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Integraal waterbeheer
Op 22 december 2000 ging de Europese ‘Kaderrichtlijn Water’ van kracht. Deze richtlijn moet door de lidstaten
omgezet worden naar een eigen wetgeving: sinds 24 november 2003 is dat in Vlaanderen het ‘decreet integraal
waterbeleid’.
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De Vlaamse regering stippelt de grote lijnen van het waterbeleid uit. De waterbeleidsnota streeft een evenwicht
na tussen de ecologische, sociale en economische functies en bevat vijf krachtlijnen:
het vermijden van watertekort,
het verbeteren van de waterkwaliteit,
de multifunctionaliteit van water (economisch, sociaal en ecologisch),
het duurzaam omgaan met water,
het voeren van een geïntegreerd waterbeleid.
De organisatie van het waterbeleid is niet
langer geënt op administratieve of bestuurlijke
grenzen. Het volgt de hydrografische begrenzing
van een watersysteem: stroomgebieden,
bekkens en deelbekkens.
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Voor elk organisatieniveau wordt een beheerplan opgesteld: op het bekkenniveau is dat het bekkenbeheerplan.
Een bekkenbeheerplan bundelt alle aspecten en kenmerken van het bekken en beschrijft o.a. welke kansen en
knelpunten er zijn.
Het centrale hoofdstuk van het plan beschrijft de visie op het waterbeheer in het bekken. Die visie wordt in
de praktijk vertaald naar concrete acties en maatregelen. De bekkenbeheerplannen bevatten maatregelen om
overstromingen tegen te gaan, van infrastructuurwerken tot baggeren of onkruid ruimen.
De plannen tonen ook waar er ruimte komt voor recreatie, welke watermolens zullen gerestaureerd worden,
waar rioleringswerken gepland zijn, waar aan erosiebestrijding wordt gedaan, welke beken opnieuw zullen
meanderen, enz.
Het bekkensecretariaat (bestaande uit 2 à 3 ambtenaren) stelt een ontwerp op. De bekkenraad verstrekt advies
over dit ontwerp. In de bekkenraad zijn de maatschappelijke belangengroepen vertegenwoordigd die betrokken
zijn bij het integraal waterbeheer. De belangengroepen of wateractoren zijn onder andere de landbouw, de
industrie, de huishoudens (de school), natuur- en milieuverenigingen, de recreant, …
In de bekkenraad kunnen de volgende 12 sectoren vertegenwoordigd zijn:
drinkwater- en watervoorziening
milieuhygiënische infrastructuur
natuur, bos en landschap
waterbeheersing en veiligheid
huisvesting
industrie en handel
land- en tuinbouw
toerisme en recreatie
transport- en vervoersinfrastructuur
visserij
energie
ontginningen
Deze bekkenraad streeft ernaar de standpunten van alle belangengroepen in het bekkenplan met elkaar te
verzoenen. Waar dit niet mogelijk is, worden compromissen gezocht.
(Meer lezen op: www.viwc.be/kaderrichtlijn_brochure.pdf, http://viwc.lin.vlaanderen.be/decreet_iwb.html)

