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Modellering Zenne Kanaal Brussel 

Charleroi 

• Aanleiding: de was van november 2010 

• Vraag voor overkoepelende studie 

• Studie werk: 

• Gevoeligheidsanalyse= (identificatie knelpunten systeem) 

• Was november 2010 

• Verschillende alternatieven 

• Uitbreiden van het hydrodynamische model opwaarts Tubize was 

aanbevolen 

• Resultaten toegelicht 26/06/2012 (alle beheerders uitgenodigd) 

• Afspraken i.v.m. de modellering van het volledige 

overstromingsgebied en scenarioanalyses: 2 berekeningen met 

uitgebreid model:  

• Huidige toestand 

• Toekomstige situatie (mogelijke maatregelen) 

• Vandaag :  

• Toelichten van resultaten 

2 



  

Zeekanaal 

Sluis Anderlecht 

Zenne 

Zeekanaal en Kanaal Brussel-Charleroi 

(Brussels grondgebied) 

Kanaal Brussel-Charleroi (Vlaams 

grondgebied) 

Kanaal Brussel-Charleroi (Waals 

grondgebied) 

Sluis Zemst 

Sluis Lembeek 

Overzicht studiegebied 

• Complex watersysteem 

• Waterbeheersing bepaald door de 

werking van de structuren 

• Beperkte mogelijkheden voor 

verbreding of berging 
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Wateroverlast november 2010 

• De storm van november 2010 was een 
‘typische’ winterstorm 

• Grote neerslaghoeveelheden gedurende de 
zomer van 2010 gecombineerd met grote 
neerslaghoeveelheden gespreid over relatief 
korte termijn (uitzonderlijk) 

• Combinatie van voorgaande 4 d. & 80 d. 
neerslaghoeveelheden: nooit eerder 
voorgekomen (van 1951 – 2010) 

• Bodemverzadiging nooit zo hoog voor 
november 

• Te verwachten resultaten: uitzonderlijke 
afvoeren opwts. Brussel 

 

• T 500 

 

• Q Zenne Tubize > 80 m³/s 

• Q Kanaal opwts. VL : 60 m³/s 

• Q Kanaal opwts. BR > 120 m³/s 

• Q Totaal opwts BR > 160 m³/s 

• Bijdrage Q VL < 15 m³/s 

• Volume was = 30 M m³ 

• Volume bijdrage VL =1 M m³ 
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Model uitbreiding 

• Van opwaarts Rebecq tot aan de gewestgrens 

• Topografische opmetingen 1968 (SPW) 

• Dwarsprofielen + kunstwerken 

• Senne in Wallonië = 12.540 m 

• Overstromingsgebieden op basis van DHM 1x1m 

(SPW) 

• Bruggen en molen later verwijderd (grote onzekerheid) 

• Opwaartse randvoorwaarden op basis van de gemeten 

debieten in Tubize (zonder herschaling) 
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Model uitbreiding -resultaten 

Resultaten tonen goede 

overeenkomst met vorig 

model 

 

 

LP max H Nov 2010 

 

 

H rand oude model 

 

 

Q rand oude model 

 

 

H gewestgrens 
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Geanalyseerde alternatieven 

• Huidige-referentie toestand 2014: 
• Alle schuiven operationeel met opening van 3,55 m. 

• Hydro-Catala ingevoerd 

• Wallonië:  
• Berging van 1.400.000 m³ opwaarts Rebecq 

• Verruiming van de Senne B=14 m., huidig bodempeil 

• Zenne Vlaanderen opwaarts Brussel: 
• Verruiming van de Zenne B=16 m, huidige bodemprofiel (van 11.607 tot 16.830 

bodemverlaging) 

• Aanpassing van structuren (bypass Catala, Pacapime), nieuwe regeling Catala en 

Lembeek (1,20 m.) 

• Zenne in Brussel: 
• Verruiming van de Zenne B=20 m., met afgraving met huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van  12.800 14.200  Bodempeil = 9,91 m. taw.  

