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b/ef geb/ed van de Brugse Po/ders beeff op ve/e v/akken /ets b//zonders. 
Hef vormf bef kader rond /i/sfor/sc/ie p/aafsen a/s Brugge en Damme. 
Hef /s ook een buffer voor de foer/sf/scbe frekp/e/sfer d;e de kust ;'n de 
zomermaanden /s. /n de w/nfer vormen de po/dergeb/eden bef decor 
van de overw/nferende ganzen.
Hef geb/ed /s /andbouweconom/scb van groot be/ang. Voora/ /n de 
zandstreek /s de mesfproducf/e b<)zonder boog. De nufn'ënfenbe/ashng 
weegt op de ger/nge draagkracht van de /aag/andbeken, en ;'n bef b<)'- 
zonder van de po/derwaferen. /S/genb/oef /s er dan ook a/gemeen en 
v/ssfer/fe /s n/ef u/fzonder///k.
De veronfre;n)'g<ng door bu/sboudeb/ke /ozfngen /s /ager dan /n ve/e 
andere bekkens, gez/en de waferzu/ver/ng /n d/f bekken reeds b//zonder 
ver /s u/fgebouwd. We/dra za/ de aandacht voor de gewesfeb)'ke 
zu/ver/ngs/nfrasfruduur verscbu/ven naar de k/e/nschabge en /ndtwdue/e 
waferzu)ver/'ng.
Na /aren van aangehouden <nspann;'ng om v/a de u/fbouw van de 
zu/ver/ngs/n/rasfrucfuu?; de vergunn/ngen en de be/f/ngen de kwab'fe/f 
van bef opperv/akfewafer fe verbeferen, //gf voor ons de u/fdag/ng om 
d/e kwa//fe/f ook fe verduurzamen. Gez/en de verscb///ende /uncf/es 
u/f soc/a/e, econom/scbe en eco/og/sche boek, groe/en de e/sen d/e aan 
bef wafer worden gesfe/d. De be/e/dskeuzes en de /nspann/ngen van 
a//e befrokkenen zu//en z/cb meer d/enen fe baseren op bef /nfegraa/ 
bee/d van bef sfroomgeb/ed.
D/f /4/gemeen H f̂erkwa//fe/fsp/an voor bef bekken van de Brugse 
Po/ders geeft een samenbangend bee/d van de verscb///ende /aceffen 
van bef waferkwa//fe/fsbe/e/d. Voorop /n deze aanpak sfaaf bef /n kaarf 
brengen van de vu;Vvracbfen, a/s anfwoord op dr/e vragen.' waf /s de 
bu/d/ge foesfandf' We/ke foesfand sfreven we na f Hoe groof moefen de 
saner/ngs/nspann/ngen z<ynf De v/erde vraag /s b/ervan een /og/scb 
gevo/g; w/e moef d/e /nspann/ngen /everen f 
Met d/f documenf beg/nf bef echte werk pas. Hef /s geschreven a/s aan- 
zef fof over/eg en d/scuss/e, /n de eersfe p/aafs b/nnen bef bekkencom/fé. 
Hef /s bovend/en één van de dr/e p<)Vers van bef bekkenbebeerp/an daf 
b/nnen d/f com/fé wordf opgemaakf. D/f /\tVP2 /s n/et dw/ngend, maar 
gee/f we/ de randvoorwaarden aan. De maafrege/en d/e zu//en worden 
genomen, zu//en dan ook bef resu/faaf moefen z//n van een /nteracf/ef' 
proces tussen beheerders en doe/groepen. D/f /s de beste garanf/e op 
duurzaamhe/d.
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INLEIDING
Met de pubhcatie van dit AWP2 wordt het begrip 'Aigemeen Waterkwatiteitsptan' 

geïntroduceerd. Dit begrip vervangt het vroeger gehanteerde 'Atgemeen Water- 

zuiveringsprogramma'.

Dit document is immers vee! meer dan louter de pro
grammering van de waterzuiveringsinfrastructuur, wat 
bij de opmaak van de eerste AWP's - begin de jaren 
tachtig-wel het geval was. Bij het totstandkomen van 
de AWP2's in 1995 werd reeds een klemtoon gelegd 
op de aanpak van de industriële vervuiling. Beleids
instrumenten als vergunningen en heffingen kwamen 
hierdoor in een vernieuwde belangstelling te staan.

Groeiend inzicht leidt tot groeiende complexiteit. Voor 
u ligt een document dat gebaseerd is op een indruk
wekkende reeks van voorbereidende tabellen, bere
keningen en gedetailleerde gegevens die voor het 
grootste deel gegenereerd werden uit de meetdatabank 
van VMM. Ook informatie aangeleverd door andere 
administratieve en wetenschappelijke instellingen 
vormde een waardevolle bron. Dit AWP2 biedt een 
inzicht in de complexe waterkwaliteitsproblematiek. 
Het wil de basis bieden voor resultaatgericht overleg 
met alle betrokkenen. Van de doelgroepen (huishou
dens, industrie, landbouw) worden concrete inspan
ningen gevraagd.

Het AWP2 is zowel thematisch als gebiedsgericht uit
gewerkt, op basis van gedetailleerde gegevens. Het 
biedt een basis voor de evaluatie van het beleid, geïm
plementeerd in internationale bepalingen, geweste
lijke decreten en milieubeleidsplannen. Anderzijds 
geeft het een aanzet tot concrete saneringsvoorstel
len, die moeten gekoppeld worden aan plannen 
omtrent waterhuishouding en de inrichting van het 
natuurlijk milieu.

Door in het AWP2 het 'watersysteem'als uitgangspunt 
te nemen, staat de impact van de vervuiler op de 
waterkwaliteit centraal. Het watersysteem is een afge
bakend gebied, waarin de gehele waterloop (met val
lei), het grondwater, de technische infrastructuur en 
de biologische, fysische en chemische processen 
een geheel vormen. De productie van afvalwater, de 
wijze waarop het wordt afgevoerd en behandeld in 
een zuiveringsinstallatie, de mate waarin het-al dan 
niet gezuiverd - in de waterloop terechtkomt en er ver
anderingen teweegbrengt, worden onder de loep 
genomen.



Bij de indeling in hoofdstukken staan de opper
vlaktewateren opvallend centraal. Niet alleen wordt 
het stroomgebied zelf omschreven. Ook wordt onder 
de loep genomen welk gebruik wij wensen te maken 
van bepaalde oppervlaktewateren, want dit is bepa
lend voor de mate waarin moet worden gesaneerd. 
Een afweging van natuurgerichte, mensgerichte en 
basisfuncties leidt tot een lijst van functietoekennin
gen waaraan milieukwaliteitsnormen worden gekop
peld. Milieukwaliteitsnormen vormen de noodzake
lijke basis om de werkelijke vervuiling van een water
loop af te meten en maatregelen te toetsen. Hiertoe 
beschikken we over biologische en fysisch-chemische 
methoden.

Het streven naar het zo volledig mogelijk in kaart 
brengen van de waterkwaliteit leidt tot de opmaak van 
water- en vrachtenbalansen. Dit verhoogt zowel het 
inzicht als de objectiviteit, voorwaarden om tot haal
bare voorstellen voor acties en maatregelen te komen. 
Hierin is zowel een taak weggelegd voor de overheid 
als voor de doelgroepen. Voor de opmaak van de 
vrachtenbalansen is 1999 het referentiejaar.

De taak van de overheid is vieriedig:
1. analyseren van en informeren over de bestaande 

toestand,
2. formuleren van doelstellingen en suggesties voor 

acties en maatregelen,
3. concrete uitvoering geven aan een aantal acties en 

maatregelen,
4. periodiek terugkoppelen van de geleverde inspan

ningen naar de doelstellingen.

De taak van de doeigroepen - huishoudens, industrie 
en landbouw - richt zich in de eerste plaats op:
1. het onderschrijven van de doelstellingen,
2. het maken van keuzes en het nagaan van de 

haalbaarheid van de doelstellingen,
3. het concreet uitvoeren van de saneringsvoor

stellen.

fen doe/sfe///ng geeff aan waf bere/At moef worden 
b/nnen een zekere fermz/'n. Maafrege/en z<)'n /ngrepen, 
vee/a/ opge/egd aan de doe/groepen. /\cf/es z</n vee/ 
m/nder c/wangmaf/g en geven aandac/itspunfen aan 
waarrondgewerAf moef worden. /n d/M tW 2 //gf bef 
accent op het u/fwer/ren van de acf/es, mef bef oog 
op hef gezamen/f)'/r formu/eren van maafrege/en 
b/nnen hef be/&encom/fé.

/Scf/es bunnen bee/ d/vers z//n en befre/&/ng hebben 
op a//e /aceffen van wafer/rwa/Zfe/f en de /nsfe///ngen

....
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d/e er bZ/ befro/&en zZ/n. Doe/sfe///ngen en maafre
ge/en v/oe/en wjomame/ZZ/c voorf u/f de opmaat van 
vracbfenba/ansen. M)n de doe/groepen wordf een 
ZnspannZng gevraagd d/e evenred;g Zs mef de mafe 
waar/n zZ/ vervuZ/en.

