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W aterbeheersingswerken 
in de Zennevallei 
afwaarts van Brussel 

ir. J. COSYN, 
Eerstaanwezend ingenieur van bruggen en wegen. 

INLEIDING 

Dienst der Kolenafvoerkanalen, 
Ministerie van Openbare Werken. 

Met huidig artikel word t beoogd de waterbeheersingswerken, welke in de Zennevallei 
a fwaarts van Brussel worden uitgevoerd vanaf 1969 te beschrijven. 

Vanaf 1969, omdat voornamelijk sinds de belangrijke overstromingen welke zich toen 
te Vilvoorde aan de samenvloeiïng van de Woluwe en de Zenne hebben voorgedaan, 
een aantal belangrijke werken werden geprogrammeerd en uitgevoerd. 

l. ALGEMENE 
PROBLEEMSTELLING. 

Vooraleer tot een beschrijving der wer
ken over te gaan, is het aangewezen te 
verkla ren hoe het probleem der overstro
m ingen is ontstaan teneinde enige uitleg 
te kunnen verschaffen over de manier 
waarop tot een oplossing werd gekomen. 

Aanvankelijk toen de Zennevallei nog 
n iet bewoond was, was de rivier in even
wicht en zorgde zij voornamelijk voor de 
afvoer der regenwaters. Omwille van het 
feit dat over de ganse lengte overstro
m ingsgebieden aanwezig waren, dat een 
belangrijk gedeelte van de neerslag in de 
grond kon indringen en dat de afvoer 
der regenwaters door de begroeiïng ver
traagd werd , moet de maximum afvoer
capaciteit eerder beperkt en meer con
tinu, dan nu het geval is, geweest zijn. 

Aangetrokken door de mogelijkheid van 
h et transport langs de waterweg en door 
d e behoefte aan water zijn zoals overal 
b ij voorkeur in de direkte omgeving van 
de Zennenederzettingen ontstaan. Naast 
zijn funktie als afvoer voor de neerslag
waters kreeg de rivier hierdoor volgende 
bijkomende funkties : 

scheepvaartweg 
waterbevoorrading 
visvangst 
wederafvoer van de onttrokken wa
ters nadat ze door de mens op een of 
andere wijze waren << vervuild >>. 

D oor de steeds maar intensievere bewo
ning van de vallei, ontstond een groeien
d e behoefte aan gronden, werden de 
overstromingsgebieden st ilaan voor be
woning ingepalmd, zorgden de bebouw
de en verharde oppervlakten ervoor dat 
minder en minder water de grond kon 
indringen en dus rechtstreeks diende 
a fgevoerd te worden en voerden de aan
gelegde rioleringsstelsels de regenwaters 
in een minimum van tijd naar de rivier 
af. 
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Het gevolg van dit alles is geweest dat de 
Zenne bij droog weder onvoldoende 
werd gevoed door grondwater en water 
afkomstig van de overstromingsgebie
den, waardoor ze aanzandde, en dat bij 
regenneerslag zeer grote debieten ont
slOnden welke door een kleinere sektie 
dienden te worden afgevoerd, waardoor 
op andere plaatsen nieuwe ongewenste 
overstromingsgebieden ontstonden. 

De aanzanding, het wispelturige karak
ter van de rivier en de grotere tonnemaat 
der scheepvaart deden besluiten tot de 
bouw van een kanaal. 

Eenmaal dit kanaal gebouwd, werd de 
rivier, welke aanvankelijk om zijn trans
portmogelijkheden werd opgezocht, lang
zaam maar zeker door de scheepvaart 
verlaten. Hoewel de Zenne thans nog als 
bevaarbare rivier staat geklasseerd tot 
aan de grens Brussel-Vilvoorde wordt zij 
in de provincie Brabant niet meer voor 
de scheepvaart gebruikt. 

Het kanaal dat Brussel met de Rupel 
verbindt werd in de periode 1827-1 832 
doorgetrokken naar Charleroi. In de 
loop der jaren werd het kanaal ook inge
schakeld in de afvoer der wasdebielen op 
de Zenne. Zo wordt in de huidige toe
stand bijna het volledige wasdebiet van 
de Zenne opwaarts van de agglomeratie 
Brussel in het kanaal Charleroi-Brussel 
opgenomen en wordt het afwaarts van 
de agglomeratie langs het dok van Vil
voorde door middel van zelfaanzuigende 
heveloverlaten naar de Zenne terug
gevoerd (Fig. 1). 

De Zenne heeft dus hierdoor een belang
rijk deel van zijn funktie voor de afvoer 
van regenwaters overgedragen aan dit 
kanaal. 

Wat de waterbevoorrading betreft is het 
al niet beter gegaan. Hoe meer het eens 
zo gegeerde propere water werd ge
bruikt, verbruikt en terug naar de rivier 

afgevoerd, hoe meer men naar een ande
re oplossing voor de bevoorrading dien
de uit te zien. Het gevolg is dat het water 
thans in massa uit andere hydrografische 
bekkens dient te worden aangevoerd en 
dat het zeer vervuild la ngs de Zenne 
wordt afgevoerd. De rivier van weleer 
waarin en waarvan de mens leefde is een 
last, een riool geworden, welke men in 
een eerste reaktie wi l wegstoppen, onder 
de grond, overwelven. 