• Zenne Vlaanderen afwaarts Brussel 
• Geen verruiming  

• Dijkverhoging vanaf afwaarts Vilvoorde tot aan de 2e brug E19 

• Bruggenverhoging 

• Kanaal Ronquières- Schelde 
• Bredere stuwen en langsriolen in alle sluizen 
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Huidige toestand Zenne:  
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Huidige toestand Kanaal:  
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Wallonië:  

• Berging van 1.400.000 m³ opwaarts Rebecq 

• Verruiming van de Senne B=14 m., huidig bodempeil 
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Zenne Vlaanderen opwaarts Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=16 m, huidig bodemprofiel 

• van 11.607 tot 16.830 bodemverlaging 

• Aanpassing van structuren (bypass Catala, Pacapime) 

• Nieuwe regeling Catala en Lembeek (1,20 m.) 
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Zenne Vlaanderen opwaarts Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=16 m, huidig bodemprofiel 

• van 11.607 tot 16.830 bodemverlaging 

• Aanpassing van structuren (bypass Catala, Pacapime) 

• Nieuwe regeling Catala en Lembeek (1,20 m.) 
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Zenne in Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=20 m, met afgraving  huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van  12.800 14.200  Bodempeil = 9,91 m. taw.  
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Zenne in Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=20 m, met afgraving  huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van  12.800 14.200  Bodempeil = 9,91 m. taw.  
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Zenne in Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=20 m, met afgraving  huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van  12.800 14.200  bodempeil = 9,91 m. taw.  
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Zenne in Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=20 m, met afgraving  huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van 12.800.14 200  bodempeil = 9,91 m. taw.  
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bodem peil gebaggerd 

 



Zenne in Brussel:  

• Verruiming van de Zenne B=20 m, met afgraving  huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van  12.800.14 200  bodempeil = 9,91 m. taw.  
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verruiming opwts overwelving 

baggeren tot 9.91 mtaw 

 



Zenne Vlaanderen afwaarts Brussel:  

• Geen verruiming 

• Dijkverhoging vanaf afwaarts Vilvoorde tot aan de 2e brug E19 

• Bruggenverhoging 
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50 cm. dijkverhoging Zenne 



Zenne Vlaanderen afwaarts Brussel:  

• Geen verruiming 

• Dijkverhoging vanaf afwaarts Vilvoorde tot aan de 2e brug E19 

• Bruggenverhoging 
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50 cm. dijkverhoging afleiding v.d. Zenne 



Zenne Vlaanderen afwaarts Brussel:  

• Geen verruiming 

• Dijkverhoging vanaf afwaarts Vilvoorde tot aan de 2e brug E19 

• Bruggenverhoging 
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id Straat Bredte (m) L (m)

Huidige 

sluiten peil 

(m TAW)

H max nov 

2010 (m 

TAW)

Nieuwe 

sluiten peil 

(m TAW)

verhoging 

brug (cm)

20.5.160.018 Stationslaan 9.55 25.00 8.77 9.10 9.30 53

20.5.160.017 Damstraat 13.85 25 9.57 9.90 10.10 53

20.5.160.015 Brusselsesteenweg 15.36 30 10.55 11.24 11.44 88

20.5.160.013 Havendoklaan 10.80 30 12.00 12.17 12.37 37

20.5.160.012 Jan Frans Willemsstraat 14.42 30 11.80 12.22 12.42 62

20.5.160.011 Radiatorenstraat 11.47 28 11.80 12.25 12.45 65



Kanaal Ronquières- Schelde:  

• Bredere stuwen en langsriolen in alle sluizen 

• Lembeek: bredere langsriool, huidige duikers en stuwen 

• In andere 1 extra schuif (2 m. breed) 
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Geanalyseerde alternatieven (herhaling) 

• Huidige-referentie toestand 2014: 
• Alle schuiven operationeel met opening van 3,55 m. 

• Hydro-Catala ingevoerd 

• Wallonië:  
• Berging van 1.400.000 m³ opwaarts Rebecq 

• Verruiming van de Senne B=14 m., huidig bodempeil 

• Zenne Vlaanderen opwaarts Brussel: 
• Verruiming van de Zenne B=16 m, huidige bodemprofiel (van 11.607 tot 16.830 

bodemverlaging) 

• Aanpassing van structuren (bypass Catala, Pacapime), nieuwe regeling Catala en 

Lembeek (1,20 m.) 

• Zenne in Brussel: 
• Verruiming van de Zenne B=20 m., met afgraving met huidig bodemprofiel 

• Aanpassing van brug Bollinckxstraat 

• Zenne afwts. overwelving van  12.800 14.200  Bodempeil = 9,91 m. taw.  

• Zenne Vlaanderen afwaarts Brussel 
• Geen verruiming  

• Dijkverhoging vanaf afwaarts Vilvoorde tot aan de 2e brug E19 

• Bruggenverhoging 

• Kanaal Ronquières- Schelde 
• Bredere stuwen en langsriolen in alle sluizen 
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Resultaten: effect van reservoir 1,4 M m³ 

• Significante verlaging H Kanaal (tot  -150 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Verlaging H Senne Tubize (tot -50 cm.) 