7ocb worden /n bef/4WP2 maafrege/en voorgesfe/d, 
vee/eer dan opge/egd. Doe/sfe///ngen bunnen /mmers 
op ve/e w/ÿzen worden gerea/Zseerd Hef /W P2 geeft 
dan oo/r /n de eersfe p/aafs de a/sfand fof bef doe/ aan. 
/-/ZerZn //gf de /rem van bef debaf daf b/nnen de beA- 
Aencom/fés moef worden gevoerd.

Om de sanering van onze oppervlaktewateren te reali
seren, kan de overheid verschillende instrumenten 
inzetten: vergunningen, heffingen, investeringen en 
milieucommunicatie. Daarnaast geeft zij ook uitvoe
ring aan het beleid, met maatregelen zoals de opmaak 
van de investeringsprogramma's inzake zuiverings- 
infrastructuur. Maar ook door het verhogen van de 
draagkracht van het natuurlijk systeem - onder meer 
door herinrichting van de waterloop - kan zij regu
lerend optreden.

Op basis van de omgevingsanalyse en het overleg rond 
de instrumenten en de voorziene maatregelen, kunnen 
scenario's worden bedacht en kan de impact hiervan 
op het oppervlaktewater worden doorgerekend.

Naast een thematische benadering staat de gebieds
gerichte bespreking. Hierin wordteen beeld geschetst 
van de kwaliteit van de oppervlaktewateren binnen 
de stroomgebieden. Een aantal markante bevindingen 
worden weergegeven.



1. SITUERING IN 
HET MILIEUBELEID

Het Vtaams mitieubeteid voorziet in de opmaak van verschwende rapporten, 

ptannen en programma's. Deze moeten worden opgestetd op drie administratieve 

niveaus: het gewest, de provincies en de gemeenten.

Het 'Decreet houdende Algemene Bepaiingen inzake 
Mitieubeteid' van 5 april 1995 en het 'Decreet 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
miüeu' van 21 oktober 1997 voorzien in volgende 
documenten:

klemtonen in het milieubeleid gedurende een ter
mijn van vijfjaren.

- Het Nafuurbe/e/cbp/an. Dit is een actieplan, dat 
kadert in het gewestelijk Milieubeleidsplan.

- Het M///eu- en nafuurrapporf V/aanderen - Thema's 
(MIRA-T, jaarlijks), het M///eu- en nafutvrapporf 
V/aanderen -scenano's(MIRA-S, vijfjaarlijks) en het 
tweejaarlijkse Nafuurrapporf. Deze behandelen de 
toestand en evolutie van het leefmilieu en de natuur 
in het Vlaams gewest.

- Het M/'/Zeube/e/dsp/an, gebaseerd op de bevindingen 
uit het MIRA. Milieubeleidsplannen kunnen worden 
opgemaakt op de drie administratieve niveaus, 
waarbij de lokale plannen dienen afgestemd op de 
intermediaire, die op hun beurt worden afgestemd 
op de gewestelijke. Ze bepalen onder meer de

- Het M//;'euyaarprogramma. Dit kan, op basis van de 
Milieubeleidsplannen, jaarlijks op de drie admini
stratieve niveaus worden opgemaakt. Het bevat 
een plan van concrete uitvoering van het beleid in 
de loop van het komende jaar.

Bovenstaande documenten hebben betrekking op 
alle aspecten van het leefmilieu. De AWP's slaan 
echter hoofdzakelijk op het waterbeleid, meer bepaald 
de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Het verband 
ertussen kan gelegd worden via het 'Voorontwerp van 
Decreet Water' van 23 juli 1998. Dit voorziet in de 
opmaak en uitvoering van:
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Milieu-en Natuur- 
rapport Vlaanderen

(MiRA) 
-MIRA-T 
-MiRArS 

- MIRA-BE 
Natuurrapport {NARA)

(Geweatelijk) Milieubeleldaplan (MBP) 
Natuurbeleidsplan

Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid 6.4.1995 + wijzigingen

Decreet Natuurbehoud 21.10.1997

Gewatelijk Milieu- 
jaarprogramma

Provinciaal Milieu
beleidsplan

Provinciaal Mllleu- 
jaarprogramma

Gemeentelijk Milieu
beleidsplan

Gemeentelij)! Mllleu- 
jaarprogramma

WATERBELEID 

Voorontwerp Decreet Water 23.7.1996

Waterbeleidsplan * Bekkenbeheerplannen ----------------^ Bekkenjaarprogramma
Thematisch / Gebiedsgericht Gebiedsgericht actieplan Gebiedsgericht per

niveau Vlaams Gewest per bekkencomité bekkencomité

* Natuurlijk milieu
- Waterkwantiteit
- Waterkwaliteit -

—  Natuurlijk milieu
—  Waterkwantiteit
—  Waterkwaliteit -

- Watervoorziening
- Grondwater
- Oppervlaktewater

AWP1
Themagericht / gewestelijk

- Watervoorziening
- Grondwater

- - Oppervlaktewater

AWP2
Gebiedsgericht / bekken

Leidraden
Meetdatabank

Rapporten
Inventarisaties

- Een Mäferbe/e/cbp/an op het niveau van het Vlaams 
gewest. Dit wordt opgedeeld in drie deelplannen: 
Waterkwaliteit, Waterkwantiteit en Natuurlijk 
milieu. Waterkwaliteit kan verder worden uit
gesplitst naar Oppervlaktewater, Grondwater en 
Drinkwater.

- De BeMrenbeheerp/annen; actieplannen op het 
niveau van de bekkencomités. Deze worden opge
deeld in dezelfde deelplannen als het Water- 
beleidsplan.

- De BeMen/'aarprogramma's. Dit zijn actieplannen 
op een termijn van een jaar. Hiervan is niet bepaald 
of deze al dan niet in deelplannen moeten worden 
opgedeeld.

Binnen deze plan- en rapporteringniveaus nemen de 
Algemene Waterkwaliteitsplannen een belangrijke 
plaats in.

AWP1 - een samenhangend beeld van de kwaliteit 
van het oppervlaktewater over geheel Vlaanderen - 
onderbouwt enerzijds het luik 'waterkwaliteit'van het 
Waterbeleidsplan. Anderzijds vormt het een brug 
met het gewestelijk Milieubeleidsplan, meer bepaald 
met de thema's 'Integraal waterbeleid' en 'Veront
reiniging van oppervlaktewater'.

AWP2 is een onderdeel van de Bekkenbeheerplannen. 
Het oriënteert zich eveneens op de 11 afgebakende 
hydrografische bekkens, maar rapporteert enkel over 
oppervlaktewaterkwaliteit. Beide documenten vormen 
een gebiedsgerichte, concrete vertaling van het luik 
'waterkwaliteit'van het gewestelijke Milieubeleidsplan 
envanhetA W PI.

Op het niveau van de gemeenten worden leidraden 
opgemaakt waarin de bestaande en toekomstige zui- 
veringsinfrastructuur planmatig vastgelegd wordt. 
Het gaat om gedetailleerde afvalwaterinzamelings-
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/n 2000 werd, op furopees n/'veau, een n/euwe r/cbf//)'n 
aangenomen /nza/re waterbe/e/d.' de Kaderr/cbf/zÿn tA f̂er. 
fen van de doe/sfe///ngen ervan /'s een goede eco/og/scbe 
toestand fe bere/^en van a//e opperv/a^fewaferen. D/f boudt 
/n daf een m/n/ma/e /rwa/z'fe/fsfoesfand moet worden bereft 
voor zowe/ b/o/og/scbe, /ys/scb-cbem/scbe a/s /i/dro- 
mortb/og/scbe ^enmer^en.

Met deze ^adem'cbf/<)'n worden de bestaande Europese r/'cbt- 
/;)'nen befreunde de Awa/Zfe/t van de opperv/a/ffewaferen op 
ferm//'n opgebeven. fen u/tzonder/ng b/erop vormt de r/'cbf- 
/<)'n over opperv/a/rfewaferen bestemd voor zwemwater.

plannen, gericht op het wegwerken van relevante 
lozingspunten.

Het waterbeleid in Vlaanderen wordt in belangrijke 
mate gestuurd door de Europese reglementering. De 
voorschriften van de diverse waterrichtlijnen - de 
Richtlijn Stedelijk Afvalwater, de Nitraatrichtlijn, de 
Richtlijn Gevaarlijke Stoffen in het aquatische milieu 
en de Kaderrichtlijn Water - werden, indien moge
lijk en aangewezen, in dit AWP2 in beschouwing 
genomen.