De funktie van de Zenne onmiddellijk 
afwaarts is derhalve in de hu idige om
standigheden : 

- afvoer van de afvalwaters der agglo
meratie Brussel ; 

- afvoer van de regenwaters welke 
voornamelijk op de agglomeratie 
terecht komen. 

De afvoer der afvalwaters brengt milieu
hygiënische problemen met zich mee. 

De afvoer der piekdebielen welke ont
staan bij regenneerslag brengt overstro
mingsproblemen met zich mee. 

De uit te voeren waterbeheersingswerken 
zullen dus hoofdzakelijk dienen rekening 
te houden met de twee bovenvermelde 
punten. 

2. OVERSTROMINGEN 
IN DE ZENNEV ALLEl 
ANNO 1969. 

Reeds vanaf de middeleeuwen ZIJn 
geschriften bekend over overstromingen 
in de Zennevallei. Door de toenemende. 
bebouwing, de inpalming der overstro
mingsgebieden en het verbeteren der rio
leringsstelsels, zijn de telkens uitgevoer
de verbeteringswerken onvoldoende ge
bleken of hadden zij het probleem naar 
een ander punt verplaatst. 

De vóór 1969 meest recente werken be
stonden in de bouw van overstorten van 
de Zenne naar het kanaal Charleroi
Brussel te Lembeek (overstortcapaciteit 
66 m3 / sec.) en te Anderlecht (overstort
capaciteit 24m3/ sec.), de bouw van het 
dok van Vilvoorde met de zelfaanzuigen
de heveloverla ten aan het einde van het 

- dok, dewelke het debiet van 90 3 / sec. au
tomatisch terug naar de Zenne afvoeren 
(gebouwd in 1943), de gelijktijdig met 
het dok uitgevoerde rechttrekking en 
verbreding van Zenne afwaarts van deze 
heveloverla ten, en de ontdubbeling van 
de Zenne op het grondgebied der ge
meente Zemst door de bouw van een 
3 km lang afleidingskanaal (gebouwd in 
1937). 

De werken hadden aanvankelijk ook 
voor het gedeelte van de Zenne juist af
waarts van Brussel, hetzij te Vilvoorde, 
een gunstige invloed tot in 1962 een. 
belangrijke toename van het jaarlijks 
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SITUATIEPLAN BOVEN-ZENNE 
AFWAARTS VAN BRUSSEL 

BRUSSEL 

optredende aantal overstromingen werd 
vas tgesteld. 

In 1969 w aren deze overstromingen zo 
belangrijk geworden da t terug dringend 
werken nodig waren. In fei te d eden deze 
overstro mingen zich voor op de Woluwe 
juis t voor haar monding in de Zenne te 
Vilvoorde. 

De a ldaar gevestigde industrieën, welke 
herhaalde malen belangrijke schade on
dervonden , hebben dan een gerechterlijk 
geschil tegen de Staat en de beheerder 
van d e W oluwe, hetzij de Intercommu
nale voor Sanering en Inrichting van de 
Woluwevallei, ingespannen, waarin to t 
op h eden n og geen vonnis is geveld . 
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FIG. 1 

Door d e Minis ter van Openba re Werken 
werd het Wa terbouwkundig Laborato
riu m van Borgerhout belast met de s tu
die van het probleem. De Dienst d er 
Kolenafvoerkanalen werd belast met 
studie en de uitvoering der werken. 

3. STUDIERESULTATEN. 

Zonder hierbij a l te zeer in detail te wi l
len treden, volgen hierna enkele resulta
ten waartoe het speurwerk en de studie 
verricht door het W a terbouwkundig 
La boratorium van Borgerhout hebben 
aanleiding gegeven. 

Aangezien he t concreet op te lossen pro-

bleempunt de overstromingen te Vil
voorde in de omgeving van de monding 
van de Woluwe in de Zenne waren, werd 
de s tudie toegespitst op zowel de Wolu
we als de Zenne. 

Zo werden voor de Zenne volgende 
debielen vas tgesteld en berekend te Vil
voorde: 

minimum : 3 m3/sec. 
- gemiddelde: 7 à 10 m3 /sec. 
- a fvoercapaciteit : 52 m3 I sec. (toe-

s tand 1969) 
- te verwachten maximum debiet : 

200 m3 /sec. 

Voor de Woluwe: 
minimum : 0.5 m3 /sec. 
gemiddeld e : I à 2 m3 I sec. 
te verwachte n maximum debiet : 
137 m3 /sec. 

De theoretische a fvoercapaciteit van de 
Woluwe. in feite van de Woluwecollec
tor. bedraagt 40m3 /sec., voor zover er 
geen rekening wordt geho uden met de 
waterstand in de Zenne zelf. 

De werkelijke afvoerkapaci teit - anno 
1969 - van Woluwe in de Kerk laan. 
wordt echter dermate door de water
stand in de Zenne beperkt da t het maxi
mum d ebiet s lechts kan variëren tussen 
O m3/sec. en 3 1 ml /sec .. d it naargelang 
het bovendebiet in de Zenne 52 m3 /sec. 
of 0 ml /sec. (hypothetische waarde) be
draagt. 

Uit voorgaande kan reeds afgeleid wor
den dat van zodra het bovendebiet in de 
Zenne. hetzij d us het debie t opwaarts de 
Woluwemond ing. de waarde 52 m3/sec. 
bereikte, hetgeen als een normale. fre
quent voorkomende was kan beschouwd 
worden, het debie t in d e Wo luwe auto
matisch voor 100 % aanleiding geeft to t 
overstroming. Deze overstromingen ont
staan dan in het laagst gelegen punt cota 
( 12.85) in de Kerk! aan. 

