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Fiche 9

Leerkracht

Waterlopen en water in Brussel

1 / De Brusselse waterlopen
De waterlopen in Brussel maken deel uit van het Zennebekken. Het Zennebekken heeft een totale oppervlakte
van 1160 km² en strekt zich uit over het Waals, Brussels Hoofdstedelijk en Vlaams Gewest.
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De bekendste rivier in Brussel is de Zenne. De Zenne is een kleine vlakterivier. Ze ontspringt in Wallonië
(Naast - gemeente Soignies), is ongeveer 100 km lang en mondt uit in de Dijle ter hoogte van het Zennegat
in Vlaanderen. De Zenne stroomt zo’n 14 km door het Brussels Gewest, grotendeels onder de stad: in de 19de
en 20ste eeuw werd de rivier ingekokerd en omgeleid. Slechts een klein deel van haar loop bevindt zich nu nog
bovengronds, vooral in het zuiden (in de buurt van de sluis in Anderlecht) en het noorden van Brussel (in de
buurt van het waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord).
Sinds de overwelving van de Zenne is het kanaal de waterloop bij uitstek geworden in Brussel. Bij Coördinatie
Zenne spreken wij van het ‘Zennekanaal’ omwille van de vele linken tussen beide waterlopen. Het
‘Zennekanaal’ start in Seneffe (Kanaal Charleroi-Brussel) en passeert dan Brussel (Haven van Brussel) en
Willebroek (Zeekanaal Brussel-Schelde). Uiteindelijk mondt het kanaal ter hoogte van Wintam (Bornem) uit in
de Schelde.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben de Zenne en het ‘Zennekanaal’ meerdere zijbeken:
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•

De Geleytsbeek, zijrivier op rechteroever van de Zenne, stroomt 3 km door Ukkel. Momenteel is ze vanaf
haar bron in het Park Fond’Roy overwelfd. Af en toe verschijnt ze weer in openlucht, waarbij ze gebieden
met een hoge natuurwaarde passeert. In de buurt van de parking Stalle in Ukkel stroomt ze sinds 2013
terug in openlucht.

•

De Vogelzangbeek, een zijbeek van de Zuunbeek, stroomt bijna 6 km op de grens tussen Anderlecht
en het Vlaams Gewest. Ze stroomt nog volledig in openlucht doorheen typische landschappen van het
Pajottenland. Even voordat de Zuunbeek op haar beurt uitmondt in de Zenne (op linkeroever) passeert
ze via een sifon onder het Kanaal Charleroi-Brussel door.

•

De Neerpedebeek (of Pede), vroeger een zijrivier op linkeroever van de Zenne, mondt nu uit in het
kanaal stroomafwaarts de sluis van Anderlecht. De beek ontspringt in Lennik en heeft een lengte van
ongeveer 10 km. Ze stroomt door Anderlecht. Stroomafwaarts is ze ter hoogte van het Vijverspark
overwelfd. De vallei van de Neerpedebeek herbergt de laatste landbouwzones van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

•

De Molenbeek is een oude zijrivier op linkeroever van de Zenne. Ze ontspringt in Dilbeek, stroomt door
Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Jette. In het moerasgebied van Ganshoren en Jette, wat gedeeltelijk
Natura 2000 gebied is, is de vallei van de Molenbeek het mooist. Sinds 2015 stroomt de Molenbeek terug
in openlucht in het Boudewijnpark en het Kattebroek.

•

De Maalbeek, zijrivier op rechteroever van de Zenne, ontspringt in de buurt van de Abdij Ter Kameren,
doorkruist Elsene, vormt de grens tussen Etterbeek en Brussel, stroomt door Sint-Joost-ten-Node en
Schaarbeek. Ze is bijna 9 km lang. Deze waterloop werd volledig overwelfd en omgevormd tot ‘collector
van de Maalbeekvallei’. Er rest enkel nog een reeks van vijvers en andere in de loop der eeuwen
gewijzigde waterpartijen.
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•

In het Scheutbos in Molenbeek stroomt nog een Maalbeek, maar een kleinere dan de vorige. Het is een
oude beek op de linkeroever van de Zenne. De Leybeek is op haar beurt een zijbeek van de Maalbeek
die ontspringt in het Scheutbos.