Voor waterkwaliteit kunnen hierbij de volgende eind
data worden vooropgesteld:

1. inzake de Kaderrichtlijn Water:
- een beoordeling van de milieueffecten van 

menselijke activiteiten en de economische 
analyse van het watergebruik: binnen de 5 jaar 
na goedkeuring van de richtlijn;

- opmaak van monitoringprogramma's: binnen 
de 7 jaar na goedkeuring van de richtlijn;

- opmaak van maatregelenprogramma's: binnen de 
10 jaar na goedkeuring van de richtlijn;

- het bereiken van een goede ecologische toestand: 
binnen de 16 jaar na goedkeuring van de richtlijn;

2. inzake de Richtlijn Stedelijk Afvalwater moesten 
de agglomeraties groter dan 10.000 inwoner- 
equivalenten (IE) voldoen aan de bepalingen van 
de richtlijn tegen 31/12/1998. Voor agglomeraties 
van 2.000 tot 10.000 IE en voor agglomeraties 
kleiner dan 2.000 IE die voorzien zijn van een 
opvangsysteem, geldt 31/12/2005 als einddatum;

3. inzake de Nitraatrichtlijn moet in de kwetsbare 
zones tegen 2003 de bemestingsnorm voor dier
lijke mest van 170 kg N/ha gehaald worden om de 
vooropgestelde milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlakte- en grondwater te bereiken.



2. BESCHRIJVING VAN
HET STROOMGEBIED

Dit rapport schetst een bee!d van de waterkwaüteit binnen het bekken van de 

Brugse Poiders. Het is bestemd voor het bekkencomité: een overtegorgaan, dat 

instaat voor het integraa! waterbeheer binnen een bepaatd gebied. Dit gebied 

wordt zowe! hydrografisch ais administratief afgebakend.

Het bekken van de Brugse Polders is een kunstmatig 
afgebakend gebied. Het bekken omvat een aantal 
polderwaterlopen en kanalen.
In het noorden wordt het gebied begrensd door 
Nederland, ten oosten door het bekken van de Gentse 
Kanalen, ten zuiden door het Leiebekken en in het 
westen door de Noordzee.

De totale oppervlakte van het bekken van de Brugse 
Polders beslaat 1.026 knA

Hydrografisch zijn de belangrijkste kanalen het 
Kanaal Gent-Oostende, het Afleidingskanaal van de 
Leie en het Leopoldkanaal. De eerste twee kanalen 
zijn belangrijk voor de waterafvoer van het Leie-
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bekken. De belangrijkste zijwaterlopen van het Kanaal 
Gent-Oostende zijn de Rivierbeek en de Jabbeekse 
Beek. Het water van het Zu idervaartje-gevoed door 
Kerkebeek en St.-Trudoledeken - wordt 's winters in 
het Leopoldkanaal geloosd, maar wordt 's zomers in 
het Afleidingskanaal gepompt. Andere belangrijke zij
waterlopen van het Leopoldkanaal zijn de Eeklose 
Watergang en de Zwinnevaart.
Het Boudewijnkanaal en het Kanaal Brugge-Sluis 
(Damse Vaart) hebben geen eigen hydrografisch

bekken en worden voornamelijk gevoed door respec
tievelijk zeewater en het Kanaal Gent-Oostende.
De belangrijkste polderwaterlopen zijn de Noordede, 
de Blankenbergse Vaart en het Lisseweegs Vaartje. 
Deze waterlopen lozen in de Noordzee.

Bestuurlijk is het bekken voornamelijk gelegen binnen 
de provincie West-Vlaanderen. Ongeveer 23,5% van 
de oppervlakte is gelegen in de provincie Oost- 
Vlaanderen.



j ALGEMEEN WATERKWALITEITSPLAN 2 HRUGSE POLDERS

3. FUNCTIETOEKENNINGEN &  
MILIEUKWALITEITSNORMEN

Functies, functietoekenningen en miiieukwaüteitsnormen zijn nauw met etkaar ver

weven. Tussen deze begrippen bestaat echter een wezeniijk onderscheid.

FLW C T ÏfS  FN

De functie van een waterloop duidt op een 
menselijke activiteit, een menselijk belang of een eco
logische waarde. De vier functies die door de Euro
pese regelgeving worden onderscheiden, zijn: vis
water, schelpdierwater, zwemwater en oppervlakte
water bestemd voor de productie van drinkwater. Het 
Vlaams gewest vult deze reeks aan met een 'basis
functie'.

Een functietoekenning is het bepalen van de functie 
van een bepaalde waterloop of van een stilstaand 
water. Zo is aan het Boudewijnkanaal en het Kanaal 
Brugge-Sluis de functie viswater toegekend. Bepaalde 
delen van de Ede en de Eeklose Watergang kregen de 
functie drinkwater. De Spuikom te Oostende heeft de 
functie schelpdierwater. De Lac van Loppem en het 
Klein Strand (Jabbeke) hebben als functie zwem
water. Voor alle andere waterlopen geldt de basis
functie.

De huidige reeks functies is zeer beperkt. Deze werd 
enkel opgesteld vanuit het oogpunt van de volks
gezondheid - zwemwater en drinkwaterproductie - 
en economische belangen, namelijk de bescherming 
van de viskweek of visserij.

Het werkelijke aantal functies van een waterloop is 
evenwel aanzienlijk groter. Bij de toekenning ervan 
dient men bijvoorbeeld ook rekening te houden met 
het belang van de scheepvaart, het behoud van de bio
diversiteit en het opnemen van oppervlaktewater of 
het lozen van afvalwater door de industrie. Om in de 
nabije toekomst een efficiënt beleid te kunnen voeren, 
moet de al te beperkte reeks functies dus verder 
worden uitgebreid.

Een grondige afweging van welke functies mogelijk 
zijn voor welke waterloop dringt zich op. Voor het 
opstellen van dit AWP2 verrichtte VMM een eerste 
inventarisatie bij verschillende administraties, be
langengroepen en betrokkenen.

Als aanzet tot de uitbreiding werden voor de Vlaamse 
waterlopen 23 functies gedefinieerd. Deze zijn onder

verdeeld in 13 mensgerichte, 6 natuurgerichte en 4 
basisfuncties.

Basisfuncties (aanvoer/afvoer van water) zijn wezen
lijk verbonden met het bestaan of functioneren van 
een waterloop. Aan mensgerichte functies worden 
minimale voorwaarden gekoppeld, opdat aan 
menselijke belangen kan worden voldaan. Natuur
gerichte functies hangen samen met ecologische 
belangen. Sommige waterlopen, of delen ervan, ver
vullen meerdere functies.

Van de v/er furopese /uncf/es, momenfee/ 
foegeAend aan /iet opperv/aAfewafer /n hef 
beMœn van de Brugse Po/ders, /s dr/n/wafer- 
producff'e de be/angr/;/(sfe, goed voor 7%  van 
de fofa/e /engte van de wafer/open b/nnen bef 
geb/ed. 2%  van de fofa/e /engfe /s v/s wafer.

/n fofaa/ werden /n d/f beMen 4 bas/s/uncf/es,
6 nafuurgen'chfe en 8 mensger/cbfe /bncf/es 
foegeAend. Mensger/cbfe funcf/es overwegen.' 
ze werden foegeAend aan cumu/af/ef 4.059 
/on of 225% van de fofa/e /engfe van de 
wafer/open. H/ervan z/)'n 'sproe/- en /rr/gaf/e- 
wafer'en 'veedrenA/ng'debe/angr//'Asfe, e/A 
met /.744 /on. Nafuurger/cbfe funtrf/es 
werden foegeAend aan /.404 Am of 78% van 
de fofa/e /engfe. De be/angd/'/Kfe b/ervan /s 
'verz//f/ngsbesfr//'d;'ng', goed voor 657 Am. 
Bas/s/uncf/es werden foegeAend aan 
cumu/af/ef /53 /cm of 9%  van de fofa/e /engfe 
van de wafer/open.

Uit functietoekenningen vloeien automatisch een 
aantal afspraken en maatregelen voort. Zwemmen en 
afvalwater lozen, bijvoorbeeld, zijn moeilijk te com
bineren in één gebied. Toch zijn functietoekenningen 
op zich onvoldoende sturend. Daarom worden ze 
gekoppeld aan milieukwaliteitsnormen, meestal uit
gedrukt in cijfers. Zo kunnen meetresultaten worden 
getoetst en maatregelen voorgesteld.



Aan elke functie die op Europees niveau werd vast
gelegd - viswater, schelpdierwater, water voor drink- 
waterproductie en zwemwater-zijn specifieke kwa
liteitsnormen gekoppeld. Het gedeelte van onze water
lopen dat geen van bovenstaande functies vervult, moet 
voldoen aan de 'basismilieukwaliteitsnormen'. Indien 
deze worden gehaald, wordt er geen noemens
waardige schade toegebracht aan de waterloop.

De milieukwaliteitsnormen zijn echter aan herziening 
toe. De Nederlandse eutrofiëringsnorm bijvoorbeeld 
bedraagt 2,2 mg per liter voor stikstof. Eutrofiëring -

de bloei van algen - komt echter voor bij zeer lage 
concentraties fosfor (minder dan 0,1 mg per liter). Voor 
heel wat gevaarlijke stoffen bestaan nog geen normen 
of zijn ze achterhaald.

Uit onderzoek van de biologische waterkwaliteit (zie 
hoofdstuk 4) in het bekken blijkt dat 2 van de 7 meet- 
plaatsen met een specifieke functie (29%) voldoet aan 
de milieukwaliteitsnorm die daaraan is gekoppeld. 13 
van de 15 van de fysisch-chemische meetplaatsen met 
een specifieke functie halen de Prati-richtwaarde 
(87%). In de toekomst zal de sanering van de opper-
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vlaktewateren in het bekken van de Brugse Polders 
dus strenger moeten worden aangepakt.

