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Bijlage 3: Lokaal knelpunt of 
lokale kans m.b.t. integraal waterbeheer

Vilvoorde/Zemst - De Dorent

De Dorent in Eppegem is wat overblijft 
van een oud kleinschalig landschap in 
de beemden van de Zenne. Het is een 
gebied met een interessante natuur- 
en landschapswaarde.
Ook op hydrografi sch vlak heeft de Dorent 
veel te bieden. Indrukwekkende troeven 
van dit geklasseerd kleinschalig landschap 
zijn de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Zenne, 
afgesneden meanders en oude verlande 
grachten omgeven door weilanden. Maar 
stilaan is dit oorspronkelijk zeer aantrekkelijk 
nat gebied een deel van zijn pracht aan het 
verliezen door een meetbare verdrogings-
problematiek.

Beschrijving van het knelpunt

Verdrogingsproblematiek ten gevolge van 
grondgebruik door manege en lokale landbouwers

Eeuwenlang kon de Zenne overstromen in deze laaggelegen weiden, maar door de verslechterde 
waterkwaliteit is dat al lang niet meer gewenst. De slechte waterkwaliteit is het gevolg van jarenlange 
lozingen van ongezuiverd huishoudelijk en industrieel afvalwater. Natte gronden zijn ook ontoegankelijk voor 
landbouwers en andere gebruikers. De jaarlijkse winterse overstromingen en zomerse maaibeurten horen 
inmiddels tot het verleden. Defi nitief? Hopelijk verandert dit dankzij de inspanningen die nu gebeuren op het 
vlak van waterzuivering.

De huidige gebruikers van de Dorent zijn meer gebaat bij een goed toegankelijk dan bij een drassig 
gebied. Zo is het voor de manege belangrijk dat de paarden op een droge ondergrond staan. De lokale boer 
gaat ervoor zorgen dat het gebied toegankelijk is voor tractoren en dat de grond kan gebruikt worden voor 
groenteteelt. Zij opteren er dan ook voor om het land zodanig te bewerken dat de grond droger wordt.
Ontwatering van diepgelegen gebieden en peilbeheer ten voordele van de landbouw kunnen leiden tot 
verdroging en waterschaarste in natte natuurgebieden. Vandaag de dag wordt op de meeste plaatsen het 
waterpeil geregeld om wateroverlast te vermijden en voor iedere grondbestemming een zo gunstig mogelijk 
waterregime te bereiken. Het gevoerde peilbeheer is dus gunstig voor verschillende sectoren en tal van 
actoren zijn er uiteindelijk bij betrokken.
Aan het vastleggen van de na te streven waterpeilen ligt een afweging van belangen ten grondslag. De 
belangen hangen in sterke mate samen met de vormen van grond- en watergebruik. Daarbij kan gedacht 
worden aan bijvoorbeeld landbouw, bebouwing, natuur, viswater en recreatie.
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Verdroging van natte natuurgebieden vormt een hardnekkig milieuprobleem. Er is sprake van verdroging als 
in een natuurgebied de (grond)waterstand te laag is om de eigenheid van het gebied in stand te houden.
In het geval van de Dorent zijn al ettelijke planten- en diersoorten (zo goed als) verdwenen.
Zo zul je tegenwoordig vruchteloos zoeken naar planten als wegedoorn, pijp- en watertorkruid,
grote egelskop,... die hier in het verleden wel voorkwamen.

