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Lembeek - Grote Zenne
De Zenne staat nog steeds bekend als één van de zwarte punten in het Scheldebekken inzake waterkwaliteit.
Het vrijwel dode Zennewater dat zich via de Rupel in de Schelde stort, heeft ook hier een duidelijk merkbare
negatieve invloed op het waterleven.
Een groot deel van de vuilvracht is afkomstig van ongezuiverd afvalwater. De Zenne, gekend als open riool,
was jarenlang de afvoer van huishoudens, industrie en landbouw. Maar hopelijk niet meer voor lang. De drie
Belgische gewesten doen immers grote inspanningen om de waterzuivering uit te breiden. We verwachten in de
komende jaren dan ook een gevoelige verbetering van de waterkwaliteit van de Zenne.
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Meer rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) zijn operationeel of gepland en de werking van bestaande
installaties is verbeterd. Zo is bijvoorbeeld de gloednieuwe RWZI van Brussel-Noord die het afvalwater zuivert
van 1.100.000 inwoners (IE of Inwoners-Equivalent) in werking sinds maart 2007.
In Vlaanderen wordt momenteel het afvalwater van meer dan 300.000 inwoners uit Vlaams-Brabant nog
ongezuiverd geloosd in het bekken van de Zenne. Maar meer dan 226.000 inwoners van het Zennebekken (70%
van deze lozingen) zijn op termijn nog aansluitbaar op een RWZI. Dat zal gebeurd zijn als de gemeenten het totale
rioleringsplan hebben uitgevoerd. Maar voor circa 110.542 inwoners (23%) voorziet dit plan geen aansluiting.
De aansluiting van riolen en collectoren op de RWZI’s blijft dus een grote zorg. Er zijn nog steeds rechtstreekse
lozingen van afvalwater in de Zenne en haar bijrivieren. Alle problemen zijn nog niet van de baan!
De langzame verbetering van de waterkwaliteit is al merkbaar: voor het eerst sinds jaren zit er weer vis in de
Zenne, de vuilste rivier van Vlaanderen. Een team van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vond
op drie plaatsen in totaal zes verschillende vissoorten. De inspanningen om het water te zuiveren werpen dus
hun vruchten af.
In Lembeek vind je, naast de Zenne en het Kanaal naar Charleroi, ook verschillende afgesneden oude
Zennemeanders zoals de Grote Zenne en de Kleine Zenne.
De Kleine Zenne is een kleine arm van de Zenne, die bij het rechttrekken van de Zenne op linkeroever werd
afgesneden. De Grote Zenne is een grotere oude meander van de Zenne op rechteroever. Deze oude meander
werd afgesneden van de huidige Zenne tijdens de aanleg van het Kanaal naar Charleroi (1827-1832). De Grote
Zenne is gezien haar ligging, ouderdom, natuurwaarden en perspectieven een zeer waardevol moerasgebied. De
recente ontwikkelingen rond waterzuivering in de Zennevallei bieden nieuwe kansen voor de Grote Zenne; dit is
een overwinning voor de natuur, die een deel van haar rechten terugkrijgt!

Beschrijving van het knelpunt
Vervuiling van de Grote Zenne
Het water van de oude Zennemeander aan de
Malheideweg is vervuild. Deze vervuiling is merkbaar aan
de geur, de kleur (groen) en de verlanding met liesgras
(Glyceria maxima). Hierdoor zijn vele plantensoorten
verdwenen. Ook het hogere riet zorgt voor verlanding.
Riet is, net zoals liesgras, een grassoort, maar het wordt
veel hoger en vormt langere bloempluimen.
De vervuiling is enerzijds afkomstig van de Mollebeek
die in de meander uitmondt en anderzijds van de
huizen op het einde van de Malheideweg die hun
afvalwater rechtstreeks lozen in de meander.
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De Mollebeek is vervuild met afvalwater van de Dokter Spitiaelslaan, afkomstig van enkele oudere
woningen die niet aangesloten zijn op de riool. Deze riool verzamelt wel het afvalwater van de nieuwe
huizen in de Spitaelslaan en pompt het via een collector naar de RWZI van Beersel (de RWZI van
Beersel-Lot zuivert sinds 2004 het rioolwater van Beersel en een deel van Halle en Lembeek alvorens het
in de Zenne te lozen).