• Geen verlaging H Zenne afwts. Halle 
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Resultaten: effect van Lembeek 1,20 m. 
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• Verlaging H kanaal (tot  -60 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Geen verlaging H Senne Tubize  

• Stijging H Zenne afwts. Halle (+25 tot +50 cm.) 

• Geen stijging H Zenne afwts. overlaat v.d. Aa 

 

 



Resultaten: effect nieuwe regeling Catala en Lembeek 
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• Verlaging H kanaal (tot  -60 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Geen verlaging H Senne Tubize  

• Stijging H Zenne afwts. Halle (+25 tot +50cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catala Stuw 

• Geen stijging H Zenne afwts. overlaat v.d. Aa 

 

 



Resultaten: effect van verruiming Zenne Brussel (BRU) 
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• Verlaging H kanaal (tot  -75 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Geen verlaging H Senne Tubize  

• Stijging H Zenne afwts. Halle (+25 tot +50cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catalastuw 

• Verlaging Zenne afwts. overlaat v.d. Aa 

• Significant verlaging (tot -75 cm.) Zenne afwts. 

overwelving 

 

 



Resultaten: effect van verruiming Zenne opwts. Brussel (VL) 
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• Significant verlaging H kanaal (tot -100 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Geen verlaging H Senne Tubize  

• Verlaging  H Zenne afwts. Halle (-25 tot -50 

cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catalastuw (tot -75 

cm.) 

• Verlaging Zenne afwts. Overlaat v.d. Aa 

• Significant verlaging (tot -100 cm.) Zenne 

afwts. overwelving 

 

 



Resultaten: effect van verruiming Zenne + reservoir 
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• Significante verlaging H kanaal (tot -200 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Verlaging H Senne Tubize (tot -50 cm.) 

• Verlaging  H Zenne afwts. Halle (-25 tot -50 

cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catalastuw (tot -75 

cm.) 

• Verlaging Zenne afwts. Overlaat v.d. Aa 

• Significant verlaging (tot -100 cm.) Zenne 

afwts. overwelving 

• Lichte verlaging H Zenne te Eppegem (-25 cm.) 

 

 



Resultaten: effect van verruiming Zenne, Senne (WL) + reservoir 
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• Significante verlaging H kanaal (tot -175 cm.) 

• Geen verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

• Significante verlaging H Senne Tubize (tot -100 

cm.) 

• Verlaging  H Zenne afwts. Halle (-25 tot -50 

cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catalastuw (tot -75 

cm.) 

• Verlaging Zenne afwts. overlaat v.d. Aa 

• Significant verlaging (tot -100 cm.) Zenne 

afwts. overwelving 

• Lichte verlaging H Zenne te Eppegem (-10 cm.) 

 

 



Resultaten: effect van bredere stuwen en langsriolen (Kanaal) 
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• Significante verlaging H kanaal (tot -200 cm.) 

• Significante verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

(tot -150 cm.) 

• Significante verlaging H Senne Tubize (tot -100 

cm.) 

• Verlaging  H Zenne afwts. Halle (-25 tot -50 cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catalastuw (tot -75 cm.) 

• Verlaging Zenne afwts. overlaat v.d. Aa 

• Significante verlaging (tot -100 cm.) Zenne afwts. 

overwelving 

• Geen verlaging H Zenne te Eppegem 

• Geen significant verschil met de vorige 

 



Resultaten: intergewestelijk overstromingsplan-Zennebekken (S-18) 

31 

• Significante verlaging H kanaal (tot -125 cm.) 

• Significante verlaging H kanaal opwts. Lembeek 

(tot -100 cm.) 

• Significante verlaging H Senne Tubize (tot -100 

cm.) 

• Verlaging  H Zenne afwts. Halle (-25 tot -50 cm.) 

• Verlaging H Zenne t.h.v. Catala Stuw (tot -75 

cm.) 

• Verlaging Zenne afwts. overlaat v.d. Aa 

• Significante verlaging (tot -75 cm.) Zenne afwts. 

overwelving 

• Geen verlaging of stijging H Zenne te Eppegem 



Conclusies 

• De belangrijkste oorzaak van de overstromingen van november 2010 is de uitzonderlijke afvoer vanuit het 

opwaartse deel van het bekken. 