De frequent ie van het vastgesteld aan tal 
overstromingen was de volgende : 

van 1950 to t 1954 : 7 overstromingen 
van 1955 to t 1959 : 7 overs trominge n 
van 1960 to t 1964 : 17 overstromingen 
van 1965 to t 1969 : 15 overstromingen. 
waarvan alleen in 1969 : vijf. 

4. OPLOSSINGEN. 

De situat ie van deZenneen van de Wo
luwe- anno 1969 - kan men beschou
wen a ls een evenwichtssitua tie. De rivier 
bezit een zeker kenmerkend dwarspro
fiel. een bepaalde helling. een bepaald 
dagelijks, gemiddeld en maximum ge
b ied. bepaalde types van oever met hun 
specifieke ruwheden. doorla tendheid ... 
zelfs de overstromingen te Vilvoorde 
kunnen als een element van het even-
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wicht dat zich na enkele tientallen jaren 
heeft ingesteld, beschouwd worden. 

Nu is het zo dat wanneer een verande
ring wordt aangebracht aan een van die 
natuurlijke basiskenmerken de rivier als 
het ware zijn evenwicht verliest, en dit 
tracht weer te vinden, hetzij door de ver
andering ongedaan te maken, hetzij door 
op een andere plaats op- of afwaarts van 
de aangebrachte verandering de omge
ving aan te passen. 

De te voorziene werken zouden dus 
zodanig moeten ontworpen worden dat 
ze een nieuwe evenwichtstoestand voor 
de rivier scheppen. 

Een terugkeer naar de oorspronkelijke 
eers te evenwichtstoestand, dus vooraleer 
er enig ingrijpen van de mens was, is als 
een ideale oplossing te beschouwen. 
Deze beginsituatie is echter niet meer 
realiseerbaar, immers : aan de water
absorptie door de bodem kan niet meer 
verholpen worden, de door de begroeiing 
vertraagde afvoer kan niet meer hersteld 
worden, integendeel de rioleringsstelsels 
worden alsmaar meer uitgebreid en effi
ciënter, ook de overstromingsgebieden 
kunnen niet meer terug bezorgd worden 
aan de rivier, tenzij men ze kan vervan
gen door onweers bekkens. 

Voor het verwerken der regenwaters blij
ven derhalve slechts volgende oplossin
gen over : 

- vergroten van het profiel van de 
rivier, wel wetend dat dit grotere pro
fiel slechts enkele keren per jaar 
<< nuttig >> zal gebruikt worden, dat de 
rivier zijn oorspronkelijke situatie zal 
proberen te herstellen door aanslib
bingen te veroorzaken hetgeen een 
continu herprofileren zal vereisen, 
dat door de grote ver vuiling van de 
rivier dit aanslibbingsproces zich zeer 
vlug kan voordoen, dat een pro
fi elverruiming problemen met zich 
mee kan brengen voor de afwaarts 
gelegen gebieden ; 

- het bouwen van onweersbekkens, ter 
vervanging van de vroegere overstro
mingsgebieden, maar dan gezien het 
plaatsgebrek meer geconcentreerd op 
een kleiner oppervlak, hetzij als het 
ware het maken va n een put waarin 
men het gedeelte van de onweerswa
ters, dat aanleiding zou geven tot 
overstroming, tijdelijk opstapelt en 
zodra de situatie het toelaat terug 
overpompt naar de rivier. 

Voor wat de Woluwe betreft werd in eer
ste instantie onderzocht hoe het huidige 
profiel kon vergroot worden. Duidelijk 
was dat de collector in de Kerklaan, wel
ke wel gedimensioneerd was voor een de
biet van 40 cm3 I sec., door zijn afwaartse 
con di ties, hetzij de uitmonding in de 
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Zenne, zodanig in de afvoer beperkt was 
dat de afvoer slechts kon variëren tussen 
0 en 31 m3 1 sec. Allerlei bijkomende 
tracés, met ofwel een meer opwaartse, 
ofwel een meer afwaartse uitmonding 
dienden één voor één verworpen te wor
den, tendele omwille van hun hoge kost
prijs, en tendele omwille van de zeer 
geringe bijdrage tot oplossing van het 
probleem. 

Zo werd vastgesteld dat enkel de bouw 
van onweersbekkens langs de Woluwe en 
het verbeteren van de afwaartse condi
ties van de uitmonding in de Zenne als 
oplossing overbleef. Een gelukkige om
standigheid was dat, op ± I km van het 
kruispunt Woluwelaan-Kerklaan een 
aantal onbenutte laag geleden gronden 
werden aangetroffen. Deze unieke kans 
werd dan ook aangegrepen om aldaar 
een voldoende groot onweersbekken te 
ontwerpen. 

Voor het verbeteren van de waterafvoer 
van de Woluwecollector zelf moest de 
hydraulische as van de Zenne, hetzij het 
waterpeil voor de uitmonding van de 
Woluwe, worden verlaagd. Aangezien als 
perspektief voor de toekomst aan debie
len van 200 m3 I sec. moet gedacht wor
den, leek het dus aangewezen de Zenne 
te profileren voor een debiet van 
200 m3 1sec. 