Of de vervuiling van de Mollebeek alleen afkomstig is van huishoudelijk afvalwater, is de vraag.
Tussen de Grote Zenne en de Berendries is onder het bosje op de helling ook een oud stort gelegen, dat
in de jaren 1960 - 1970 het stort van Lembeek was.
Via de meander van de Grote Zenne komt al deze vervuiling via een overstort tot in het Kanaal naar
Charleroi.
Door de slechte waterkwaliteit is het hele gebied van de Grote Zenne vervuild. Heel wat plaatselijke
fauna en flora hebben hierdoor geen kans meer op overleven en zijn uit het gebied verdwenen. De
rietkraag in de meander zorgt enkel voor een minimale zuivering van het water.
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Ook het slib dat aanwezig is in de oude meanders is erg vervuild. Vervuiling stapelt zich immers jaren
op in de bodem van een waterloop. Voor een volledig herstel van de natuur zou dit slib geruimd moeten
worden. De ruimingskost hiervoor is zeer groot en het slib zou afgevoerd moeten worden naar een
stortplaats van categorie 11.

Waterkwantiteit - Overstort van de Zenne
De Zenne is van nature een grillige rivier, kronkelend en niet erg breed. Bij hevige regenval zwelt de
Zenne sterk aan en zou zonder ingrepen van de mens buiten haar oevers treden. Gedurende eeuwen
kwamen hierdoor vele wijken regelmatig blank te staan. Door de kanalisatie van de Zenne vanaf de 11de
eeuw kreeg ze meer en meer haar huidig uitzicht. Er werden stuwen gebouwd en dijken aangelegd om
de Zenne onder controle te krijgen. Overstromingen wilde men vermijden.
De vele ondoordringbare oppervlakten (straten, parkings, daken, grote wegen,...) kunnen heel wat
wateroverlast veroorzaken. Amper 10 % van het regenwater kan immers in de grond dringen. De rest
komt via allerlei omwegen in de rioleringen en dus ook in de beken en rivieren terecht.
Onder de voetgangersbrug in Lembeek, die over de Zenne
en het kanaal loopt, is een groene ijzeren constructie op de
Zenne gebouwd: een stuw die het debiet van de waterloop kan
regelen.
Iets verder stroomopwaarts bevindt zich het OVERSTORT van
de Zenne. Deze betonnen constructie werd gebouwd rond 1930
om grote delen van de Zennevallei en Brussel te behoeden
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Stortplaats categorie 1: stortplaats voor bedrijfsafval en gevaarlijk afval na behandeling;
bij dit storttype zijn speciale vereisten nodig.
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voor wateroverlast. In periodes van hoog water op de Zenne kan het vele water over de betonnen rand
stromen en door het kanaal worden opgevangen.
Deze constructie heeft een overstortcapaciteit van 26 m3/s. De Zenne zelf kan een debiet van 50 m3/s
hebben.
Bij hevige regenval en niveaustijging van het Zennewater functioneert het overstort. Het piekdebiet van de
Zenne wordt dan via dit systeem van overheveling afgevoerd naar het Kanaal naar Charleroi, dat evenwijdig
loopt aan de rivier.
Dit belet dat de Zenne buiten haar oevers zou treden, maar hierdoor komt het vuile Zennewater ook in
het kanaal terecht. Dat beïnvloedt de kwaliteit van het kanaalwater en van de omgeving rond het kanaal.
Vandaag is het kanaal bedreigd door vervuild water en slib dat aangevoerd wordt door de Zenne.
In de Zenne komt niet alleen huishoudelijk afvalwater terecht, langs de waterloop zijn ook veel industrieën
gevestigd. Sommige bedrijven gebruiken het rivierwater voor hun productie. Na gebruik loosden ze het
vroeger - vaak sterk vervuild - terug in de Zenne. Hierin is de laatste jaren veel verbetering gekomen.
De milieuvergunning beschrijft hoe fabrieken en bedrijven hun afvalwater moeten behandelen. Indien de
vuilvracht niet te groot is, mag het afvalwater rechtstreeks op de riolering worden geloosd, waar het samen
met het huishoudelijk afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties gebracht wordt. Meestal echter
is de vuilvracht te groot of te specifiek en moeten de bedrijven zelf hun water zuiveren. Maar of ook alle
rechtstreekse lozingen in de Zenne daarmee verdwenen zijn, zal misschien nooit geweten zijn...