D O ftS ffU J/V C f/V , ACTVfS f/V

De meesf a/gemene doe/sfe///ng f'nza^e Je  opper- 
v/a/rfewafer/rwa/Zfe/f /s hef ha/en van de m///eu- 
/fwa//fe/!snormen. Door deze fe koppe/en aan /üncf/e- 
foe/renn/ngen - waarmee a//e adm/n/sfraf/eve /nsfan- 
f/es re/ren/ng moeten houden /n hun be/e/d en beheer
- /(an regu/erend worden opgefreden.

Zowe/ /nza/re funcf/efoekenn/ngen a/s m///eu- 
/rwa/ZfeZfsnormen moeten acfZes worden ondernomen.'
- de herzZenZng van de funcfZefoe/rennZngen van de 

wafer/open;
- onderzoek naar de uZfbouw van hef normensfe/se/ 

voor de beoorde/Zng van de waferkwa/ZfeZf.

BZnnen hef wafer/rwa/ZfeZfsbe/e/d heeA voora/ de 
a^femmZng van de vergunnZngen op de mZ/Zeu- 
/cwa/ZfeZfsnormen een dZrecf en sfer/; regu/erend e/?ecf. 
BZ/ hef van /rrachf worden van de /(aderrZcbf///'n 
Wafer d/enen de 'sfer̂ r veranderde' wafer/open aan- 
gedu/d fe worden.



4. KWALITEIT VAN
DE OPPERVLAKTEWATEREN

De waterkwaüteit geeft aan in we!ke toestand een opperviaktewater zich bevindt. 

De maat hiervoor is de aanwezigheid van organismen of de gehattes aan vervui- 

tende stoffen. Het resuitaat van dit onderzoek kan getoetst worden aan een norm.

De vraag naar de kwaliteit van een bepaalde water
loop kan nooit eenduidig worden beantwoord. Een 
waterloop bestaat immers uit verschillende onder
delen: de watermassa of waterkolom, de oevers en de 
waterbodem. Maar ook de biota (alle levende orga
nismen samen) of de zwevende deeltjes ('zwevend 
stof') moeten soms als een afzonderlijk onderdeel 
worden beschouwd.

Deze onderdelen kunnen biologisch, fysisch- 
chemisch of op structuurkenmerken worden onder
zocht. Dit kan op verschillende manieren en voor 
meerdere parameters, waaronder de zuurtegraad, 
opgeloste zuurstof, stikstof en fosfor en zware metalen. 
Hoe meer resultaten, hoe vollediger en genuan
ceerder het beeld van de kwaliteitstoestand.

Met de beoordeling van de oppervlaktewaterkwaliteit 
poogt VMM een evenwichtig beeld te schetsen van 
de invloed van de mens. Hiertoe toetst zij de meet
resultaten aan de vooropgestelde milieukwaliteits- 
normen. Deze kunnen op hun beurt getoetst worden 
aan de beoogde beleidsdoelstellingen.

Het kwaliteitsonderzoek van de oppervlaktewateren, 
dat door VMM wordt uitgevoerd, richt zich zowel op 
biologische als op fysisch-chemische aspecten. De 
waterkolom wordt vrij gedetailleerd onderzocht voor

de algemene parameters op 71 meetplaatsen in het 
bekken. Voor de waterbodems is een meetnet in 
opmaak. In de periode 1997-2000 werd de kwaliteit 
ervan opgemeten op 39 meetplaatsen. Het onderzoek 
naar zwevend stof blijft tot nog toe beperkt.

<?. 7.

De index voor biologische waterkwaliteit weerspiegelt 
de kwaliteit van een stilstaand of stromend opper
vlaktewater aan de hand van de planten of dieren die 
er in voorkomen.

De beschrijving van de biologische kwaliteit van de 
Vlaamse oppervlaktewateren gebeurt voornamelijk 
aan de hand van de Betgische Biotische index of BB).
Deze is gebaseerd op de aanwezigheid van zoet- 
waterongewervelden in het water, waaronder wor
men, bloedzuigers, slakken, kreeftachtigen, schaal
dieren en insecten.

Naarmate de organische vervuiling van een waterloop 
groter is - en het zuurstofgehalte daalt - of het aan
tal schadelijke stoffen toeneemt, nemen het aantal 
individuen en het aantal soorten af. Ze verdwijnen ook 
naarmate hun leefomgeving verandert, bijvoorbeeld 
door het rechttrekken van een waterloop of door de 
ruiming ervan.

/n /lef beMren van de Brugse 
Po/ders vo/doef ¢7% van de 
meefp/aafsen rxef aan de 88/- 
norm (2000J;

- /2% van de meefp/aafsen 
scoorf 'zeer s/ecbf',

- .30% scoorf 's/ecbf',
- 45% haa/f 'maf/g',
- /3% van de meefp/aafsen 

vo/doef aan de norm,
- geen en/;e/e meefp/aafs 

/laa/f a/s Awa//fe/fs- 
beoorde//ng 'u/fersf s/ec/?f' 
of 'zeer goed'.
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De Belgische Biotische Index kan als waardemeter 
gelden voor de algemene toestand van een waterloop 
over een langere periode (weken tot maanden). De 
BBI bedraagt maximaal 10, minimaal 0. Hoe hoger 
de BBI, hoe beter de waterkwaliteit. Een BBI van 7 of 
meer voldoet aan de Vlarem ll-norm.

Over de periode 1989-2000 bleef de biologische 
waterkwaliteit op het merendeel van de meetplaatsen 
(50%) ongewijzigd. Op 10% van de meetplaatsen 
werd de toestand slechter, in 40% was een ver
betering waar te nemen. Over de tijd wordt dus een

gevoelige verbetering vastgesteld in het bekken van 
de Brugse Polders. De opvallendste verbeteringen 
situeren zich onder meer op de Afleidingskanaal van 
de Leie (volledige loop), op de Eeklose Watergang ter 
hoogte van de monding in het Leopoldkanaal en op 
de Lijsterbeek te Steenbrugge.

B/lCYfR/OAOG/SCH O N D FR Z O ff

Op verscheidene oppervlaktewateren waar men mag 
zwemmen of waar andere vormen van waterrecreatie 
zijn toegelaten, verricht VMM ook bacteriologisch
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onderzoek, ten behoeve van de bewaking van de 
volksgezondheid.

Binnen het bekken van de Brugse Polders werd in 
2000 het water van vier open zwem- en recreatie- 
vijvers bacteriologisch onderzocht: de Sint-Pietersplas 
te Brugge, het Klein Strand te jabbeke, de Lac van 
Loppem en de Spuikom te Oostende.

In 2000 werd geen overschrijding vastgesteld van de 
imperatieve norm (minstens 1 maal) voor totale en 
fecale coliformen.

%.2.

De fysisch-chemische waterkwaliteit geeft een be
oordeling van de kwaliteit van de waterkolom van een 
oppervlaktewater op basis van fysische kenmerken 
(b.v. zuurtegraad, geleidbaarheid) of chemische 
kenmerken (aanwezigheid van vervuilende stoffen).

Voor de beschrijving van de fysisch-chemische 
kwaliteit van oppervlaktewateren kan men gebruik 
maken van de Prati-lndex. Deze is gebaseerd op een 
reeks metingen van fysische en chemische para-



meters en beoordeelt zo de toestand van de 
waterkolom op jaarbasis.

Bij onderstaande beoordeling van de fysisch- 
chemische waterkwaliteit wordt gebruik 
gemaakt van de zuurstof-Prati-lndex (P IJ, be
rekend op basis van meetwaarden van het per
centage opgeloste zuurstof.

De meetplaatsen worden 12 maal per jaar 
bemonsterd. De resultaten zijn momentopna
men, die sterk beïnvloed kunnen worden door 
periodieke lozingen of weersomstandigheden.

Het referentiejaar 2000 is natter dan gemiddeld 
in de periode 1990-2000. Dit heeft een posi
tieve invloed op de fysisch-chemische 
kwaliteitstoestand van de waterlopen.

Hoe lager de zuurstof-Prati-lndex, hoe beter de 
waterkwaliteit. Voor deze index is geen wet
telijke norm vastgelegd. Een Prati-index kleiner 
dan of gelijk aan 4 geldt als richtwaarde voor 
een matige waterkwaliteit. Dittoetsingsniveau 
stemt overeen met een goede biologische 
kwaliteit.

Uit de meetresultaten blijkt een verbetering in 
de fysisch-chemische toestand over de periode 
1990-2000:

- de parameters CZV, BZV, ammonium (NH^+) 
en orthofosfaat (o-PO^) kennen een op
vallende verbetering;

- de hoeveelheid opgeloste zuurstof is in 2000 
het hoogst sinds 1990; voor BZV en ortho
fosfaat (0-PO4) worden in 2000 de laagste con
centraties vastgesteld;

- het nitraatgehalte fluctueert van jaar tot jaar, 
maar was in 2000 lager dan in 1990.

