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VERLOOP VAN MIJN PRESENTATIE

1. Inleiding

2. Blauw netwerk

3. Kwaliteit van de waterlopen

a) Wat meten we? 

b) Hydromorphologische kwaliteit: toestand en geplande maatregelen

c) Pollutie: toestand en geplande maatregelen



INLEIDING



161 km²

Brussel, Waterstad! ligt
in de Zennevallei en is

moerasgebied (‘broek’)



BRUSSEL, STAD VAN CONTRADICTIES

• Brussel is een waterstad bij uitstek:

• Stad ontstaan op de oevers van de Zenne,
• Moerasgebied met vele bronnen (kwel = grondwater dat opborrelt)
• Symbool van de stad is de gele moeras iris

• Toch, als milieubeheer en –beleidsthema is water ‘jong’

• Gewest en Leefmilieu Brussel in 1989 opgericht, toch pas in 2007 een volwaardige ‘waterdienst’ met 
alle waterbevoegdheden:

• Beheer en onderhoud van rivieren en vijvers
• Opvolgen kwaliteit oppervlakte- en grondwater
• Regenwater- en overstromingsbeleid
• Waterbeheerplan opstellen
• Coördinatie waterbeleid
• …

• Vóór 2007 gebeurde er al wat rond water bij Leefmilieu Brussel maar op gefragmenteerde en 
onvolledige wijze. 

• Maillage Bleu/Blauw Netwerk sinds 1998 maar vooral in de rand
• Opvolgen waterkwaliteit sinds 2001



BRUSSEL IS EEN STAD GEVOLGEN VOOR WATER IN 
HET GEWEST
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Veel van de kleinere zijrivieren

van de Zenne zijn ofwel:

1\ verdwenen,

2\ lopen deels onder de grond,

3\ verdwijnen in de riolering







Aangetaste watercyclusNatuurlijke watercyclus

Verminderde infiltratie impact op grondwaterlagen

Zenne overwelfd impact op waterkwaliteit

Verminderde evapotranspiratie hitte eiland effect

Verhoogde afstroming van hemelwater overstromingen

Waterbeheer en –beleid: 
Win-win-win maatregelen

implementeren



WZI BXL ZUID
360.000 Inw Eq
Sinds augustus 2000
Momenteel upgrade nr 
membraanfiltratie

WZI BXL NOORD
1,4 milj. Inw Eq
Sinds maart 2007



33.000m³

Overstromingen
inondations

Overstorten
Déversoirs d’orages



BLAUW NETWERK

• Onstaan in 1998 ‘PRD’ /GOP = herstel van het waterlopenstelsel

• Uitbreid

• Niet enkel de geklasseerde onbevaarbare waterlopen

• Maar ook waterbeheer ‘stroomopwaarts’ in het gehele gewest = decentraal regenwaterbeheer & 
herstel van de functies van de natuurlijke watercyclus

• Wat doen de collega’s?

• Onderhoud van waterlopen en 40-tal vijvers: overs herstellen, sediment ruimen, …

• Herstelprojecten:
• Woluwe

• Molenbeek in Boudewijnpark

• Geleytsbeek in Ukkel

• Hollebeek/Leibeek in Haren

• …

• De komende jaren, véél herstelprojecten op de Zenne gepland!! 



KWALITEIT VAN DE WATERLOPEN



WAT METEN WE? 

1. Waterkolom – sinds 2001 – maandelijks – fysico-chemie & chemie

2. Biologie – sinds 2004 – om de 3 jaar

5. Hydromorfologische kwaliteit – sinds 2016 - éénmalig

3. Biota – sinds 2013 - éénmalig

4. Sediment – sinds 2013 – om de 3 jaar



WAT IS HYDROMORPHOLOGIE, EN WAAROM IS DAT
BELANGRIJK? 



Het gaat erom een
‘gezonde’ rivier te hebben
die ‘tegen een stootje kan’

Hoe beter de 
hydromorfologische 
kwaliteit van de rivier, 
hoe beter het om kan
gaan met drukken en
verontreiniging.

Hoe ‘weerbaarder’ het is



OVERWELFDE ZENNE = KWETSBARE RIVIER



1STE GEDETAILLEERDE INVENTARISATIE VAN DE 
HYDROMORFOLOGISCHE KWALITEIT

Informatie voor de collega’s van de Dienst Hydrografisch
Netwerk waaraan te werken



ZENNE – GEPLANDE HERSTELMAATREGELEN

Openleggen van de Zenne waar mogelijk

Waar openleggen niet mogelijk is
 licht en luchtpunten

Openluchtstukken oevers herstellen

Zenne net voor Aquiris 
 werken voor 2019

Zenne Maximiliaanpark
 studie lopende in 2018

Sainclette

Pointcarré

Paepsem

Overstromingsgebiedje

Zenne Noord - vispaaiplaats

2016  - 2024



WATERKWALITEIT

• We komen van ver = van ‘dode’ rivier naar ‘levende’ rivier

• ‘Officieel’ volgens de KRLW zijn we nog erg slecht = rood. Waarom?

• overstortwerking

• Laag debiet 

• Kritische zomerperiodes

• Residuele vuilvracht van de waterzuiveringsstations



WE KOMEN VAN VER..

Tussen 2002 en 
2012 daling van 
80% van de 
concentraties
Nt, Pt, BZV & 
CZV

In diezelfde
periode, is de concentratie

opgelost zuurstof
aanzienlijk verbeterd



EVOLUTIE OPGELOSTE ZUURSTOF, JAARGEMIDDELDE ZENNE
MEETLOCATIES, SINDS 2011, STEEDS > MKN VAN 6 MG02/L



HERSTEL IS AAN DE GANG..

In 2016, voor het eerst terug vis in de Zenne: 15 tal 
soorten, > 200 individuen 

2013 – één vis

2004, 2007, 2010 – 0 vis



WE HEBBEN NOG VER TE GAAN.. 



TOESTAND VAN DE ZENNE SLECHT

Wat scoort slecht?

• Hydromorfologie

• Biologie: Alle 4

• Fys-chem:
CZV, cond, ZS 

• RBSP: Zn, PCB

• Chemie: PAKsen, 

Kwik in biota



OVERSTORTEN









Gevolgen?

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

Zenne Zenne



ENKELE GEPLANDE MAATREGELEN

3 verbeterde overstorten

• Nouveau Maelbeek  2018

• Paruck 2019

• Moleneebk  2021 2016  - 2024

+ alle maatregelen rond decentraal regenbeheer



KRITISCHE ZOMERPERIODE



BRONNEN VAN VERONTREINIGING?





IndustriePopulation Agriculture

BRONNEN VAN VERONTREINIGING?



RESIDUELE VUILVRACHT VAN WZI

Gebromeerde vlamvertragers
in textiel. Héél persistent. Véél

in sediment in de Zenne

Triclosan in 
tandpasta

Residues van medicamenten
Hormonen van de pil
Diclofenac (voltaren)

Ibuprofen
Amoxiciline
Paracetamol

…

Ftalaten in plastics (DEHP)

Consuminderen
& 

Bewust
consumeren



Saw Mill River, état de New-York, début 21ème

La Senne métropolitaine
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Dank voor u 
aandacht!