•

De Woluwe, zijrivier op rechteroever van de Zenne, ontspringt in het Zoniënwoud in WatermaalBosvoorde. Ze stroomt zo’n 15 km door Oudergem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe
voordat ze in Machelen op Vlaams grondgebied de Zenne vervoegt. Deze waterloop stroomt grotendeels
in openlucht.

Meer info over het Zennekanaal: http://www.coordinatiezenne.be/mailer/Zennekrant_14/ZK14_T4NL.htm
Coördinatie Zenne, heeft de verschillende Brusselse waterlopen verzameld in teksten, kaarten en foto’s.
Meer info: http://www.coordinatiezenne.be/nl/documentatie/dossiers/waterlopen/bxl-waterlopen_overzicht.php
In de wandelfolders op de website van Coördinatie Zenne lees je meer over deze waterlopen.
Je kan de wandelingen doen met een gids van Coördinatie Zenne of een van haar partners.
Meer info: http://www.coordinatiezenne.be/nl/documentatie/wandelgidsen.php

2 / Geschiedenis van de Zenne en het ‘Zennekanaal’
Meer dan 1000 jaar geleden ontstond Brussel op de oevers en de eilandjes van de Zenne. Haar oorspronkelijke naam ‘Bruocsella’ (nederzetting in het moeras) veranderde na verloop van tijd in Brosella, dan in
Broekzele en tenslotte in Brussel. Tot op het eind van de 10de eeuw bleef Brussel een landbouwdorp in een
moerassig gebied.
De eerste documenten over een haven in Brussel dateren van 1012. Om vanuit die oude haven de Rupel en
de Schelde te bereiken, moesten schepen gebruik maken van de kronkelende Zenne. Het afvaren van de
Zenne duurde lang, soms verschillende weken, en was moeilijk bij lage of hoge waterstanden. Bovendien
eiste de stad Mechelen tol bij het langsvaren naar Brussel.
De groeiende handel stimuleerde de zoektocht naar een oplossing voor deze tekortkomingen. In 1561 werd
de Willebroekse Vaart voltooid, een 28 km lang kanaal dat Brussel via de Rupel met de Schelde verbindt en
gevoed wordt met water uit de Zenne. Vanaf dat moment duurde het 9 uur om reizigers met de trekschuit tot
in Willebroek te brengen.
Het Kanaal Charleroi-Brussel werd in 1832 in gebruik genomen. Dit kanaal was niet alleen belangrijk voor
het vervoer van steenkool uit de regio’s rond Charleroi en Mons richting Brussel, maar ook de steengroeven
maakten er gretig gebruik van. Ooit duurde het drie dagen om van Charleroi tot in Brussel te geraken, dankzij
het Kanaal Charleroi-Brussel duurt dit vandaag een 10-tal uren.

De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel

Kaart met wandeltraject ‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel’ - wandelgids van Coördinatie Zenne
(zie http://www.gs-esf.be/downloads/topoguides/Bxl-Senne10_NL_LOW_A4.pdf)
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Op het einde van de 19de eeuw waren het Kanaal van Willebroek en de haven niet meer toegankelijk voor de
nieuwe, grotere schepen. De havenactiviteiten werden om die reden naar het noorden verlegd. De dokken zijn
stelselmatig gedempt, maar de straatnamen in de Sint-Katelijnewijk getuigen nog van de aanwezigheid van
de historische Brusselse Haven (Baksteenkaai,...). De vroegere Willebroekse Vaart veranderde van naam en
werd in 1997 het Zeekanaal van Brussel naar de Schelde genoemd.
In de 19de eeuw besliste de Brusselse burgemeester Anspach om de Zenne te overwelven en zo een eind te
maken aan zowel de gigantische gezondheidsproblemen als aan de overstromingen in de oude stad.
Desondanks is het water niet verdwenen uit Brussel… Tegenwoordig is het kanaal dé waterloop van Brussel.
Een betere integratie van het kanaal in de stad is voor de Brusselaars dé uitdaging van de toekomst!
Wandelingen langs de waterlopen in de buurt van uw school kunnen begeleid worden door een gids van
Coördinatie Zenne, eventueel voor of na een educatieve boottocht.
Meer info: http://www.gs-esf.be/downloads/topoguides/Bxl-Senne10_NL_LOW_A4.pdf