Gezien de geplande investeringswerken van 
afvalwaterzuivering in het bekken, wordt in de 
toekomst een verdere, maar zeer geleidelijke 
verbetering verwacht.

CHFAl/SCHf S rO f f fN

VMM voert ook onderzoek uit naar de aan
wezigheid van specifieke chemische stoffen in 
het oppervlaktewater. Dit onderzoek richt zich 
in eerste instantie op de aanwezigheid van 
zware metalen en pesticiden.

/n hef be/&en var) de Brugse Po/ders bedraagt de gem/dde/de waarde 
van de zuursfof-Praf/-/rtdex J?,0 (de r/cbfwaarde bedraagt 4,0).
/-/ef gem/dde/de voor V/aanderen bedraagt 3,4. /n verge/<)'/dngmef 
bef gem/dde/de /n bef V/aams gewest, scoren een aanfa/ opgemefen 
/ys/scb-cbem/scbe parameters (CZ^ BZH opge/osfe zuurstof befer 
/n bef be/r/ren van de Brugse Po/ders. De gem/dde/de concenfraf/e 
aan ammon/um (N/-/^), n/fraaf (NO^'J en orfbo/os/aaf (o-PO^ //ggen 
daarentegen /ets boger. Hef percentage meefp/aafsen daf de norm 
overscbnÿdf, /s bef /aagsf voor n/fraaf (46%), maar bef boogsf voor 
CZV (/00%) en orfbo/os/aaf (o-PO^j ( / 00%). Vbor opge/osfe zuurstof 
BZV en ammon/um bedragen deze percentages respecf/eve/<)'/( 65%, 
54% en 54%.
Vb/gens de zuursfof-Praf/-/ndex vo/doef de wafer/(wa//fe/f op 20% van 
de meefp/aafsen n/ef.
- 20% van de meefp/aafsen beboorf fof de Awa//fe/fsMasse 'veronf- 

re/n/gd',
- 65% /s 'maf/g veronfre/n/gd',
- 75% beboorf fof de /dasse 'aanvaardbaar',
- geen en/re/e meefp/aafs /ran a/s 'n/ef veronfre/n/gd'of 'zwaar veronf- 

re/n/gd' worden beschouwd

F v o tu r tf  P/o tMMDfVOtDOfTfMlW

fv o tu r/ f  O , % MffTHAHKN DAt AW VMM «- 
MMM yOtDOfffMM!



fVCMLT/F C Z V % VMMM H-
wwwtoofrgw

Zware metalen komen vooral in het milieu 
terecht via industriële lozingen, maar ook via 
diffuse (of verspreide) bronnen zoals verkeer, 
landbouw en huishoudens. De aanwezigheid 
van zware metalen in het oppervlaktewater 
bepaalt in sterke mate de kwaliteit van de 
waterbodem.

fV O tL T / F  N O , % MffntMHM AM fUKM M-
NOEM MXDOfTßMM

% MffTPMAKfN D̂r AÂ M- 
WIOOf7(2W0)

f v o A t y n f  o - P O , % MfMAtnm «-
MMfOjMyMKXDOniMM)

VMM onderzocht de aanwezigheid van acht 
zware metalen in het bekken: arseen, cad
mium, chroom, koper, mangaan, nikkel, lood 
en zink. De gemiddelde waarden van alle 
onderzochte zware metalen voldeden in 2000 
aan de norm voor basiskwaliteit. De ge
middelden voor koper en nikkel lagen in het 
bekken van de Brugse Polders hoger dan de 
gemiddelde waarden voor het Vlaams gewest. 
Voor alle metalen worden overschrijdingen 
van de basiskwaliteitsnorm vastgesteld.

Pesticiden worden vooral verspreid door de 
landbouw, maar ook door openbare besturen, 
burgers en industrie. Door het grote aantal 
pesticiden op de markt, de vele toepassings
mogelijkheden, de grote hoeveelheden die 
gebruikt worden en de verregaande verspreiding 
in het milieu, is het pesticidenonderzoek bij
zonder complex.

In het bekken van de Brugse Polders werden 
twee stoffen aangetroffen in een concentratie 
hoger dan de basiskwaliteitsnorm: lindaan 
(Blankenbergse Vaart, Afleidingskanaal van de 
Leie) en endosulfonsulfaat (Blankenbergse Vaart).

Waterbodems zijn de bodems van stilstaande 
en stromende oppervlaktewateren, die meestal 
bestaan uit een laag sediment dat werd afgezet. 
Deze afzetting - vaak slib - is gewoonlijk 
opgebouwd uit een anorganische (b.v. zand) en 
een organische (b.v. fijne plantenresten) fractie. 
Waterbodems zijn belangrijk bij de beoordeling 
van de waterkwaliteit omdat ze chemische 
stoffen kunnen binden of vrijgeven (b.v. fosfaten 
en zware metalen).

De kwaliteit van de waterbodem wordt bepaald 
met de 'Triadebenadering'. Hierbij meet men 
zowel de biologische, de fysisch-chemische als 
de ecotoxicologische kwaliteit op en combi
neert men de resultaten.



Blankenberge

Sint-Laxreins
Bredene

Damme

KaprijkeMaldegem

Jabbeke

Beem em

Knesselare Zemergem
Zedelgem

Ithtegem

Oestkamp

Torbnut
W ingene NeveleRuisetede

Licbtervelde

Ardocie

/n bef beMen van de Brugse Po/ders beboorf;
- d% van de meetp/aafsen fof A:/asse
- 33% fof A/asse 2,
- 2 7 %  fof Masse 3,
- 33% fof Masse 4.
Deze gegevens bebben befreAA/ng op 39 
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plaatsen vergeleken met referentiewaarden. De eco- 
toxicologische kwaliteit wordt opgemeten aan de 
hand van acute toxiciteitstesten met een wier en een 
schaaldier. Ze wordt uitgedrukt in effecteenheden.

De biologische kwaliteit wordt opgemeten aan de hand 
van de Biologische Waterbodemindex of BW I, die net 
als de BBI steunt op de aanwezigheid van zoetwater- 
ongewervelden. Voor de fysisch-chemische kwaliteit 
worden de onderzoeksresultaten van verontreinigde

De Triadeschaal combineert de drie benaderingen tot 
een indeling van de kwaliteit van de waterbodems in 
vier klassen. Klasse 1 staat voor zeer zuiver: deze 
waterbodems voldoen aan zowel de fysisch- 
chemische, biologische als ecotoxicologische 
kwaliteit. Alle andere klassen zijn in mindere of 
meerdere mate beïnvloed.

/N H f f  B fK K F N  
M N  D f ß R U G Sf POADFR3 (7997-2000)

— ? e Me n Brugse foMers 
— —  MooAAimo/en
-- - - - - - -  HooMwoter/open

Mtte&pen 
Cemeenfegrenzen 

Oostkamp Cemeentennmen

! ?



5. VUILVRACHTEN
'Vuüvrachten' geven aan we!ke hoeveetheden verontreinigde stoffen in het mitieu 

aanwezig zijn. Uitgetekend vanaf de vervuiüngsbron tot in het oppervtaktewater 

komen we tot een vrachtenbatans'. Het tevee)' aan vervuitende stoffen in het 

water moet worden verminderd: de 'vuitvrachtreducties'.

Waterverontreiniging hangt samen met het gebruik van 
water en de effecten van het lozen van afvalwater op 
het oppervlaktewater.

De gebruikers van water zijn ondergebracht in drie 
doelgroepen: de huishoudens, de industrie en de land
bouw. Deze doelgroepen produceren - door hun 
gebruik van drink-, regen-, put- of oppervlaktewater
- afvalwater of andere afvalstoffen, bijvoorbeeld 
onder de vorm van septisch materiaal of mengmest. 
De hoeveelheid afvalwater die zij produceren, wordt 
'emissie' genoemd of letterlijk 'uitstoot'.

Deze emissie komt niet volledig in het oppervlakte
water terecht. Een groot deel van het huishoudelijke 
en industriële afvalwater wordt immers behandeld in 
zuiveringsinstallaties. Of komt, door lekken in de 
riolering, in de bodem terecht. En een deel van het

afvalwater wordt op natuurlijke wijze afgebroken.

Anderzijds wordt het oppervlaktewater ook vervuild 
door andere bronnen. Meststoffen, bfjvoorbeeld, 
worden afgezet op de landbouwgronden en spoelen 
uit naar het oppervlaktewater. Deze vorm van ver
ontreiniging noemt men 'diffuse' verontreiniging: ze 
is niet herkenbaar als een puntbron, zoals een lozings
pijp. In hetAWP2 is de diffuse verontreiniging gelijk
gesteld met het aandeel van de landbouw. Ook de 
andere doelgroepen zijn echter verantwoordelijk 
voor een deel van de diffuse verontreiniging: via het 
verkeer bijvoorbeeld. De vuilvracht en het effect 
hiervan op het oppervlaktewater kunnen momenteel 
nog niet voldoende worden berekend.