• Het inrichten van een bufferbekken opwaarts Rebecq (met een bergingsvolume van 1.400.000 m³) heeft een 

significante invloed op de vermindering van het overstromingsrisico langs het kanaal en in Wallonië maar 

eerder beperkt langs de Zenne in Vlaanderen. 

• Het bergen 1.400.000 m³  opwaarts Rebecq zal niet volstaan om de overstromingen ter hoogte van Tubize 

volledig te vermijden. 

• Een aangepaste regeling (stuw opening Lembeek= 1,20 m. en Catala stuw open als Q Lot > 25 m³/s) leidt tot 

een vermindering van de waterstanden in het kanaal (tot 60 cm) met een eerder beperkte stijging van de 

waterstanden langs de Zenne afwaarts. 

• De verruiming van de Zenne in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in combinatie met de vorige maatregel) 

leidt tot een verlaging van de waterstanden in Brussel (tot -75cm.). 

• Een verdere verruiming van de Zenne in Vlaanderen opwts. Brussel resulteert in  een significante verlaging 

van de  waterstanden zowel in het kanaal (-100 cm.), in de Zenne afwts.  Halle (-25 tot -50 cm.) als op de 

Zenne in Brussel ( tot -100 cm. afwts de overwelving). 

• Een verdere verruiming van de Senne tussen Rebecq en de gewestgrens resulteert in een vermindering van 

de waterstanden ter hoogte van Tubize (tot -100 cm.). Dit zonder bijkomende stijging te veroorzaken van de 

Zenne in Vlaanderen of Brussel. 

•  De verruiming van de waterlopen (Senne en Zenne) in combinatie met het opzetten van een wachtbekken 

opwaarts Rebecq  en bredere stuwen en langsriolen in het kanaal leidt tot  geen significante bijkomende 

vermindering van de waterstanden van de Zenne of het kanaal behalve voor het pand opwaarts de sluis van 

Lembeek (verlaging  tot -150 cm.).  
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Conclusies 

•  Het voorgestelde Intergewestelijk Overstromingsplan van het Zennebekken bevat dus de volgende 

maatregelen: 
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• Deze ingrepen hebben een zeer gunstig effect op heel het systeem en verminderen het overstromingsrisico 

voor beide waterlopen (kanaal en Senne-Zenne) in bijna alle panden in Wallonië, Vlaanderen en Brussel. En 

dit zonder een stijging van de waterstanden in de Zenne in Vlaanderen afwaarts Brussel  (Eppegem) te 

veroorzaken. 

 

 

 

Senne in Wallonië   

  Bufferbekken opwaarts Rebecq 1.400.000 m³ 

  Verruiming Senne Bodem 8 m., totaal  14m.  huidig bodempeil 

Zenne Vlaanderen opwaarts Brussel   

  Verruiming Zenne 

Bodem 8 m., totaal  16 m.; lokaal bodemverlaging thv 

Catalastuw en duiker Halle (sifon)  

  Opening stuw Lembeek 1,20 m. 

  Bypass Catala 240 m., 5 m. breed 

  Regeling  stuw Bypass Catala Open als Q thv Lot > 25m³/s 

  Nieuwe stuw Pacapime 12 m. breed 

Zenne in Brussel   

  Verruiming Zenne 

Bodem 6 m., totaal  20 m.; afgravingsprofiel; bodemverlaging 

afwaarts de  overwelving 

  Aanpassing van Brug Bollinckxstraat 2 kokers 6m. x 6m. 

  

Zenne Vlaanderen afwaarts Brussel   

  Dijkverhoging Zenne 50 cm.  afwaarts Vilvoorde tot aan de 2e  brug E19 

  Dijkverhoging afleiding v.d. Zenne 50 cm. 

  Bruggenverhoging   

    Stationslaan 53 cm. 

    Damstraat 53 cm. 

    Brusselsesteenweg 88 cm. 

    Havendoklaan 37 cm. 

    Jan Frans Willemsstraat 62 cm. 

    Radiatorenstraat 65 cm. 

Kanaal Ronquières- Schelde   

  Aanpassen langsriolen Lembeek Bodem 9 m., totaal  11 m. 



Opmerkingen –vragen? 

 

• Waterbouwkundig Laboratorium 

• Berchemlei 115 

• 2140 Antwerpen 

• 03 224 60 35 

• Fernando.pereira@mow.vlaanderen.be 

• www.waterbouwkundiglaboratorium.be 
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