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Verloop van mijn presentatie 

• Inleiding 

• Logica van de KRLW – D&I analyse, MaPro, 
Cycli 

• Methode voor het opstellen van het 
maatregelenprogramma 

• Zenne, Kanaal & Woluwe – toelichting 
belangrijkste drukken en maatregelen 

• Grensoverschrijdende samenwerking 

 

 



WE KOMEN VAN VER.. 



WE KOMEN VAN VER… 



WE KOMEN VAN VER… 

• Waterzuiveringsinstallatie Brussel Zuid - 360.000 Inw Eq. 

• in gebruik genomen augustus 2000 

 
• Waterzuiveringsinstallatie Brussel Noord - 1,4 milj. Inw Eq. 

• in gebruik genomen in maart 2007 

 
• Geleideling aansluiten van de gemeentelijke rioleringen en grote collectoren 

op deze twee WZI’s 

 



OOK INSTITUTIONEEL… 

• 1989 – Oprichting Leefmilieu Brussel (water toen geen prioriteit) 

• 1998 - Gewestelijk Ontwikkelingsplan – Blauw netwerk 

• 2000 – 3 mensen in dienst // KRLW 22-12-2000 

• 2001 – start reguliere monitoring oppervlaktewaterkwaliteit door Milieu-

inspectie 

• 2006 – Kaderordonnantie Water – Besef dat er een waterbeheerplan moet 

geschreven worden  er wordt een WATER dienst binnen LB opgericht 

• 2007 + 4 personen voormalig bij AED (beheer grondwater en 1st en 2de 

categorie waterlopen, destijds overgenomen van de provincie), +3 personen 

van Milieu-Inspectie, + 1 afdelingshoofd 

• 2008 – 2015 : nog eens 8 personen erbij  nu 19 mensen 

• 2010 – overstromingsrichtlijn omgezet 

• 2014 - coordinatieplatform 



MAAR WE HEBBEN NOG VER TE GAAN… 



Représentation de l’écart avec le bon état et de l’effort à produire « Distance 
to target »  

Bon état 2009 2015 2010 2021 2027 … 2022 2016 

6 ans 6 ans 6 ans ? 

EU 

ProMes 

maximaliste 
BaU 

ProMes = « moteur » du PGE = pour réduire gap / distance to target 

PGE1 PGE2 PGE3 

8 

Quel état des masses d’eau peut raisonnablement être atteint d’ici 

2021 ? D’ici 2027 ?  

ProMes 

engagement 

RBC?  



MAATREGELEN.. 

• 119 prioritaires acties verdeeld over de 8 assen van het WBP waarvan 65 

voor as 1 betreffende waterkwaliteit (OW & GW), verdeeld in ongeveer 500 

instrumenten, waarvan ongeveer 270 instrumenten voor kwaliteit OW en GW 



HOE ZIJN MAATREGELEN GEKOZEN?  



VOOR OW KWALITEIT.. 

Hoofdstuk 2.1 beschrijft een aantal algemene karakteristieken van het BHG die 

druk uitoefenen op het systeem (DRIVING FORCES):  

 

1) de bevolking en de economische activiteiten;  

2) de topografie, de valleien en de stroomgebieden;  

3) de verstedelijking, de overwelvingen van de waterlopen en de toenemende 

ondoorlatendheid van de bodem;  

4) de bodembezetting;  

5) het rioleringsnet en de waterzuiveringsstations.  



VOOR OW KWALITEIT.. 

Concreet gaat het vooral om:  

 

1. de achteruitgang van de kwaliteit van de hydrologische regimes.  

2. de achteruitgang van de hydromorfologische kwaliteit van de waterlopen;  

3. de verontreiniging door punt- en diffuse bronnen;  

 

Elk is onderzocht in detail voor de drie oppervlaktewaterlichamen (Kanaal, Zenne 

en Woluwe) die moeten gerapporteerd worden aan Europa in uitvoering van de 

KRLW, en dat onderzoek geeft aanleiding tot voorgestelde maatregelen (zie 

WBP in OO) 



Zenne:  

Voornaamste drukken & maatregelen 



ZENNE - HYDROLOGIE 

1. De Zenne is een STERK VERANDERDE rivier 

 

 

 

Oorspronkelijk bekken Huidig bekken 

Maar verlies aan ‘historisch’ debiet naar het kanaal en riool, wordt in grote mate 
gecompenseerd door water afkomstig van het Maasbekken: drinkwater  huishoudelijk 
afvalwater  via WZI’s  effluent terug in de Zenne. Dus netto ‘droog weer’ debiet 
mogelijks weinig gewijzigd 
TOCH heeft de Zenne een ZEER LAAG BASIS DEBIET en dus weinig verdunningscapaciteit 



ZENNE - HYDROLOGIE 

Maatregelen 

 