Wat uiteindelijk aan vuilvracht in de waterloop 
belandt, is bepalend voor de kwaliteitstoestand van
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het oppervlaktewater. Dit is de 'immissie' of letterlijk 
'inworp'. De berekening van de immissievracht is vrij 
complex.

De kwaliteitstoestand van het oppervlaktewater kan
- bij eenzelfde immissie - sterk schommelen, als 
gevolg van verdunning, afbraakprocessen, ontsnap
ping naar de lucht of verdeling van verontreinigende 
stoffen over de waterkolom en de waterbodem.

J.7.

De 'vu il vracht' van een waterloop is de hoeveelheid 
vervuilende stoffen erin. Dat is niet alleen wat de 
mens erin loost. Elke waterloop bevat ook organische 
(hout, bladeren) en minerale (als gevolg van erosie) 
stoffen, die door natuurlijke processen in het water 
terechtkomen. Deze natuurlijke vorm van vervuiling 
is echter meestal gering in vergelijking met wat de 
mens in de waterloop loost. Daarom kan de vuil- 
vracht afkomstig van de doelgroepen meestal gelijk

gesteld worden met de hoeveelheid vervuilende 
stoffen in een waterloop.

Om de vuilvracht te kunnen vergelijken tussen of 
binnen stroomgebieden, wordt deze uitgedrukt in 'ver
vuil ingdruk': de vuilvracht ten aanzien van het debiet 
van de waterloop of ten aanzien van de lengte van 
de waterloop. De vervuilingdruk kan worden be
rekend op basis van zowel de emissie (de vervuiling 
die door de doelgroepen wordt uitgestoten) als de 
immissie (de vervuilingdie in het water terechtkomt).

De waterbeheerder kan de vervuilingdruk op twee 
manieren beperken. Enerzijds kan hij de kwantiteit 
bijsturen: hij kan het debiet van een waterloop rege
len, via bijvoorbeeld sluizen en stuwen. Anderzijds 
kan hij zich richten op de kwaliteit, onder meer door 
de doelgroepen maatregelen op te leggen om hun 
hoeveelheid afvalwater te beperken en de samen
stelling gunstig te beïnvloeden.

VMCHTfNMMNS VOOR CZV /N Hff BMKFN MN Of ßRUGSf POfDMS (7999)

niet bekend TOTAAL BEKKEN BRUGSE POLDERS ()999) 15.795 kg/d 41.369 kg/d
43.! 60 hg/c? Tcewt'̂ bore hoeveelheid [3.793 <fg/d
rnef bekend Nief foewifsbore hoeveelheid 25.374 <tg/d

Genormeerde vrachf vo/gens V/arem M (30 mg//; 25.4!6hg/d
" R 90%; van 700 kg CZV d/e /n de RMZ/'s b/nnenkomf, worc/f 90 kg venv//derd.
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De emissie of "uitstoot" wordt anders berekend naar
gelang de doelgroep. De hoeveelheid geproduceerd 
huishoudelijk afvalwater wordt berekend op basis van 
standaardwaarden per inwoner. De industriële uit
stoof is gebaseerd op metingen van bedrijfslozingen. 
Het aandeel van de landbouw wordt berekend op 
basis van landbouwtellingen, mestaangiften of andere 
gegevens.

In totaal wordt in het bekken van de Brugse Polders

per dag 20.655 kg BZV (biochemische zuurstofvraag), 
43.160 kg CZV (chemische zuurstofvraag), 22.554 kg 
zwevende stoffen, 62.765 kg stikstof, 12.392 kg fosfor, 
253 g arseen, 151 g cadmium, 243 g chroom, 
10.269 g koper, 22 g kwik, 622 g nikkel, 1.592 g lood 
en 12.974 g zink geproduceerd.

Opgedeeld naar de doelgroepen bedraagt het emissie- 
aandeel:
- huishoudens: 16.066 kg/d BZV, 34.322 kg/d CZV, 

20.082 kg zwevende stoffen, 3.651 kg/d stikstof, 621 
kg/d fosfor, 201 g/d arseen, 51 g/d cadmium, 172 g/d

MMCHÏÏNMMNS VOO/? Sr/MJOf f/V) W Hff BfKKfN MN Df MUGSf POtDf/?S(?999)
Emissie zuiveringsiptrastructuur immissie Opp. water

3 .Ó 5  ? /(g/d !  . 0 7 2  /(g/d

Ó Î 0 /(g/d 

" ' ! ' ----------- !

y 8/(g/d 4.095/(g/d !
w w

RWZInuiTEM I ! RWZ!'
I BRUGSE POLDERS BRUGSE POLDERS I ? .  2 3 9 /(g/d

immissie Opp. water

niet bekend TOTAAL BEKKEN BRUGSE POLDERS [)999) 10.377 kg/d 9.105 kg/d
¢:.743 <<g/d !bew<)$bore hoeveefheid !0.377kg/d
niet bettend Niet foewi'f'sbare hoeveelheid 0/(g/d

Genormeerde vracht vo/gens Worem // f/ó mg//) ?3.533 /(g/d
Genormeerde vracht vo/gen$ V/orem M f/o mg//) 7.244 /(g/d

Genormeerde vracht vo/gens eufrof/ërmgsnorm f2,2 mg//) /.804 /(g/d



chroom, 9.632 g/d koper, 18 g/d kwik, 347 g/d nik
kel, 1.530 g/d lood en 11.218 g/d zink; 
indusLrie: 4.589 kg/d BZV, 8.838 kg/d CZV, 2.472 
kg/d zwevende stoffen, 601 kg/d stikstof, 170 kg/d 
fosfor, 53 g/d arseen, 100 g/d cadmium, 71 g/d 
chroom, 636 g/d koper, 3,4 g/d kwik, 275 g/d nik
kel, 62 g/d lood en 1.756 g/d zink; 
landbouw: 58.513 kg/d stikstof, 11.601 kg/d fosfor. 
De emissies van de andere parameters (BZV, CZV, 
zwevende stoffen en zware metalen) zijn niet 
gekend.

De huishoudens hebben dus het grootste aandeel in 
de productie van de vuilvracht door zuurstofbindende 
stoffen (BZV en CZV), zwevende stoffen en de meeste 
zware metalen met uitzondering van cadmium. De 
grootste vracht aan nutriënten (stikstof en fosfor) is toe 
te schrijven aan de landbouw.

Voor de vuilvracht van de doelgroepen industrie en 
huishoudens doen zich in de praktijk vier verschil
lende mogelijkheden voor:
- zij zijn aangesloten op een riolering/collector en het 

afvalwater wordt behandeld in een zuiverings-

M M CHffNM M NS VOO/? FOSFOR f f )  /N H ff 8MKHV M N  D f PRUGSf K X D M S  f?999)

ooo. water

niet bekend TOTAAL BEKKEN BRUGSE POLDERS (1W ) 808 kg/d ).016 kg/d
H.392 Ag/d 7bewtjsbare hoeveelheid Mühg/d
nie? bekend N ief toe w ijsbare hoeveefheid 0hg/<<

Genormeerde vracht vofgens Vfarem H ;] mg/!; 9 4 7  )tg/<<

Genormeerde vrachf volgens Vforem <f ;o,3 mg /: 254 ttg /d

Genormeerde vrochf vofgens eufrof,ër,ng5waarde ;o , mg ,,: S3 k g /d

* R 86%; yan 700 Ag P d/e /n de RMZ/'s b/nnenAomf, tvordf 86 Ag ve/w//derd.



M N  O f  D O H G R O f P F N  / N  D f  r O M t f  fM / S S / f S  (7 9 9 9 )

EMISSIES HUISHOUDENS INDUSTRIE LANDBOUW TOTAAL BEKKEN

Debiet aan afvalwater (in m % ) 40.894 11.002 Met gekend 51.896

BZV (in kg/d) 16.066 4.589 Met geiend 20.655

CZV (in kg/d) 34.322 8.838 Met gekend 43.160

Zwevende stoffen (in kg/d) 20.082 2.472 Met gekend 22.554

Totaal stikstof (in kg/d) 3.651 601 58.513 62.765

Totaal fosfor (in kg/d) 621 170 11.601 12.392

Arseen (in g/d) 201 53 Met gekend 253

Cadmium (in g/d) 51 100 Met gekend 151

Chroom (in g/d) 172 71 Met gekend 243

Koper (in g/d) 9.632 636 M et gekend 10.269

Kwik (in g/d) 18 3,4 Met gekend 22

Nikkel (in g/d) 347 275 M et gekend 622

Lood (in g/d) 1.530 62 M'ef gekend 1.592

Zink (in g/d) 11.218 1.756 M et gekend 12.974

ringsinstallatie. De aansluiting is wel gepland. Dit 
geldt voor 1.693 kg BZV, 3.482 kg/d CZV, 1.630 kg/d 
zwevende stoffen, 301 kg/d stikstof, 54 kg/d fosfor, 
15 g/d arseen, 4 g/d cadmium, 18 g/d chroom, 
729 g/d koper, 1,4 g/d kwik, 28 g/d nikkel, 115 g/d 
lood en 904 g/d zink;

- zij zijn aangesloten - al dan niet via zelfzuivering 
-opeen riolering, maar niet op een collector of een 
zuiveringsinstallatie. De aansluiting is niet gepland. 
Dit geldt voor 559 kg/d BZV, 1.193 kg/d CZV, 688 
kg/d zwevende stoffen, 125 kg/d stikstof, 22 kg/d 
fosfor, 7 g/d arseen, 2 g/d cadmium, 6 g/d chroom, 
330 g/d koper, 0,6 g/d kwik, 12 g/d nikkel, 52 g/d 
lood en 385 g/d zink;

- zij zuiveren zelf met lozing van het effluent in een 
oppervlaktewater of zij lozen rechtstreeks, onge
zuiverd, in het oppervlaktewater. Dit geldt voor 
2.225 kg/d BZV, 4.844 kg/d CZV, 2.745 kg/d 
zwevende stoffen, 532 kg/d stikstof, 96 kg/d fosfor, 
28 g/d arseen, 7 g/d cadmium, 27 g/d chroom,
1.572 g/d koper, 2,7 g/d kwik, 116 g/d nikkel, 206 
g/d lood en 1.867 g/d zink.