Aan onweersbekkens op de Zenne zelf, 
juist opwaarts van de agglomeratie van 
Vilvoorde moet immers niet gedacht 
worden, gezien de enorme waterhoeveel
heden die aldaar zouden moeten opge
spaard worden en gezien het plaats
gebrek. 

Samengevat leidde de studie tot volgen
de voorstellen : 

bouw van onweersbekkens op de 
Woluwe 

......... 

MACHELEN 

FIG.2 

- profileren van de Zenne te Vilvoorde 
voor een debiet van 200 m31sec. 

5. UITGEVOERDE WERKEN. 

5.1. Bouw van onweersbekkens 
op de Woluwe (Fig. 2). 

De Woluwe zelf wordt beheerd door de 
Intercommunale Maatschappij voor Sa
nering en Inrichting van de Woluweval
lei. Gezien de dringendheid en de finan
ciële implicaties werd de uitvoering der 
werken voor de bouw der onweersbek
kens te Machelen-Vilvoorde toever
trouwd aan de Dienst der Kolenafvoer
kanalen van het Ministerie van Openba
re Werken. 

In de eerste aanneming werd het aan
voerkanaal, hetzij de verbinding tussen 
de Woluwecollector aan het kruispunt 
Woluwelaan-Kerklaan te Macheten en 
de bekkens, de bekkens << Zuid >> en 
<<Noord>> , de verbinding tussen· de twee 
bekkens onder de Luchthavenlaan, een 
pompstation en een overwelving op de 
Trawoelbeek ter hoogte van het pomp
station gebouwd. 

Het aanvoerkanaal, met een bodem
breedte van 8 men 814 taluds, werd eer
der gezien als een voorlopige oplossing. 
De bedoeling is immers om in de toe
komst een dubbele Woluwecollector in 
het midden van de Woluwelaan aan te 
leggen en ter hoogte van de onweersbek
kens een verbinding met de bekkens te 
maken. In dit vooruitzicht werd reeds 
een eerste gedeelte van 100 m aangelegd 
onder het kruispunt Luchthavenlaan
Woluwelaan. 

Voor de verdere toekomst is het zelfs de 
bedoeling om deze Woluwecollector nog 
verder door te trekken in het midden van 
de te verlengen Woluwelaan, en dit to t 

ONWEERS 
BEKKENS 

ONWEERSBEKKENS. 
OP DE WOLUWE 
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aan de u itmonding in de Zenne ter hoog
te van de uitmonding van het dok van 
Vilvoorde. Op dat ogenbl ik zullen zelfs 
de onweersbekkens hun funktie verloren 
hebben. Aangezien echter deze werken 
een zeer belangrijke investering vergen, 
kunnen het aanvoerkanaal en zeker de 
on weersbekkens wel als definitieve con
structies beschouwd worden. 

D e funk tie van het aanvoerkanaal is 
he t W o luwedebiet hetzij maximum 
40m3 /sec., zono dig volledig af te voeren 
naar de onweersbekkens Zuid en Noord. 
Het bekken Zuid is verbonden met het 
bekken Noord door middel van drie 
asbestcementbuizen, diameter 1,8 m, 
welke onder de Luchthavenlaan werden 
doorgep erst, en door middel van een 
plaatstalen duiker diameter 2,5 m, d oor 
dewelke vroeger de Trawoolbeek liep. 

Bij vulling vanaf het pei l (8,50) tot 
he t no rmale vullingspei l ( 13,60), kan 
ongeveer 400.000 m3 water worden 
opgespaard. Hiervan wordt één vijfde 
opgespaard in het Aanvoerkanaal, één 
vijfde in het bekken Zu id en drie vijfde 
in het bekken Noord. 

In normale situatie dienen de bekkens 
leeg te s taan. D aarom werd een pomp
station gebouwd welke, zodra het water
pei l in de Zenne en in de Trawoolbeek 
he t toela ten , he t water overpompt naar 
de Trawoolbeek, waarlangs het terug 
naar de Zenne vloeit. Het pompstation 
heeft een kapaciteit van 4 mlfsec. 

In een tweede aanneming werd de aan
slui ting van de Woluwecollector aan het 
aanvoerkanaal uitgevoerd. Deze aanslui
ting omvat een aantal kleppen welke 
voor de debietsverdeling moeten zorgen. 
Twee vlinderkleppen met een diameter 
van 3,5 m staan opges teld aan de verbin
ding W oluwecollector-aanvoerkanaal ; 
drie kleppen van 2,35 m x I ,20 m kun
nen de toevoer naar de Zenne, van het 
bovenste deel van de collector afsluiten, 
terwijl twee kleppen van 2 m X I ,2 m de 
toevoer naar de Zenne van de onderste 
helft van de collector beheersen . In nor
ma le situatie zijn de twee vlinderkleppen 
geslo ten en de kleppen naar de Zenne 
geopend. 

De werken werden beëindigd in septem
ber 1978 (Foto 1). Sedertdien hebben 
de onweersbekkens reeds verschillende 
keren hun diensten kunnen bewijzen en 
deden e r zich in de Kerklaan geen be
langrijke overstromingen meer voor. 