3 / De vele functies van het kanaal in Brussel
Scheepvaart en industrie
De Haven van Brussel maakt deel uit van de transportas Antwerpen - Brussel - Charleroi. De voorhaven ten noorden
van de Van Praetbrug is vanuit Antwerpen toegankelijk voor de grootste zee- en binnenvaartschepen; schepen tot
1350 ton kunnen van en naar Charleroi, Mons, het Maasbekken en Frankrijk varen.
Na WOII groeide het transport per schip in Brussel gestaag met een record van 14 miljoen ton per jaar in het begin
van de jaren ‘70. Daarna kende het goederenvervoer via het water tot in het begin van de jaren ’90 een sterke terugval
door o.a. de teloorgang van de staal- en steenkoolindustrie. Nadien was er tot in het begin van de 21ste eeuw opnieuw
groei o.a. dankzij het internationale vrijhandelsprincipe, maar de goede cijfers van voor de crisis werden nooit meer
gehaald. Nu is er eigenlijk geen sprake meer van groei, maar stagneert het goederentransport via het water.
Over het water worden vooral zware massa’s, grote capaciteiten en bulkproducten (bouwmaterialen, olieproducten,
oud ijzer, baggerslib, …) vervoerd en dat over grote afstanden.
Volgende goederen worden in Brussel verscheept:

•

Bouwmaterialen en olieproducten nemen samen ca. 80% van het transport via de waterweg voor hun rekening:
•

Bouwmaterialen (zand, grind, cement,...) nemen het belangrijkste deel voor hun rekening; de betoncentrales
voeren hun grondstoffen aan per schip en verdelen hun afgewerkt producten met vrachtwagens naar de
bouwwerven in Brussel en omgeving.

•

Olieproducten staan op de tweede plaats; brandstof komt Brussel binnen per schip en via pijpleidingen en
wordt daarna met vrachtwagens verdeeld naar de tankstations in Brussel en omgeving.

Goederentransport in Brussel

Voorstelling van het eigen verkeer in Brussel,
zonder het doorvarend verkeer.
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Bron: www.havenvanbrussel.be
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•

De resterende goederen:
•

De maalderij Ceres voert o.a. per schip graan aan (landbouwproducten) en voert het daarna als bloem weer
uit (voedingswaren).

•

In de containerterminal van Brussel kunnen containers van schepen op vrachtwagens en omgekeerd
geplaatst worden die ze dan op hun beurt naar hun bestemming brengen.

•

Schroothandelaars recycleren oude metalen en transporteren ze per schip naar plaatsen waar ze hersmolten
worden.

Plan van het Kanaal en de Haven van Brussel - © Haven van Brussel
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Vervoer via het water is zowel op ecologisch als op
economisch vlak een interessante keuze. De vervuiling,
het energieverbruik en de geluidshinder zijn minder groot
dan bij weg- of spoorverkeer. Een Europaschip (met een
capaciteit van ongeveer 1350 ton) vervoert ongeveer
evenveel goederen als 50 tot 60 vrachtwagens. Uiteraard
is die oplossing maar interessant als de goederen de
stad zelf als eindbestemming hebben en geen bijkomend
vrachtvervoer genereert.
Naast transport gebruiken bedrijven het kanaal ook voor
andere toepassingen:
•

De elektriciteitscentrale van Electrabel hergebruikt
de warmte van de naburige verbrandingsoven voor
elektriciteitsproductie. Kanaalwater wordt gebruikt
voor koeling in het productieproces. Het koelwater
wordt opnieuw geloosd in het Zennekanaal.

•

De waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord loost het
gezuiverde afvalwater niet in het kanaal, maar wel in
de Zenne die vlakbij stroomt!