Slechts een klein deel van de huishoudelijke vuilvracht 
wordt rechtstreeks geloosd in oppervlaktewater na 
zelfzuivering (septische putten, IBA's). Meer dan 86%  
van de geproduceerde vuilvracht van de huishoudens 
wordt geloosd via riolering, al dan niet aangesloten 
op een RWZI.

installatie. Dit geldt voor 16.178 kg/d BZV, 33.641 
kg/d CZV, 17.491 kg/d zwevende stoffen, 3.294 kg/d 
stikstof, 619 kg/d fosfor, 203 g/d arseen, 138 g/d cad
mium, 191 g/d chroom, 7.638 g/d koper, 17 g/d 
kwik, 466 g/d nikkel, 1.219 g/d lood en 9.819 g/d 
zink;

- zij zijn aangesloten op een riolering/collector, maar 
het afvalwater wordt niet behandeld in een zuive-



De 'immissie' is het deel van de emissie dat daad
werkelijk in het oppervlaktewater terechtkomt: de 
'inworp'. Emissie en immissie zijn enkel gelijk wan
neer afvalwater rechtstreeks wordt geloosd op het 
oppervlaktewater. Meestal wordt een deel van de 
emissie behandeld in zuiveringsinstallaties, afgebro
ken in rioleringen en collectoren, of via insijpeling 
afgevoerd naar het grondwater. En van bepaalde 
emissies van de landbouw - zoals bijvoorbeeld de uit
spreiding van mengmest - komt slechts een gedeelte 
terecht in de waterloop: de rest wordt opgenomen 
door planten, bindt zich aan de bodem of ontsnapt 
naar de lucht.

De kwantificering van immissies gebeurt op basis van 
berekeningen, arbitraire waarden en waterkwaliteits- 
modellen.

De vervuilingdrukdoorde huishoudens in het bekken 
is het grootst in de Zwinpolder (VHA-zones 092 en 
095, als gevolg van het (nog) niet aangesloten zijn van 
een aantal lozingspunten in Westkapelle op de RWZI 
Heist) en in de VHA-zones 155 en 156 (Kanaal 
Cent-Oostende en Rivierbeek, als gevolg van het 
(nog) niet aangesloten zijn van een aantal lozings
punten op de (nog te bouwen) RWZI's van Beemem,

Wingene, Waardamme, Hertsberge en St.-Maria- 
Aalter).
De vervuilingdruk van de RWZI's is het grootst op het 
Boudewijnkanaal (RWZI Brugge), op het stroom
afwaarts gedeelte van het Kanaal Gent-Oostende 
(RW ZI Oostende) en op de Paulusvaart (RW ZI 
Knokke).
De druk van de vervuiling afkomstig van de industrie 
is het hoogst op het Kanaal Gent-Oostende.
De impact van de landbouw is het grootst in de VHA- 
zone 084.

In totaal bedraagt de immissie in het bekken van de 
Brugse Polders (berekend op basis van metingen en 
inventarisaties) per dag:
- 4.681 kg BZV (biochemische zuurstofvraag),
- 15.795 kg CZV (chemische zuurstofvraag),
- 5.702 kg zwevende stoffen,
- 10.377 kg stikstof,
- 808 kg fosfor,
- 284 g arseen,
- 12 g cadmium,
- 90 g chroom,
-2.811 gkoper,
- 18 g kwik,
- 1.652 g nikkel,
- 305 g lood,
-11.951 gzink.

/UND FFF M N  DF DOFFGROFPFN /N DF fO M F F  /MM/SS/FS f?999)

[MMISSIES HUISHOUDENS INDUSTRIE LANDBOUW TOTAAL BEKKEN

Debiet aan afvalwater (in mVd) 167.264 63.531 Met gekend 230.795

BZV (in kg/d) 3.718 963 Niet gekend 4.681

CZV (in kg/d) 12.216 3.579 Met gekend 15.795

Zwevende stoffen (in kg/d) 5.156 546 Met gekend 5.702

Totaal stikstof (in kg/d) 2.645 452 58.513 10.377

Totaal fosfor (in kg/d) 270 123 11.601 808

Arseen (in g/d) 204 80 Met gekend 284

Cadmium (in g/d) 9 3 Met gekend 12

Chroom (in g/d) 70 20 Met gekend 90

Koper (in g/d) 2.438 373 Met gekend 2.811

Kwik (in g/d) 15,7 2,6 N/ef gekend 18,3

Nikkel (in g/d) 805 847 M ef gekend 1.652

Lood (in g/d) 302 3 Met gekend 305

Zink (in g/d) 9.936 2.015 Met gekend 11.951



/S yfMN7W00RDH//K VOŒ  D f /MMMS/fS?

Wanneer men de beredende /mm/ss/es verge/<)7f! mef de vu//vracbf d/e ;'n bef be/r̂ en van de Brugse Po/ders 
gemefen wordf /n bef opperv/a/;fewafe;; b/;)A:f daf de m/n/ma/e be/asf/ng per dag 4 7.369 /rg CZV 9. ?05 
kgsMsfofen 7.076 /rg7bs7brbedraagf. VborCZV/rans/ecbfs 75.795/rg worden foegewezen aan de doe/- 
groepen. \Æ<or /os/or A;an 808 ^g worden foegewezen. D/'f boudf /n daf van de gemefen opperv/a^fe- 
wafervracbf voor CZV 62% n/'ef /ran worden foegewezen aan de doe/groepen. Voor fosfor bedraagf d/f 
percenfage 20%. Vdor de paramefer sf/Zrsfof /ran a//es aan de doe/groepen worden foegewezen. De oor
zagen yoor de vracbfverscb///en z;)'n onder meer de nog n/ef gebende /mpacf van eros/'e op de wafer̂ wa//fe/f, 
de n/'ef gein venfar/seerde veronfre/'n/g/'ng, de fbsfaafbe/asf/'ng doorgrondwafer/rwe/ en de CZV-be/asf/ng 
door a/gen, w/'eren en bumuszuren.

Z u / V f/ ?/ N G S / / V S M tM 7 7 fS

Tussen het niveau van emissie en immissie, bevinden 
zich de openbare zuiveringsinstallaties (RWZI's). 
Hoewel deze uiteraard geen afvalwater produceren, 
bevat het geloosde water uit zuiveringsinstallaties - 
het zogenaamde 'effluentwater'-wel nog vervuilende 
stoffen.

KMHHff/ÏSrOfSM/VD

De kwaliteitstoestand van een waterloop is het resul
taat van de totale vervuiling, meer bepaald van de ver
menging van de geloosde vuilvracht met de natuur
lijke vracht. Om de kwaliteitstoestand te bepalen,

wordt de werkelijke toestand afgemeten aan de 
gewenste toestand.

De werkelijke toestand wordt berekend aan de hand 
van metingen van het debiet van de waterloop en de 
concentraties aan vervuilende stoffen.
De gewenste toestand bepaalt de genormeerde vuil
vracht, op basis van hetzelfde debiet en de milieu- 
kwaliteitsnorm.

De gemeten vuilvracht aan CZV in het bekken van de 
Brugse Polders is ongeveer 1,6 keer groter dan de 
norm. De gemeten vracht aan stikstof is ongeveer 0,67 
keer de genormeerde vracht. En de gemeten vuilvracht 
aan fosfor is ongeveer 1,2 keer groter dan de norm.



v M n w

/NMOfD D f OP D f 4ÄNDRFN M N  DF V f^ Œ f^ fN O f

Hef aandee/ van de PMZ/'s /n de fofa/e vervu///ng var/eerf 
van quas/ n/b// voor cadm/'um fof 92% voor n/kke/. ^ n  de 
resf komf een groof dee/ ongezu/verd /n bef opperv/aMewafer 
ferecbf; voor BZ\^ CZV; zwevende sfof/en en de meesfe 
zware mefa/en voorname/<)'/r a/s gevo/g van hü/shoude///7re 
/oz/ngen, voor sf/ksfof en /bs/br voora/ a/s gevo/g van de /and- 
bouw.