Ecopolis
Vaak worden steden gezien als de oorzaak van problemen op het platteland. Steden putten grondstoffen (water,
energie, voedsel, ...) uit het platteland en storten afvalstoffen (afvalwater, luchtvervuiling, ...) op het platteland.
Toen de Nederlandse onderzoekerTsjallingii in 1992 het Ecopolismodel ontwikkelde, onderzocht hij of steden
geen oplossingen voor deze problemen in zich dragen.
Het Ecopolismodel is een krachtig instrument om integraal waterbeheer vorm te geven en het heeft een hoge
didactische kwaliteit.
Het Ecopolismodel is schaalonafhankelijk: je kan het toepassen op de schaal van een stad maar ook op de schaal
van een gebouw.
(Meer lezen op: www.tijdschriftwater.be/ts2002_05_water_stedebouw.pdf)
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Hieronder passen we de principes van het ecopolismodel toe op een schoolgebouw.
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Een schoolgebouw kan je bekijken als een ‘zwarte doos’ met een IN-stroom en een UIT-stroom van water.
Zuiver water stroomt via de kraan en regenwater via het dak en verharde oppervlakken de school binnen.
Afvalwater en regenwater stromen de school weer uit naar een waterloop. Het watergebruik op school blijft
niet beperkt tot de school zelf, maar heeft een invloed tot ver buiten de school. Om drinkwater te produceren
wordt bv. grondwater opgepompt, wat tot verdroging kan leiden (= BRON-probleem). Afvalwater lozen in
oppervlaktewater veroorzaakt verontreiniging van waterlopen (= PUT-probleem).
Milieuproblemen worden vaak op een hoger niveau afgewenteld: van een gebouw naar de wijk waar het
zich bevindt, van een wijk naar de gemeente, enz. Hierdoor worden de problemen steeds groter en minder
beheersbaar.
De verantwoordelijke school draagt zorg voor de in- en uitgaande stromen. Ze lost de problemen lokaal op.
bv. Een verantwoordelijke school zal het regenwater bufferen en laten infiltreren zodat overstromingen in lager
gelegen gebieden voorkomen worden.
De levende school beheert haar ruimte
zodat de mensen, maar ook de planten en de
dieren het een aangename plek vinden om te
vertoeven.
bv. Het regenwater dat niet vermengd werd
met afvalwater kan dienen om een poel met
moeras te bevoorraden.
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De participerende school betrekt de
schoolbevolking bij het beleid. Doel is om een
voldoende groot draagvlak te creëren voor
maatregelen.
bv. De leerlingen stellen een masterplan op
met concrete acties en ze worden betrokken
bij de uitvoering ervan.
Een eenvoudig principe helpt om zorg
te dragen voor de waterstromen:
TEGENHOUDEN. Door de in- en uitstroom
te beperken zal de school minder bron- en
putproblemen veroorzaken.
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De school kan hieraan op verschillende manieren tegemoet komen:
IN-stroom TEGENHOUDEN
Regenwater opvangen en gebruiken
Regenwater is relatief zuiver en kost niets. Uit anderhalve eeuw KMI-metingen blijkt dat de
gemiddelde neerslag in België ongeveer 780 mm (of 780 l/m²) per jaar bedraagt. Het regenwater
opvangen en gebruiken zorgt ervoor dat het minder snel afgevoerd wordt en dat er stroomafwaarts
minder wateroverlast ontstaat.
Groendak aanleggen
Een groendak buffert het regenwater zodat het minder snel afgevoerd wordt. Het is een
natuurelement dat het dier- en plantenleven bevordert.
Regen- en afvalwater loskoppelen door middel van een gescheiden rioleringsstelsel.
Afvalwater wordt in 60% van de gemeenten via riolen en collectoren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) geleid. Veel riolen of collectoren zijn echter nog niet op zo’n RWZI aangesloten:
het vervuilde water wordt dan rechtstreeks in de waterlopen geloosd.
Een RWZI werkt het best als het afvalwater voldoende vervuild is. De micro-organismen die voor
de afbraak zorgen, hebben dan voldoende voedsel. Bij hevige stortbuien verdunt het regenwater
het afvalwater zodat het zuiveringsproces minder efficiënt is. Het effluent (dit is het door de RWZI
gezuiverde water) wordt minder gezuiverd in de waterloop gestort. Veel bestaande RWZI’s halen zo
een te laag rendement.
Een rioleringsstelsel kan bij hevige regenval de aanvoer van regenwater vaak niet verwerken. Het teveel
(dit is regenwater vermengd met afvalwater) gaat dan via een ‘overstort’ ongezuiverd de waterloop in,
wat de inspanningen om het oppervlaktewater zuiver te houden teniet doet. De meegevoerde vuilvracht
vormt bovendien een plotse belasting van het natuurlijk ecosysteem, vaak met vissterfte als gevolg.
De snelle afvoer van regenwater via de riolen zorgt mede ter plekke voor verdroging en voor
wateroverlast in lager gelegen gebieden.
Daarom wordt meer en meer overgestapt naar een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater wordt
via een droogweerafvoer (DWA) afgevoerd en het regenwater via een regenwaterafvoer (RWA).
• De dimensionering van de DWA is enkel afhankelijk van het aantal gebouwen dat erop aangesloten
wordt. Het zamelt het onverdunde afvalwater in voor transport naar de RWZI waar het efficiënt
gezuiverd wordt.
• De RWA voert het zuivere regenwater rechtstreeks naar infiltratievoorzieningen of naar waterlopen.
Het regenwater komt zo rechtstreeks terecht in de waterkringloop.
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UIT-stroom TEGENHOUDEN
Infiltreren van regenwater
Regenwater snel afvoeren via verharde oppervlakken en gemengde riolen heeft een negatieve
invloed op de waterbalans en op de kwaliteit van het water. Regenwater kan niet infiltreren naar het
grondwater, wat op veel plaatsen leidt tot een verlaging van de grondwatertafel. Zo treedt verdroging
van het milieu op met zichtbare gevolgen voor fauna en flora en is er minder grondwater beschikbaar
voor waterproductie.
Het water infiltratiemogelijkheden geven, kan best lokaal gebeuren: de regen vasthouden waar hij
valt.
Duurzaam productgebruik
Een belangrijke oorzaak van de verontreiniging van het oppervlaktewater is het gebruik van
huishoudproducten: het gebruik van milieuvriendelijke huishoudproducten en een juiste dosering zijn
hier eenvoudige maatregelen. Chloorhoudende producten (‘eau de javel’) bijvoorbeeld vernielen de
micro-organismen in de waterlopen én in de RWZI terwijl hun reinigende werking zeer beperkt is.
Zand, zeep en soda zijn de drie producten waarmee je alles zuiver kan houden. Dit staat in schril
contrast met de tientallen soorten huishoudproducten die volgens de reclamecampagnes zonder veel
moeite tot oogverblindende resultaten leiden.
(Meer lezen op: http://www.zuinigst.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=351&Itemid=92)
Grijs water hergebruiken
Grijs water is licht verontreinigd afvalwater van bad, douche, wastafel en wasmachine. Na (lokale)
zuivering kan dit water gebruikt worden voor de was, om het toilet te spoelen, om schoon te maken...
Hergebruik van water ontlast de waterstroom en de gevolgen voor de omgeving.
Grijs water wordt na gebruik zwart water dat niet meer hergebruikt kan worden.
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IN-stroom tegenhouden

