Een wandeling langs de bronnen van de Vogelzangbeek
Het belang van een coördinatie van het waterloopbeheer tussen de
gewesten.
De Vogelzangbeek in Anderlecht vormt een natuurlijke en regionale grens tussen Anderlecht en SintPieters-Leeuw.
Ze ontspringt in Vlezenbeek, gekend voor zijn aardbeien en boomgaarden, waar ze overigens de Vleze
genoemd wordt. Vervolgens mengt ze haar waters met de Sobroekbeek en mondt ze ten slotte uit in de
Zuunbeek, vóór het kanaal Brussel-Charleroi. De Zuunbeek loopt onder dit kanaal door en voert haar
water af in de Zenne.
Het beheer van deze waterlopen houdt geen rekening met onze regionale grenzen: wat stroomopwaarts
gebeurt zal stroomafwaarts impact hebben. Men moet dus van aan de bron optreden. Vandaar het idee
van een “interregionaal beekcontract”. Dit is wat ons te ontdekken staat op de wandeling georganiseerd
door de CNN Vogelzang in Anderlecht, beheerder van het natuurgebied van de Vogelzang, “Coördinatie
Zenne”, die onder andere aan een geïntegreerde benadering van de waterlopen als stroomgebied werkt;
en de sectie Natuurpunt van Sint-Pieters-Leeuw.
Eenmaal vertrokken uit de Vogelzangvallei, stijgen we langs de kronkelende Sobroekbeek door het
Pajottenland. Deels gekanaliseerd en overwelfd onder snelwegen, voorziet het een vijver van water.
Stroomopwaarts versmalt het en brengt ons vervolgens naar het natuurgebied van Cortenbroeck,
gevestigd in het dal van een landelijke vallei, omgeven door teelt- en woongebieden. Dit kleine rustieke
bosje diende in 1900 enerzijds als houtvoorraad voor verwarming, anderzijds werden uit wilgen manden
vervaardigd. Er werden massaal populieren geplant.
Verrassend: hoewel gesitueerd in wild braakland waar een onduidelijke toegang tot de stroom ingericht
is, lijkt het beekje in slechte staat. Deels door de eutrofiëring, deels door de lozing van afvalwater uit het
woongebied en deels door afstromingen en slib afkomstig van naburige landbouwgrond, ziet het water
er al zwartachtig en verzadigd uit, ondanks zijn nabijheid bij de bron.
We beëindigen de wandeling bij één van de bronnen van de Vleze. Zoals andere stroomafwaartse
beken, zou de Vleze daarentegen gezuiverd zijn.
Ter hoogte van de Vogelzangbeek in Anderlecht wordt afvalwater sinds 2011 niet meer in de beek
geloosd, maar wordt het vervoerd naar de naburige zuiveringsstations in de twee gewesten.
Het is duidelijk dat een constante waterkwaliteit behouden ook gecoördineerde acties tussen gewesten
impliceert.
Deze aanpak, het beekcontract, bestaat uit het samen brengen van alle actoren van de vallei rond één
tafel, met als doel bij consensus een actieprogramma op te stellen ter restauratie van de waterlopen,
hun omgeving en de watervoorraden in het stroomgebied.
Coordination Senne-Coördinatie Zenne en de CCN Vogelzang CBN in Anderlecht streven namelijk in
die richting, door dit soort wandelingen te organiseren en zo het onderwerp aan te kaarten bij de
betrokken personen.
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