De tota le kostprijs der werken bedroeg, 
inbegrepen de verrekeningen : 

voor aanvoerkanaal, onweersbekkens 
en pompstation : 120 miljoen fra.nk ; 
voor aansluiting van de Wo luwecol
lector aan het aanvoerkanaal in het 
kruispunt van de Woluwelaan en de 
Kerklaan: 96 miljoen frank ; 

Water N' 9 - Maart-April 1983 

FOTO 1. Onweersbekkens op de Woluwe te Machelen-Vilvoorde. Bekkens Noord en 
Zuid, aanvoerkanaal en pompstation. 

- voor de electromechanische uitrus
ting van het pompsta tio n en de schui
ven onder het kruispunt : 2 1 miljoen 
frank ; 

- voor de onteigeningen : 41 miljoen 
frank. 

De totale kostprijs, hetzij 278,5 miljoen 
frank is derhalve per mogelijk o p te van
gen m3 water: 696 fr.f ml. 

5.2. Herprofileren van de Zenne (Fig. 3). 

Zoals reeds vermeld werd als optie voor 
de werken genomen : het geschikt maken 
van de rivier voor de afvoer van een 
debiet van 200 mJ I sec. 

Aangezien de Zenne een rivier is met een 
theoretisch << flauwe >> helling word t het 
mogelijke debiet en de hydraulische as 
door de afwaartse condities bepaald. 
Voor de studie diende men dus van een 
afwaarts punt te vertrekken waar men 
reeds over voldoende meetgegevens be
schikte, teneinde een rela tie debiet - af
voerhoogte te kunnen opstellen. Een der
gelijk punt werd gevonden ter hoogte 
van de brug van de Rijksweg I Brussel
Antwerpen over de Zenne te Eppegem. 

In funk tie van he t beschikbare bo
demverhang hetzij i = 0,446 x J0 - 3 en 
het af te voeren debiet werden d rie types 
van verbreding voorgesteld : 

- een bodembreedte van 13 In. en aan-
sluitende na tuurlijke taluds van 10/4. 

Dit p rofiel, dat het goedkoopste is voor 
de realisatie heeft echter veel plaa ts 
nodig. 

Rekening houdend met een bedienings
weg en een lijnbeplant ing op beide 
oevers. wordt reeds een breed te van 70 m 
bereikt. zonder lijnbeplant ing zou di t 
kunnen herleid worden tot 56 m. Nu is 
er maar 30 m beschikbaar. zod at a priori 
in de bebouwde zones deze oplossing 
moet worden uitgesloten. 

een bodembreedte van 20 m. en ver
t ikale wanden over een zekere hoog
te. met daarboven al of niet een aan
sluitend talud. 

Voor de waterafvoer is deze oplossing 
gelijkwaardig met de eerste. Voor de uit
voeri ng is ze duurder. De vertikale wan
den worden gerealiseerd door het heien 
van sta len damplan ken. Gezien de agres
siviteit van het Zennewater. moet met 
een zekere corrosie van de da mplanken 
rekening gehouden worden. Deze oplos
sing heeft dus maar een tijdel ijk karak
ter. Hoelang dit tijdelijk zal' duren valt 
echter zeer moeilijk te becijferen. 

Hierbij schijnen lokale faktoren een be
palende rol te spelen. Zo kon bij recent 
terug ui tgetrokken damplanken welke 
reeds elf jaar waren geheid geen opval
lende corrosie worden vastgesteld, ter
wijl voor hetzelfde type damplank. van 
dezelfde ouderdom, enkele honderden 
meters verder afwaarts een plaatdik te 
vermindering van gemiddeld 1.3 mm 
werd gemeten. Aangenomen d a t een ver
mindering met 4 mm de dampla nk doet 
bezwij ken. zou dan voor het ongunstig
ste geval de leeftijd tussen 30 en 40 jaar 
gelegen zijn. 
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ZENNE-PROFIELVERRUIMING TE VILVOORDE 

- een overwelving met breedte van 
24 m en een hoogte van 5 m. 

De overwelvingsoplossing veroorzaakt 
tengevolge van zijn geringe wrijvings
coëfficiënt een belangrijke daling van de 
hydraulische as, en zou dus voor de af
voer der wasdebielen te verkiezen zijn 
boven de andere twee. Daartegenover 
staat dan weer dat mag gevreesd worden 
dat de aanslibbing in de overwelving 
belangrijker zal zijn dan in de open 
bedding. 

Qua kostprijs ligt de overwelving merke
lijk hoger dan de andere- oplossingen, 
hoewel dit verschil met de damplanken
oplossing sterk gedaald is zoals hierna 
zal blijken. 

Uiteindelijk heeft bij de keuze tussen een 
open of een overwelfde realisatie het mi
lieuaspect de doorslag gegeven en werd 
er daarom voor het centrum van Vil
voorde geopteerd voor een overwelving. 

5.2.1. Werken afwaarts van het centrum 
van Vilvoorde (Fig. 4). 

Het vak begrepen tussen de uitmonding 
van het dok van Vi lvoorde en de Eppe
gembrug had reeds een bodembreedte 
van 13 m en natuurlijke taluds en moest 
dus niet worden aangepast. 

Overeenkomstig het principe dat bij 
waterbouwkundige werken de werken 
van afwaarts naar opwaarts dienen te ge
beuren, hetgeen praktisch gezien niet al-
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tijd realiseerbaar is, werd in eerste in
stantie het gedeelte afwaarts Vilvoorde, 
hetzij tussen de n.v. C.F.J.brug en de uit
monding van het dok van Vilvoorde ver
breed. Gezien het plaatsgebrek werd ge
kozen voor een typeprofiel met dam
planken met weerstandsmodulus I/ V = 
1.200 cm3 I m, een lengte van 7,5 m, met 
bovenaan een kroonbalk in gewapend 
beton van 0,6 m X 0,5 m. 