Waterbeheer en het voorkomen van overstromingen
In Brussel speelt het kanaal een belangrijke rol in
de waterbeheersing en het voorkomen van overstromingen. Als het debiet van de Zenne stijgt, dan wordt er
Zennewater naar het kanaal overgestort en afgevoerd.
Er zijn drie belangrijke overstorten waar de Zenne bij
hoge waterstand overloopt in het kanaal: in Lembeek
in Vlaams-Brabant, aan de sluis van Anderlecht aan de
Aakaai en stroomopwaarts de sluis van Molenbeek aan
de Ninoofsepoort. In Vilvoorde functioneert een overstort
in de buurt van de Verbrande Brug op de omgekeerde
manier: het loost een mogelijk teveel aan kanaalwater
in de Zenne.
Deze overstorten hebben dus een regulerende werking.
Bij hevige neerslag ontvangt het kanaal ook nog water
van een reeks Brusselse waterlopen en van de riolen.
Het kanaal functioneert op die momenten dus als
stormbekken.
Ontwikkeling van de stad rond het kanaal
Tegenwoordig is het kanaal dé waterloop van Brussel. De mooie inrichtingen rond het Becodok en het succes
van de jaarlijkse manifestaties bewijzen de aantrekkingskracht van een waterloop in de stad en de rol die de
kaaien kunnen spelen als openbare ontmoetingsplaatsen. Een betere integratie van het kanaal in de stad is
voor de Brusselaars dé uitdaging van de toekomst!
Dit is echter geen gemakkelijke opdracht. De ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de zone rond het
kanaal gebeuren eerder versnipperd. Er ontbreekt een algemene toekomstvisie voor het kanaal. Dit komt o.a.
door het grote aantal betrokkenen, elk met hun eigen visie.
Dit dient echter te veranderen. Voor de minister-president Rudi Vervoort is de kanaalzone “een territorium van
2.850 hectare met een enorm, maar onderbenut potentieel qua gronden, waarvan 313 hectare eigendom van
de overheid. Maar ze is vandaag ook een breuklijn doorheen ons grondgebied en de meest zichtbare afdruk
van de sociale en territoriale dualisering in ons Gewest. De Regering stelt zich tot prioriteit om deze zone om
te vormen tot een nieuwe centraliteit op weg naar nieuwe plaatsen voor economische activiteiten en plaatsen
om te leven, met woningen, scholen, voorzieningen en openbare ruimten.

6

Gerealiseerd door Coördinatie Zenne in samenwerking met Brussels by Water
en met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en IBGE-BIM
Fiche 9 - leerkracht: Waterlopen en water in Brussel