• Basis debiet verhogen – zijrivieren (Neerpedebeek, Molenbeek, 

regenwater,…) terug aansluiten op de Zenne (vb. Geleytsbeek in 2012) 

• Bij zeer waar zomerweer (kritische zuurstofconcentraties) – tijdelijke omleiding 

van kanaalwater naar de Zenne 



ZENNE - HYDROMORFOLOGIE 



« GEZOND » 
ecosysteem 

Hoe gezonder u systeem, hoe 
beter het tegen 
‘drukken’/’ziektes’ kan (cf. 
resilience) 



ZENNE - HYDROMORFOLOGIE 

2. De Zenne is een STERK VERANDERDE rivier 

 

2/3de – 10 op de 14,9 km overwelfd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft impact op de CAPACITEIT van de rivier om om te gaan met 
verontreinigingstress (cf. resilience, zelfreinigend vermogen) 



ZENNE - HYDROMORFOLOGIE 

Maatregelen 

• Waar mogelijke de Zenne terug open leggen 

• RoRO 

• Maximilaanpark 
• Waar het niet kan, licht- en verluchtingspunten aanleggen 

• De oeverkwaliteit versterken 

• Vismigratieknelpunten oplossen 

 



ZENNE - VERONTREINIGING 

1) Monitoringsdata 

2) Emissie-inventaris 

3) Expert judgement 

Zenne is meest verontreinigde rivier  ongeveer 75 à 80% van de vuilvracht 

Twee WZI’s 

Overstorten 





Gevolgen? 

Regelmatig, tijdelijke 
(paar uur), (ernstige) 
zuurstoftekorten in de 
Zenne 

Zenne Zenne 



ZENNE - VERONTREINIGING 

De verontreiniging is voornamelijk (70 à 90%) afkomstig van de bevolking (via de 

WZI’s en overstorten) 



ZENNE - VERONTREINIGING 

Maatregelen 

• Overstortwerking verminderen 

• Decentraal regenwaterbeheer 
• Verbeterde overstorten 

• WZI’s waar mogelijk verbeteren 

• Droog weer en regenwaterstraat 
• Lijstje te zuiveren polluenten uitbreiden? 

(Milieuheffing terug invoeren?) 
• Illegale lozingen op de Zenne aanpakken (Milieu-Inspectie) 

• Juridisch kader updaten en aanscherpen 

• Afstromend hemelwater van wegen behandelen voor lozing in rivier 

• Zenne sediment ruimen 

• Bedrijven – MV & Milieu-Inspectie 

• Waar geen collectieve zuivering – IBA’s 

 

 

 

 

 



Kanaal :  

Voornaamste drukken & maatregelen 



KANAAL – IN ‘T KORT 

• KUNSTMATIG waterlichaam (hydrologie & hydromorfologie)  lagere 

‘ecologische’ doelstelling   enkel waterkwaliteit (chemie) moet goed zijn 

• Qua verontreiniging, lijkt op de Zenne maar in mindere mate (Zenne ‘stort 

over’ naar Kanaal bij hoogwater) – Zenne & Kanaal gekoppeld systeem 

 

  

MAATREGELEN 

• Directe lozingen verminderen (ondermeer afstromend hemelwater van wegen, 

van de scheepvaart) 

• Overstorten verminderen 

• Bedrijven : MV & Milieu-inspectie 

• Baggeren en vast afval verwijderen 

• Opportuniteiten voor ecologische meerwaarde benutten 

 



Woluwe:  

Voornaamste drukken & maatregelen 



WOLUWE – IN ‘T KORT 

• STERK VERANDERD waterlichaam 

• 41% van haar traject  

in het BHG overwelfd 

Hydromorfologische  

kwaliteit niet goed 

 Impact op  

ecologische kwaliteit 



WOLUWE – IN ‘T KORT 

• Hydrologisch regime ook STERK VERANDERD 

 





WOLUWE – IN ‘T KORT 

MAATREGELEN 

• Hydrologie en hydromorfologie waar mogelijk verbeteren (er is al veel 

gebeurd, niet zo veel meer kansen) 

• Kwaliteit – paar verontreinigingen aanpakken 

• Overstorten verminderen (niet zo problematisch 
op de Woluwe) 

• Afstromend hemelwater van wegen aanpakken 

• Hydromorfologische kwaliteit verbeteren 
(oevers/habitats & vismigratie & invasieve 
soorten) 

 



Grensoverschrijdende  

samenwerking 



GRENSOVERSCHRIJDENDE 

SAMENWERKING 

Met Vlaanderen en Wallonië 

• CCIM Stuurgroep Water 

• Overlegplatform KRLW met 4 thematische werkgroepen 

• RBSP 

• GAP Noordzee 

• GAP landbouw 

• Lagere doelstellingen 
• Lokaal overleg 

• LIFE BELINI projectvoorstel 

• Niet formele contacten (Biota monitoring, kwaliteitsmodellering, emissie-

inventaris, watch list,…) 
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