- Een eerste vak met lengte van 813 m, 
werd uitgevoerd in 1970-1 971 voor 25,5 

miljoen frank ; deze oeverbescherming 
bevindt zich in zeer slechte staat. 

Gemiddelde kostprijs per lopende 
meter : 31.400 fr./m. 

- Een tweede vak met lengte 513 m 
werd in 1973 uitgevoerd voor een bedrag 
van 21,75 miljoen frank. 

Gemiddelde kostprijs per lopende 
meter : 42.400 fr. / m. 

PROFIELVERRUIMING IN DE ZENNE 
AFWAARTS CENTRUM VAN VILVOORDE 

TYPE PROFIEL 

i= 0,44610- 3 

ME TALE N DAMPLA NKEN 

~ = 1200 cm3/ m 
L ENGTE 7. SO m 

FIG.4 
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- Een derde vak met lengte van 
1.440 m werd in 1974-1 975 uitgevoerd 
voor een bedrag van 65,76 miljoen frank. 

Gemiddelde kostprijs per lopende 
meter : 45.700 fr. / m. 

5.2.2. Werken tussen de grens Brussel
Vilvoorde en het centrum van Vilvoorde. 

De werken in de bebouwde kom van Vil
voorde zelf werden niet onmiddellijk 
aansluitend aan de afwaartse werken uit
gevoerd , gezien de moeilijke studie, de 
belangr ijke onteigeningen en vooral de 
d iscussies bij de keuze over het al of niet 
overwelven de dossiers merkelijk ver
traagden. 

D aarom werd eerst het vak opwaarts van 
de bebouwde kom uitgevoerd : 

- Het eerste vak werd gerealiseerd tij
dens de bouw van het Ring-viaduct over 
het Zeekanaal en de Zenne in ·1975-1976. 
V oor een totale lengte van 846 m be
droeg de kostprijs : 74,335 miljoen 
frank. 

Gemiddelde kostprijs per lopende 
meter : 88.000 fr. / m. 

Niet ap een werden damplanken gekozen 
met een lengte van 9 m en 1/V = 

1.750 cm3/m, dus een zwaarder type als 
b ij voorgaande realisaties om reden van 
de hogere grondkering en de nabijheid 
van geb ouwen, maar bovendien werd de 
damwand verstevigd door een steen
bestorting van de wand. 

- Opwaarts van voormeld vak werd in 
1978-1 979 het tweede vak gerealiseerd 
met een lengte van 445 m voor een be
drag van 69,450 miljoen frank (Foto 2). 
Ter plaatse van de gebouwen dienden de 
d amplanken hier tot boven toe te gaan, 
dus zonder aansluitend talud, dit om de 
toegang langs de waterweg te behouden. 
De hogere grondkering (5,5 m) en de 
ervaring opgedaan bij voorgaande reali
saties leidde dan ook tot zeer zware 
dampla nken hetzij met een I/V = 
5.300cm3/ m en een lengte van 13 m. 

Gemiddelde kostprijs per lopende 
meter : 219.000 fr. / m. 

- Afwaarts van het eerste vak, hetzij 
afwaarts de Sluisstraatbrug, werd in 
I 980-1 981 een derde vak met lengte van 
2 70 m voor een bedrag van 91,58 miljoen 
frank u itgevoerd (Foto 3). Hierin is ook 
begrepen de vervanging van de bestaan
de brug in de Sluisstraat door een nieu
we brug. 

Ook hïer werden damwanden geplaatst 
over d e ganse te keren grondhoogte. 
Voor een grondkering van 5 m wer
den d amplanken met een 1/V 
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FOTO 2. Zenne- Profielverruiming afwaarts de Budabrug te Brussel- Vilvoorde. 

4.700 cm3/ m en een lengte van 12,5 me
ter voorzien. 

Gemiddelde kostprijs per lopende 
meter : 340.000 fr. / m. 

Wanneer de opeenvolgende realisaties in 
de tijd worden overlopen, wordt een ont
stellende toename van de kostprijs vast
geteld. De reden hiervan moet niet a lleen 
in de belangrijke toename van de kost
prijs der damplanken gezocht worden, 
maar vindt vooral zijn oorsprong in het 
feit dat een veel zwaarder type nodig was 

omwille van de nabijheid van gebouwen 
en omwille van de grotere grondkering. 
Hoe dichter dus bij het eigenlijke cen
trum van Vilvoorde, hoe moeilijker en 
hoe duurder de uitvoering. 