Enkele vragen die de leerlingen
aan de wateractor kunnen stellen
Gebruikt u land in of in de buurt van de Grote Zenne?
Welke noden en eisen met betrekking tot de waterhuishouding heeft u voor dit landgebruik?
Wat zijn voor u de gevolgen bij overstromingen? Zijn er overstromingen?
Hoe is het volgens u gesteld met de waterkwaliteit van de Zenne en van de Grote Zenne?
Welke gebruiksgroepen beïnvloeden volgens u de waterkwaliteit van de Zenne?
Kent u de Mollebeek? Hoe is het volgens u gesteld met de waterkwaliteit van deze waterloop?
Beïnvloeden uw activiteiten de waterkwaliteit van de Mollebeek of de Grote Zenne?
Wordt uw afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie?
Wat gebeurt er indien uw afvalwater niet naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gevoerd wordt?
In welke waterloop komt uw afvalwater terecht?
Scheidt u regenwater van afvalwater? Maakt u gebruik van regenwater?
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 geregeld? Heeft u daar baat bij?
Welke invloed hebben betonnen constructies, zoals een stuw of schuifdeuren, op de ecologie van
een waterloop, denkt u?
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Mogelijke oplossingen?
Zuiveren van afvalwater
Het afvalwater van de Dr. Spitaelslaan dat in de Mollebeek terecht komt, moet gezuiverd worden alvorens
het in de Mollebeek terecht komt. Dit betekent dat ook de oude woningen moeten aangesloten worden op
de riool. Voor de huizen uit de Malheideweg die rechtstreeks in de meander van de Grote Zenne lozen, geldt
hetzelfde. Ook zij moeten aansluiten op de riool.
Er is echter geen juridische afdwingbaarheid om burgers te verplichten aan te sluiten op de riolering.
Hierdoor blijven meestal oudere huizen vaak niet aangesloten. Zou de aanleg van een lokale, kleinschalige
waterzuivering een oplossing bieden?
Andere vervuilingsbronnen naast huishoudelijk afvalwater moeten worden opgespoord en aangepakt. Er
moet geld gevonden worden om het vervuilde slib uit de Grote Zenne te verwijderen.

Alternatieven voor het overstorten van teveel aan water
Water laten insijpelen in de bodem en zo vasthouden aan de bron zijn de beste manieren om
overstromingen te voorkomen. Vijvers en moerassen zijn daar uitstekende plaatsen voor.
In sterk verstedelijkt gebied is een groot deel van de bodem ondoorlatend gemaakt. Daar zijn de
mogelijkheden om regenwater te laten insijpelen of vast te houden relatief beperkt.
Er kunnen een reeks van maatregelen getroffen worden aan de bron:
Water ophouden aan de bron, daar waar het vandaan komt, beperkt de grote afstroom bij hevige
regens. Meer onmiddellijke insijpeling (infiltratie), daar waar het water uit de lucht valt, kan
gebeuren door verharde en bebouwde oppervlakten te beperken, door poreuze materialen te kiezen en
door aanplantingen, groendaken, enz.
In het kasteelpark van Lembeek geeft men alvast het goede voorbeeld: de paden zijn aangelegd met
waterdoorlatende dolomietstenen.
Instandhouding en desnoods herstel van waterrijke gebieden zoals brongebieden, moerassen en
vijvers zodat ze hun rol als buffer kunnen spelen bij een teveel aan water. Door de waterloop weer
meer ruimte te geven, kan ze ook meer water bufferen.
Ook voor de Zenne is dit noodzakelijk. Door de zijrivieren van de Zenne opnieuw te laten meanderen,
kunnen ze ook meer water vasthouden en wordt het trager afgevoerd.
Dit doel heeft Natuurpunt Halle in het natuurgebiedje Berendries, iets ten noorden van de Berendries zelf.
Ze zullen de Maasdaalbeek, die door het gebied naar het kanaal loopt, opnieuw laten meanderen. Zo
willen ze versneld watertransport en afspoeling van de omliggende gronden vermijden en de natuur meer
kansen geven om zich rond de beek te ontwikkelen.
Recuperatie van het regenwater in regenwatertanks.
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