De Dorent is van nature een zeer drassig gebied door de kwel die vanuit de bodem opwelt. Kwel is water 
dat onder druk uit de grond komt. In het algemeen ontstaat kwel door een ondergrondse waterstroom van 
een hoger gelegen naar een lager gelegen gebied. Het bodemkwelwater is voedselarm en heeft vaak een 
bijzondere kwaliteit. 
Een niet zo goed zichtbaar beekje zorgt in de Dorent voor de ontwatering van de diepstgelegen weide 
van het gebied en houdt zo goed als het hele jaar water. Kwelwater wordt via dit beekje afgevoerd. Maar 
spijtig genoeg komt veel kwelwater via spuigaatjes ook rechtstreeks uit in de meest recente rechttrekking 
van de Zenne (stroomop- en stroomafwaarts de Dorent). Deze Zenne is tijdens de rechttrekking in een 
betonnen koker gelegd, met onomkeerbare, drastische gevolgen voor fauna en flora in de waterloop. Dit 
proper kostbaar kwelwater wordt constant afgevoerd door een sterk vervuilde Zenne. Spijtig! Nochtans kan 
dit water een belangrijke rol spelen in een herstel van de grondwatertafel. Het kan in het gebied blijven 
door een aantal spuigaten af te leiden of dicht te maken. De waterwegbeheerder - tegelijkertijd ook eigenaar 
van het natuurgebied - kan hier een cruciale rol spelen. Maar liggen de prioriteiten van Waterwegen en 
Zeekanaal (WenZ) voor dit gebied momenteel bij de natuur?

Vragen die de leerlingen aan 
de wateractor kunnen stellen

 Gebruikt u land in of in de buurt van de Dorent?
 Welke noden en eisen met betrekking tot de waterhuishouding heeft u voor dit landgebruik?
 Wat zijn voor u de gevolgen bij overstromingen?
 Welke maatregelen onderneemt u om wateroverlast te beperken?
 Vindt u het een goede zaak om een overstromingsgebied in te richten? Waarom?
 Heeft u een voorkeur waar dit zou moeten gebeuren?
 Is het inrichten van een overstromingsgebied positief voor de natuur?
 Hoe is het volgens u gesteld met de waterkwaliteit van de Zenne?
 Welke gebruiksgroepen beïnvloeden volgens u de waterkwaliteit van de Zenne?
 Wordt uw afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie? 
 Wat gebeurt er indien uw afvalwater niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gevoerd wordt?
 Scheidt u regenwater van afvalwater? Maakt u gebruik van regenwater? 
 Hoe beïnvloedt regenwater het overstromingsgevaar of de werking van een RWZI?
 Zorgt u ervoor dat regenwater plaatselijk kan infiltreren? Op welke manier of waarom niet?
 Zou u ingrepen kunnen/willen doen die plaatselijke infiltratie van regenwater mogelijk maken? 
 Hoe wordt het waterpeil in de Zenne en de Oude Zenne geregeld? Heeft u daar baat bij? 
 Welke invloed hebben betonnen constructies, zoals een stuw of schuifdeuren, op de ecologie van een  
 waterloop, denkt u?
 Weet u wat kwelwater is en hoe kwelwater kan helpen om de typische natte fauna en flora in de Dorent
 te herstellen?
 Waar gaat het kwelwater momenteel naartoe? Wat kan u daaraan veranderen? 
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Mogelijke oplossingen?

Herstel van natte natuurgebieden betekent het dempen, afdammen en/of opstuwen van watergangen, het 
graven van natte laagten, het omvormen van donker naaldbos naar loofbos of heide, of gewoon minder 
grondwater oppompen. 
In het geval van de Dorent zijn er kansen als de gronden op een zodanige manier beheerd worden dat zowel de 
boer, de manege, als de natuurliefhebber tevreden zijn. Natuurlijke grachtensysteem herstellen, niet omploegen 
met zware tractoren, geen grond aanvoeren, niet ophogen…zijn enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen.
Het kwelwater in het gebied houden kan ook een oplossing zijn om de natte natuur in dit gebied meer kansen 
te geven. Het kwelwater kan in het gebied blijven door een aantal spuigaten af te leiden. Zo blijft dit water van 
een goede kwaliteit in het gebied en zorgt mee voor het herstel van de natte natuur. De waterwegbeheerder 
en tevens ook eigenaar van het natuurgebied kan hier een cruciale rol spelen.