Deze prioriteit voor het kanaal vereist de
concentratie van overheidsmiddelen over heel
het kanaalgebied met als doel om tegen 2025 te
zorgen voor minstens 200 hectare woonruimte
(hetzij een potentieel van 25.000 nieuwe woningen),
200 hectare voor economische activiteiten met
jobpotentieel en 200 hectare openbare ruimten,
parken en tuinen. Om deze ambitieuze doelstelling
te bereiken, gaat de Regering het Kanaalplan verder
uitwerken zoals dit is opgestart na een internationale
wedstrijd. Dit is een gigantische uitdaging die een
nauwe samenwerking zal vergen van alle overheden,
en dan in de eerste plaats van de gemeenten langs
het kanaal.”
Het kanaal wordt stilaan de belangrijkste plaats voor stedelijke ontwikkeling in Brussel. Langs zijn 14 km schieten de
nieuwe woonprojecten en openbare ruimten uit de grond.
Meer info: http://www.adt-ato.brussels/sites/default/files/documents/PosterCanal_NL.pdf
en http://www.coordinatiezenne.be/nl/documentatie/dossiers/zennekanaal.php
Recreatie
Naar het voorbeeld van andere prestigieuze kaaien
wordt een deel van de kaaien en oevers van onze
Brusselse waterweg omgevormd tot ‘promenades’
en fraaie openbare ruimten (aanpassingen Becocok,
heraanleg Ninoofsepoort,…).
Sinds 2003 heeft het centrum van Brussel tijdens
de zomermaanden een strand. De Akenkaai bij het
Saincteletteplein wordt dan het decor van ‘Brussel
Bad’, een echte strandboulevard met veel culturele,
gastronomische en sportieve activiteiten.
Toeristische boottochten brengen stadsbewoners,
schoolkinderen en toeristen dichter bij het water.
Verschillende watersportverenigingen vonden een
plek langs het kanaal en in de haven.
Zacht toerisme
Boottochten op het Zennekanaal geven Brusselaars,
pendelaars en toeristen de kans om Brussel vanop
het water te ontdekken en kennis te maken met een
kanaalzone in volle verandering.
De boottochten geven van op het water een blik op
drukke evenementen op de kaden, zoals Brussel
Bad. Ze dragen op deze wijze bij tot positieve
beeldvorming van het kanaal in de stad en ze
onderlijnen de waarde van deze kanaalzone als
ontspannings- en ontmoetingsruimte, zowel voor
de inwoners als de toeristen. Elk jaar ervaren zo’n
15.000 passagiers Brussel van op het water.
Meer info over de boottochten van Brussels by Water:
http://www.brusselsbywater.be/nl/varen.php
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Mobiliteit
Het kanaal vormt een veilige én vlakke as voor
fietsers. Talrijke stukken fietspad werden al over de
hele lengte van het kanaal aangelegd. Als ook de
ontbrekende delen nog aangelegd worden, versterkt
dit het volledige netwerk van zachte mobiliteit in
Brussel.
Met de vele nieuwe op stapel staande projecten in
de kanaalzone zal de mobiliteit in de nabije toekomst
verder onder druk komen te staan. Een alternatief
transportmiddel in volle ontwikkeling is de Waterbus,
een veerdienst op het ‘Zennekanaal’ tussen Brussel
en Vilvoorde.
Met de Waterbus kan je je zonder stress verplaatsen
en tegelijk de kanaalzone ontdekken. Het is een
duurzaam alternatief, complementair aan het
bestaande openbaar vervoer.
De verschillende haltes van de Waterbus bieden overstapmogelijkheden naar de andere vormen van openbaar
vervoer en zijn gelegen nabij woonzones, commerciële
centra, (toekomstige) kantoren en recreatiezones.
Meer info over de Waterbus: http://www.waterbus.eu/NL/index.html

Natuur en biodiversiteit
Omdat ons traject doorheen Brussel zich vooral in een sterk verstedelijkt deel situeert, komen we weinig
natuur tegen. De grootste groene zone is het Koninklijk Domein van Laken. Jaarlijks strijken er zo’n 200
reigers neer om in de hoogste bomen te nestelen. De zwaluwen kozen de maalderij Ceres uit om hun nesten
te bouwen.
Maar het kanaal op zich vertegenwoordigt ook natuurwaarden. Het water is van voldoende kwaliteit voor
enkele vissoorten en trekt uiteraard heel wat watervogels aan.
Wat de planten betreft, zijn vooral de groene bermen
erg belangrijk stroomopwaarts de sluis in Anderlecht en
stroomafwaarts de jachthaven. Op deze bermen groeien
kruiden (zoals wilde kervel, margriet, wilde peen) die
veel insecten lokken (o.a. vlinders). Maar op veel
plaatsen, vaak als de grond verstoord is, zijn de bermen
overwoekerd door uitheemse soorten zoals Japanse
duizendknoop en reuzenbalsemien … Dergelijke exoten
vind je vaak terug op verwaarloosde, braakliggende
terreinen (verlaten industriële terreinen en panden)
zoals je ze vaak aantreft op de oevers van een kanaal.
Brussel is een groene hoofdstad, maar paradoxaal
is er een gebrek aan groen in de centrale wijken. Het
Zennekanaal, de Zenne en haar bijrivieren kunnen
hierin een voortrekkersrol spelen en uitgroeien tot een
groen - blauwe corridor in het hart van de stad. Zo kan de fauna en flora zich tot in het stadshart uitbreiden en
kunnen de Brusselaars genieten van een kwaliteitsvolle omgeving. Trekvogels volgen trouwens het kanaal op
hun weg naar het zuiden of noorden.
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Gemeentelijke en regionale parken, ecologische bermen, groene vlottende
eilanden, aanplantingen op het publieke domein en groen ingerichte
bedrijventerreinen vergroten de biodiversiteit van de stad. Aangepaste
aanplantingen, groendaken en mooie gevels kunnen de centrale zones
omvormen tot aantrekkelijke plaatsen.
Het moerassige verleden van het gewest uit zich wellicht nog het best in de
aanwezigheid van de talrijke vijvers. Enerzijds leeft hier een groot deel van
de wilde diersoorten die in Brussel nog voorkomen, van gracieuze libellen
over ijsvogels tot vossen. Anderzijds spelen die waterrijke gebieden een niet
te verwaarlozen rol in de opvang van regenwater en helpen ze dus mee om
overstromingen te voorkomen!