UIT-stroom tegenhouden
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Groendak voert regenwater vertraagd af

Waterdoorlatende bestrating laat regenwater in
bodem doordringen

Infiltratie overloop regenwaterput

Wadi of infilitratiekom vangt regenwater
bovengronds op

Educatieve poel aanleggen

Drinkwaterfontein

Regenwater opvangen in tank

Regenwater gebruiken in WC, poetsen

Regenwater gebruiken voor planten

Waterbesparende technieken toepassen:
spaardouchekop, spaartoets, ...

Waterbesparend gedrag aanleren

Scheiden van regenwater en afvalwater

Milieuvriendelijke producten gebruiken

Producten juist doseren

1

2
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5
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WAT zie je?

- vervuilt het water zo weinig mogelijk

- RWZI’s werken beter met sterk vervuild water
- geen overstorten nodig om stortbuien op te vangen
- verwerken afvalwater wordt goedkoper
- regenwater is een grondstof

- bespaart op drinkwater
- gaat verdroging tegen

- beperkt de wateroverlast (overstromingen)
- bespaart op drinkwater
- gaat verdroging tegen

- gebruik drinkwater waarvoor het dient

- regenwater brengt natuur dichter bij de school
- water is element om de ruimte in te richten

- gaat verdroging tegen
- beperkt de wateroverlast (overstromingen)
- lost problemen (overstroming) ter plaatse op

- beperkt de wateroverlast (overstromingen)

WAAROM is dit belangrijk?

Tabel 1: Integraal waterbeheer op school

2de graad

2de graad

1ste, 2de graad

1ste, 2de graad

1ste graad

1ste graad

1ste graad

1ste graad

1ste graad

1ste, 2de graad

2de graad

2de graad

2de graad

1ste, 2de graad

WIE voert de binnenactiviteit uit?*
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BRON

wateroverlast landbouwgebied (overstromingen, vervuiling
gronden, verdichten gronden)

erosie akkers (onvruchtbare gronden, dichtslibben waterlopen)

D

E

RWZI werkt niet efficiënt (vervuiling waterlopen, kosten)

Afvalwater rechtstreeks in waterloop geloosd (vervuiling waterlopen, Europese kaderrichtlijn water)

G

H

overstort afvalwater naar oppervlaktewater (vervuiling waterlopen)

wateroverlast woonwijk (overstromingen, vervuiling gronden)

C

F

verlagen grondwatertafel (verdrogen natuur, problemen watervoorziening)

schaarste oppervlaktewater (verdroging van de natuur,
problemen met watervoorziening)

B

A

WAT zie je?

- slechts 60% gemeenten aangesloten
op RWZI

- geen gescheiden rioleringsstelsel
- milieuonvriendelijke huishoudproducten

- geen gescheiden rioleringsstelsel
- geen maatregelen om regenwater te bufferen

- verkeerde ploegtechniek
- verdwijnen hagen, boomrijen

- natuurlijk peilbeheer
- landbouw in overstromingsgebied

- te snelle afvoer regenwater
- bouwen in overstromingsgebied

- te weinig infiltratie regenwater
- te snelle afvoer regenwater
- te hoog watergebruik
- kunstmatig peilbeheer

- te hoog watergebruik
- te weinig aanvoer regenwater
- te snelle afvoer regenwater

HOE komt dit?

Tabel 2: BRON- en PUTproblemen in de omgeving van de school

* De 3de graad behandelt het thema integraal waterbeheer en onderzoekt dus de samenhang tussen alle aspecten opgenomen in de tabel.
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2de graad

2de graad
2de graad

2de, 3de graad

2de, 3de graad

3de graad
(vb. voor actor landbouw)

3de graad
(vb. voor actor landbouw)

2de graad
3de graad
(vb. voor actor landbouw)

2de graad
2de graad
1ste graad
2de graad

1ste graad
2de graad
2de graad

WIE voert de activiteit uit? *