5.2.3. Werken in het centrum van Vil
voorde (Fig. 5). 

Tussen de opwaartse en de afwaartse 
werken blijft nu nog in het centrum van. 
Vilvoorde het moeilijkst te verwezenlij
ken stuk met een lengte van 1.702 m 
over. 

l __ -
!11111 

FOTO 3. Zenne- Profielverruiming afwaarts de Sluisstraatbrug te Vilvoorde. 
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OVERWELVING VAN DE ZENNE 
TE VILVOORDE 

VAK 1 280m 
VAK 2 260m 
VAK 3 318m 
VAK 4 = 341 m 
VAK 5 = 55m 
VAK 5'= 85m 

~ SLUISSTRAAT 
11 

WO LUW): 
UITMONDING 

TYPE DWARSPROFIEL 

12.00 0.50 12.00 
0 
0 
ui 

~ Q'! 26.10 
>I 

d 

' Bij de keuze tussen een open of een over-
welfde profielverruiming, is hier vooral 
het milieu-hygiënische aspect naar voren 
getreden. De onmiddellijke nabijheid 
van twee klinieken, van een bejaarden
tehuis, van scholen en woningen ded en 
e rtoe beslui ten te kiezen voor een over
welving. Door daarenboven een tracé te 
kiezen d at achter de Tuchthuiskazerne 
doorloopt, kon ondanks de hogere o n t
eigeningskosten, een zeer belangrijke 
besparing voorzien worden, gezien de 
inkorting van 263 m. 

Het type dwarsprofiel hetwelk volgens 
d e studie werd voorgesteld staa t ingete
kend op de fig. 5. Het o mvat twee kokers 
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FIG.S 

van 12 m breedte en 5 m hoogte. In de 
lengterichting werd de overwelving inge
deeld in moten van 20 m lengte. teneinde 
krim pscheuren zo veel mogelijk te beper
ken. Hoewel aanvankelijk werd gedacht 
aan het opvangen, in een aparte bedding 
van de koker, van de afvalwaters der 
aangrenzende industrieën en gebouwen. 
werd achteraf h iervan afgezien. 

De afvalwaters worden nu opgenomen in 
twee aparte lat~ra le riolen welke volledig 
onafhankelijk van de overwelving van de 
Zen ne zelf. worden gebouwd. Deze riole
ringen, welke la ter in het algemeen riole
ringsstelsels voor de zuivering der afval
waters zu llen verwerkt worden, worden 

gefinancieerd door het V laamse Gewest 
- Dienst voor Zuivering van afvalwa
ters. 

Om budgetta ire redenen werd de uitvoe
ring der overwelving in verschillende 
vakken onderverdeeld n.l.: 

twee vakken welke in het tracé van 
de huidige Zenne gelegen zijn : 

twee vakken te bou wen buiten de 
bedding van de huidige Zenne, in 
doorsteek achter de Tuchthuiskazer
ne: 

de aansluiting van het buiten de bed
ding gebouwde ged ee lte aan de Zen
ne door een overwelfd stuk en door 
een stuk in open bedding. 

Het eerste vak omvatte een overwelving 
van 280 m en een afwaarts gedeelte in 
open bedding van 100 m. Het werd aan
besteed einde 1978 en voltooid in 1981 
(Foto 4). De totale kos tprijs bedroeg: 
178.6 miljoen frank. 

De kostprijs van de overwelving per lo
pende meter bedraagt hierin : 543.630 fr. 

De uitvoering der werken werd wel in 
be langrijke mate beïnvloed door de Zen
ne zel f. Zo diende in eerste instant ie de 
linkerkoker. welke zich in tegenstell ing 
me t de rech terkoker in de vroegere bed
ding bevindt. te worden uitgevoerd ten
einde de differentiële ze tti ng tot een mi
nimum te beperken. Omwille van dit fe it 
werd eerst een nieuwe bedding voor de 
Zenne gegraven in de rechteroever. werd 
vervolgens de Zenne naa r deze nieuwe 
bedding o mgelegd en kon pas dan de 
overwelving van de linkeroever worden 
aangevat. 

Deze meer ingewikkelde werkwijze heeft 
zeker een invloed gehad op de prijs. 
zodat mag verwacht worden dat voor 
wat de gedeelten welke buiten de bed
d ing worden aangelegd betreft. op een 
bijkomende besparing mag gerekend 
worden. 

Het tweede vak van de overwelving werd 
aanbesteed in mei 1982. Gebaseerd op 
de laagste offerte bedraagt hiervoor de 
gemiddelde kostprijs per lopende meter 
overwelving: 554.360 fr. / m. 

6. BESLUIT 

De totale kostprijs der werken voor het 
herprofileren van 5.8 16 m Zenne zal uit
einde lijk een inves tering van 1.350 mil
joen frank (onteigeningen inbegrepen) 
vergen, waarvan nog 500 miljoen frank 
moet aanbesteed worden voor de vakken 
3, 4. 5 en 5' van de overwelving. 
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- De overwelving welke thans omwille 
van het rioolkarakter van de Zenne ver
antwoor d lijkt , zal da t niet meer zijn. 
eenmaal het water van de Zenne ge
zuiverd is. Op dat openblik zou e r even
tueel kunnen aan gedacht worden om de 
door de overwelving afgesneden arm. 
vóór de Tuchthuiskazerne, terug inge
bruik te stellen voor de afvoer van de 
dagelijkse propere debieten. De overwel
ving zou dan dienen a ls by-pass voor de 
grote de bieten. 

- Het overwelven en profielverruimen 
zelf vers toort het evenwichtsprofiel van 
deze rivier. Aanslibbingen mogen dus ze
ke r verwacht worden, hetgeen een con
tinu onderhoud zal vereisen. 

FOTO 4. Zenne- Overwelving te Vilvoorde. Zicht op het afwaarts uiteinde. 