Ooievaar langs het ‘Zennekanaal’

4 / De watercyclus in Brussel
Een grootstad als Brussel heeft een eigen watercyclus die ver afstaat van de ‘natuurlijke’ watercyclus.
Waar komt ons drinkwater vandaan?
Het drinkwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt voor ongeveer
•

97% uit drinkwaterwinningen in Wallonië

•

3 % van het drinkwater in Brussel wordt gepompt of in galerijen gewonnen uit de grondwaterlagen in
het Zoniënwoud en het Ter Kamerenbos.

Elke Brusselaar gebruikt dagelijks gemiddeld 112 liter water. Veel water wordt ook gebruikt om de openbare
plantsoenen te besproeien, om de straten te reinigen of om branden te blussen. Ook de bedrijven en de
dienstensector gebruiken veel water.
Wat gebeurt er met ons afvalwater?
Sinds 2008 wordt al het afvalwater van Brussel, op enkele wijken na, gezuiverd vooraleer het in de Zenne
terechtkomt. Er zijn 2 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) in Brussel:
•

In 2000 is de RWZI Brussel-Zuid gebouwd op de grens van de gemeenten Anderlecht en Vorst. De
RWZI behandelt het afvalwater van 360.000 inwonersequivalenten (IE) uit het zuiden van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en een paar Vlaamse gemeenten (Anderlecht, Vorst, Sint-Gillis, Ukkel, SintGenesius-Rode, Linkebeek, Drogenbos en Ruisbroek). Het gezuiverde water wordt bij Anderlecht
opnieuw in de Zenne geloosd.

•

De RWZI Brussel-Noord zuivert sinds 2008 het afvalwater van 1,1 miljoen inwonersequivalenten, van
alle andere Brusselse gemeenten en van enkele Vlaamse gemeenten. Het gezuiverde afvalwater wordt
ter hoogte van de RWZI in de Zenne geloosd, net voor ze de grens met Vlaanderen passeert.

Sinds de inwerkingstelling van de 2 rioolwaterzuiveringsinstallaties is de Zenne minder vervuild.
Meer info over de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het Zennebekken:
http://www.coordinatiezenne.be/mailer/Zennekrant_16/img/zennebekken_06-2013.pdf
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Belangrijk om weten:
In Brussel gaat ons afvalwater naar de riolen,
die op hun beurt samenkomen in een collector.
De collector komt in één van beide RWZI’s toe.
Het rioleringsnet is gemengd, wat betekent dat
afval- en regenwater samen in de rioolwaterzuiveringsinstallaties terechtkomen. Er wordt
bijna geen afvalwater meer rechtstreeks in de
Zenne of in het kanaal geloosd. Alleen bij
hevige regen storten collectoren en rivieren
naar het kanaal om overstromingen in de stad
te vermijden.

De link tussen jouw afvalwater en de Zenne

Schema van de afvalwaterzuivering in Brussel

5 / Waterkwaliteit van de Zenne en het Zennekanaal
De waterkwaliteit van de Zenne ten zuiden van
Brussel verbeterde sinds het jaar 2000 dankzij
de bouw van nieuwe waterzuiveringsinstallaties
in Wallonië en Vlaanderen. Die RWZI’s
kwamen er onder druk van de Europese
Kaderrichtlijn Water. De geleverde inspanningen werpen hun vruchten af want in 2012
werd voor het eerst in lange tijd opnieuw gevist
tussen Anderlecht en Drogenbos.
Toen de RWZI Brussel-Noord nog niet in
werking was gesteld, werd het afvalwater van
meer dan 1 miljoen Brusselaars rechtstreeks
in de Zenne geloosd. Daardoor was de Zenne
de belangrijkste vervuiler van de Schelde.
Gelukkig wordt het afvalwater sinds 2008
gezuiverd vooraleer het in de rivier geloosd
wordt.