REFERENTIES 

- De invloed van deze profielverrui
ming op de afwaarts gelegen gebieden in 
het bijzonder te Eppegem dient nog te 
wo rden afgewacht. Nu reeds wordt 
vastges teld dat de reeds uitgevoerde wer
ken het waterpeil dermate hebben doen 
stijgen dat een verhoging van de dijken 
te Eppegem nodig is. Mogelijke oplos
singen ruer zijn : verbeteren van de af
voer afwaarts de brug van Eppegem, in 
het bijzonder de profielverruiming van 
de oude Zenne te Weerde, en voorname
lijk : inrichten van de 75 ha staa tseigen
dom gelegen op de linkeroever afwaarts 
de overs tort van het dok van Vi lvoorde, 
a ls overs tromingsgebied, voor het opvan
gen van de waspieken. 

onzinnig om later nog aan een grotere 
profilering te denken en dit niet alleen 
omwille van de zeer hoge kosten . De de
bie ten zullen echter in de toekomst nog 
toenemen. Daarom zal men zich moeten 
wenden tot de bouw van spaarbekkens 
en zouden de rioleringsstelselS en in het 
bijzonder de nieuw aan te leggen riolen. 
zodanig moeten ontworpen worden dat 
zij over een zekere bergingscapaciteit 
beschik ken en het regenwater, vertraagd 
en met geri ng debiet afvoeren naar de 
rivier. 
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Borgerhout. 
Moel 279 - Rapporten be tre rrende mo
delstud ie voor de Zenne. Wo luwe en 
Maalbeek. 
Ir. J. CO SYN - 1975 - Studie van de 
wate rbeheersingswerken in d e Zennevallei 
- a rwaarts van Brussel. 

- De h uidige profielverruiming is een 
maximum maximorum. Het is inderdaad 

Ir. H. BUYDTS en ir. J. COSY - 1918 
- Verslag be trerrende de waterbeheersing 
in de Zenneva llei en de a rvoer va n waswa
te rs langs he t kanaal C harlero i-Brusse l en 
he t Zeekanaal Brussei-Ru pe l. 

RECHTZETTING 
Ingevolge een technische vergissing, buiten de wil van de redactie om. werd een gedeelt e m n het besluit m n het artikel << Toepa~sing ran mathe
matische modellen in het optimaliseren van de kostenrelaties van rioolwaterzuil'eringsinstallaties •l nm R. Baert e n W. Walnwens. \·e rschencn in 
Water nr. 7 op p. 223-225, nie t opgenomen. 
Hieronder volgt het integrale besluit. 

De redactie. 

3. BESLUIT 

In he t kader van de budgettaire en ekonomische moeilijk hed en. die ons la nd kenmerken .:n de noodzake lijkheid tot het nemen van ene rgiebe
spare n de maat regelen. d1ent er naar o nze mening meer clan ooit naar gestreerel te word .:n dat d e nog te bouwen wa terzuiveringsi nstallati es in 
het Vla amse Gewest ge tuigen van een maximale p roceseHic iën tie me t minimale en.:rgiekonsum pti<: en eko no mischc kosten . 
Volgen s ons za l de h1er gesche tste ma themat ische modeller ing in de toekomst d an ook een befangrijk hu lpmiddel zijn in he t bereiken van de 
oeste ld e objectieven b ij he t ontwerpen van nieuwe waterzuiveri ngsi nstalla ties. 
Wat de hu1dige toepassingsmogeliJkhe id van he t mathematisch model be trert in het Vlaamse G ewest. lijkt d it o ns rekening houdend met de 
stand van zaken zowel van het model als van de reeds bestaande wa terzu iveringsinstal la ties. te liggen op het vlak van he t o ptimal iseren van de 
bestaande installaties. Dat er o p dit vlak nog wat te presteren valt is voor iedereen d ie .:en beetje v.:nrouwd i~ met de gang ,·an zaken van de 
wate rz uivering in he t Vlaamse G ewest een evidentie . 
Voor d e toepassing van het model bij he t ontwerpen van nieuwe insta llaties zij n nauwkeurige inputgegeven' vereist (zie 2.2.1.) en juist de 
bepa li ng van d eze n?putgegeven.s. zijnde de l e verwachten kwa ntite it en kwal ite it v an he t arval wata. geschiedde in he t verled.:n in he t Vlaamse 
Gewest op een man1er d1e op ZIJn zachtst tn tgedrukt al s<< we1n1g wetenschappe liJk •• kan omschrev<:n worden. m<:t als result aat de , ·ele overge
dimen s ioneerde insta lla ties. 
Wij d enken da t men zich ook in o ns land. in navolgi ng van de bu itenland'<:: , ·oorbeelden. een> zou dienen te b.:zi nnen o, ·.:r de nood zake lijk
heid van een eigen we tenschappelij ke en multid isciplina ire instelling die z ich met a ll<: problemen van waterkwa liteit bezig houdt. naast en eng 
verbo nden met de waterzuiver ingsmaa tschappijen. 
N iettemin hop en wij dat ook d e llllidige beleiclsve rantwoorclclijken. ten minste ken ni' nemen van d .: bevinding<:n van ger.:no mmecrd <: buit.:n
landse instelli ngen van openbaar nu t en er uiteraa rd ook reken1ng mt:<: houden bij h<: t to t stand ko m<:n , ·an d o: h.:k id so ptie>. 
Per s lo t van rekeni ng. de moeite waard. bij de milja rdend ans d e r waterp robkmatlck. 

Water N' 9 - Maart-Apri/1983 55 