10

Gerealiseerd door Coördinatie Zenne in samenwerking met Brussels by Water
en met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en IBGE-BIM
Fiche 9 - leerkracht: Waterlopen en water in Brussel

Het kanaal wordt gevoed door bronnen ‘buiten’ het Brussels gewest. Het water van de Lacs de l’Eau d’Heure
in Wallonië wordt eerst tot in de Samber opgepompt, vervolgens in het Kanaal Charleroi-Brussel ter hoogte
van de sluizen van Marchiennes-au-Port, Gosselies en Viesville.
In Brussel is de kwaliteit van het kanaalwater ‘matig’, maar voldoende voor vissen om in te leven. De weinig
aantrekkelijke kleur is onder andere te wijten aan de schepen die met hun schroef in de kanaalbodem
woelen.
Meer info over de waterkwaliteit in het Zennebekken:
http://www.coordinatiezenne.be/nl/documentatie/dossiers/waterkwaliteit.php

6 / Waterbeheer en de wateractoren in Brussel
Het waterbeheer in Brussel is verdeeld over verschillende actoren. Soms werken ze samen waardoor het niet
evident is om hun taken te omschrijven, maar in grote lijnen ziet de watersector er als volgt uit:
•

Leefmilieu Brussel, administratie van het Brussels Gewest, verantwoordelijk voor het water zorgt voor
het onderhoud en het beheer van de niet-bevaarbare waterlopen zoals de Zenne en haar zijlopen, vijvers
en natte gebieden. Leefmilieu Brussel waakt over de kwaliteit van de waterlopen, het water én eventuele
vervuilingen.

•

De Haven van Brussel is verantwoordelijk voor het beheer, het functioneren en de ontwikkeling van
het kanaal.

•

De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is verantwoordelijk voor de waterzuivering
(de waterzuiveringsinstallaties) en het voorkomen van overstromingen (de stormbekkens).

•

Viavaqua voorziet het gewest van leidingwater en is verantwoordelijk voor de winning, de behandeling,
de bevoorrading, de opslag en de levering van water.

7 / De Europese Kaderrichtlijn Water
Sinds de overwelving van de Zenne is het kanaal de waterloop bij uitstek geworden in Brussel. De Europese
Kaderrichtlijn Water (EKW) schrijft een interregionale benadering (per stroomgebied) voor die bovendien ook
integraal is en dus rekening houdt met de multifunctionele rol van het Zennekanaal in stedelijk gebied.
Aangezien milieu een bevoegdheid is die in België in grote mate geregionaliseerd is, moeten de verschillende
gewesten (Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) de EKW in hun eigen wetgeving
vertalen. Op 20 oktober 2006 keurde de milieucommissie van het Brussels parlement de ordonnantie goed
die een kader vastlegde voor het waterbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze richtlijnen resulteerden niet enkel in de doelstellingen onderschreven door de EKW (geïntegreerd
beheer per bekken binnen de gewestgrenzen, beheerplannen, raadpleging van de bevolking door middel
van openbare onderzoeken,…), maar ook in een herstructurering van de hele watersector (rationalisering,
versteviging van zijn publiek karakter, sociale en progressieve belasting, Noord-Zuid solidariteit,…).
De opvolging van de implementatie valt onder de bevoegdheid van Leefmilieu Brussel - Bruxelles
Environnement (BIM - IBGE). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt deel uit van het Scheldedistrict,
beheerd door Frankrijk, Nederland en de drie Belgische Gewesten. De internationale en intergewestelijke
coördinatie die nodig is om aan de verplichtingen van de EKW te kunnen voldoen, wordt uitgevoerd door de
Internationale Scheldecommissie (ISC).
De EKW en de Brusselse ordonnantie vereisen ook de opstelling van een waterbeheerplan. Het is hét
referentiedocument wat betreft het beheer van het water en de waterlopen in Brussel.
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