/n de be/asf/ng op de RWZ/'s bedraagf de verboud/ng van 
bu/sboudens, Me/ne ondernem/ngen en sfrafen en p/e/nen 
fen opz/cbfe van de /ndusfr/e;
- voor BZV  72% fegen 23%,
- voor CZS/ 74% fegen 26%,
- voor zwevende sfo/î en 35% fegen 75%,
- voorsf//rsfof34% fegen 76%,
- voor fosfor 80% fegen 20%,
- voor arseen 63% fegen 32%,
- voorcbroom 95% fegen 5%,
- voor koper 97 %  fegen 9%,
- voor kw/k 35% fegen 75%,
- voor n/kke/ 49% fegen 57%,
- voor /ood 99,7% fegen 0,3% en
- voorz/nk 33% fegen 77%.

De vu//vracbf aanges/ofen op de zu/ver/ngs/n/rasfrucfuur /s 
voorname///'k afkomsf/g van de bu/sboudens en de /ndusfr/e 
mef /oz/ng op r/oo/, een k/e/n dee/ van sfrafen en p/e/nen.

/n bef bek/ren van de Brugse Po/ders wordf een deb/ef van 
m/n/mum 4.937 m%/ v/a r/o/er/ng en/bf co//ecforge/oosd 
op opperv/akfewafer. Daarvan za/ 3.543 m^/d - ofgem/d- 
de/d 72% - /n de nab;)'e foekomsf worden aanges/ofen op 
een r/oo/wafefzu/ver/ngs/nsfa//af/e (PWZ/^ vo/gens degewes- 
fe///'ke zu/ver/ngsprogramma 's.
Vbor de over/ge 7.394 m /̂d /s geen aans/u/f/ng op een PWZ7 
gep/and en moef een andere op/oss/ng - zoa/s ze//zu/ver/ng
- worden voorz/en.

Vbor CZV /s d/f respecf/eve///'k 3.525 kg/d en 7.777 kg/d; 
voor BZV  7.773 kg/d en 549 kg/d; voorzwevende sfof/en 
7.655 kg/den 675kg/d; voorsf/ksfof'306 kg/den 723 kg/d; 
voor /bs/br 55 kg&/ en 27 kg/d, voor arseen 75 g4/ en 
7 g/d; voor cadm/um 4,7 g/d en 7,7 g/d; voor cbroom
7 9 g/d en 6 g/d; voor koper 740 g/d en 324 g/d; voor kw/k 
7,4 en 0,6 g/d; voor n/kke/ 23 g/d en 72 g/d; voor /ood 
777 g/d en 57 g/d en fen s/offe voor z/nk 977 g/d en 
373 ̂ d.

IMMISSIES
NtET OP RWZ): 
HUISHOUDENS INDUSTRtE LANDBOUW

OP RWZ!:
HUISH.&INDUSTRtE TOTAAL BEKKEN

Debiet aan afvalwater 4% 18% N/ef van foepass/ng 78% 100%

BZV 60% 13% Niet gekend 27% 100%

CZV 38% 9% N/ef gekend 53% 100%

Zwevende stoffen 62% 5% N/ef gekend 33% 100%

Totaal stikstof 7% 1% 70% 22% 100%

Totaal fosfor 16% 11% 51% 22% 100%

Arseen 12% 1% N/ef gekend 87% 100%

Cadmium 78% 22% Met gekend 0% 100%

Chroom 33% 20% N/ef gekend 47% 100%

Koper 60% 11% N/ef gekend 29% 100%

Kwik 17% 2% N/et gekend 81% 100%

Nikkel 4% 4% N/ef gekend 92% 100%

Lood 88% 1% N/ef gekend 11% 100%

Zink 16% 4% N/et gekend 80% 100%



D f RfDUCr/fBfKfKfMNG

De berekening van de 'vuilvrachtreductie' heeft tot 
doel om, voor een beperkt aantal parameters na te 
gaan welke saneringsinspanning nodig is van een 
doelgroep om de milieukwaliteitsnormen te bereiken.

De parameters waarvoor reducties kunnen worden 
berekend, zijn beperkt tot CZV, stikstof en fosfor.

De doelgroepen die in beschouwing worden genomen,

/MMMRfRfDt/CnfS OPGfDfHD M M  DOHGROffRV VOOR CZVf^M c/t)
3 9 %  = ?0 0 %

. NIET-TOEWI)SBARE REDUCTIE: 

. TOEWIjSBARE REDUCTIE:
6 2 %
3 3 %

9.862 KG/D 
6.091 KG/D = ?0 0 %

WAARVAN TOEWIISBAAR HUISHOUDENS: 29% 77%
- NIET OP RW ZI: 15% 2.327 KG/D 38%
-O PRW ZI: 15% 2.383 KG/D 39%
WAARVAN TOEWI)SBAAR INDUSTRIE: 9 % 1.380 KG/D 23%
- NIET OP RW ZI: 3% 547 KG/D 9%
-O PRW Z I: 5% 833 KG/D 14%
WAARVAN TOEWHSBAAR LANDBOUW: - - -

VMCHrRfDCCnf VOOR CZVfcfromrAANJO Aic/f)

zijn in de eerste plaats de daadwerkelijke 'vervuilers': 
de huishoudens, de landbouw en de industrie. Maar 
ook aan de RWZI's kunnen reducties worden toe
gewezen, alhoewel ze geen echte 'vervuilingsbron' 
zijn. In dat geval zijn er vier doelgroepen.

De toetsing aan de milieukwaliteitsnormen gebeurt ten 
aanzien van de Vlarem ll-normen en de voorop
gestelde ecologische normen:
- voor CZV: 30 mg/l volgens Vlarem ll-norm
- voor stikstof:

- 16 m^l op basis van Vlarem 
ll-normen (som van nitriet, 
nitraat en Kjeldahl-stikstof)

- 10 mg/l volgens de Vlarem 
ll-norm (som van nitriet en 
nitraat)

- 2,2 mg/l volgens de Neder
landse eutrofiëringsnorm 
(Vierde Nota Waterhuis
houding)

- voor fosfor:
- 1,0 mg/l volgens de Vlarem 

ll-norm (maximumnorm)
- 0,3 mg/l volgens de Vlarem 

ll-norm (jaargemiddelde)
- 0,1 mg/l op basis van litera

tuurgegevens (eutrofiërings- 
waarde).

De totale immissies - de vuil- 
vrachten afgevoerd naar water
lopen - worden vergeleken met 
de werkelijke, gemeten vuil- 
vracht en met de maximaal toe
laatbare vuilvracht in een 
waterloop volgens de milieu
kwaliteitsnormen. De reductie- 
berekening gebeurt in twee 
stappen.

___ HeMen Srugse PoMers
---- MooMono/en
---- WooMyoter/open---- GemeentegrenzenCemeenfenomen

WM-zone!
fM-nummen
CtMftpwMfbHMhwJ

/U N D fH  MM Of DOHGROfPfN W Df 
WMCHWfDUCnf MN CZV

nte! toewtjabaar



!n de eerste stap wordt berekend hoeveel vuilvracht 
in het oppervlaktewater 'teveel' aanwezig is.

In een tweede stap wordt het 'teveel' procentueel 
teruggerekend naar de verschillende doelgroepen 
volgens het evenredigheidsprincipe: in verhouding tot 
hun aandeel in de verontreiniging. Zo nodig worden 
hierbij een aantal correcties ingecalculeerd.

/n de bfÿgevoegde fabe//en en f/guren worden aan- 
de/en /n de /mm/'ss/ereducf/e van de verscM/ende 
doe/groepen voor de parame- 
fers, s!Asfof en fos/br bere
gend en gefoefsf aan de ver- 
sc/if'//endem///'eukwa/<Ye/fsnor- 
men. 7evens worden er aan de 
hand van kaarten de noodza- 
ke/<)'ke reducf/es per VHA-zone 
weergegeven.

Het 'teveel'aan vuilvracht in de 
oppervlaktewateren wordt bere
kend aan de hand van de ver
houding tussen de werkelijk 
gemeten vuilvracht en de vuil
vracht die volgens de milieu- 
kwaliteitsnorm in de waterloop 
mag aanwezig zijn. De vracht- 
reductie oppervlaktewater wordt 
hierbij gelijkgesteld aan de totale 
immissiereductie.

De gemeten vracht van CZV op 
bekkenniveau bedraagt 41.369 
kg/d. De toelaatbare vracht, 
volgens de milieukwaliteits- 
norm van 30 mg/), bedraagt 
25.416 kg/d. De vuilvracht in 
het oppervlaktewater dient bij

gevolg te verminderen met 39% of 15.953 kg/d.

De gemeten oppervlaktewatervracht voor totaal stik
stof op bekkenniveau bedraagt 9.105 kg/d. De toe
laatbare vracht bedraagt, volgens de milieukwali- 
teitsnorm van 16 mg/!, 13.555 kg/d. Volgens deze 
norm is de gemeten vracht dus kleiner dan de genor
meerde vracht. De vuilvracht in het oppervlaktewater 
zou bijgevolg nog mogen toenemen met 49% of 4.450 
kg/d. Hoewel strikt genomen geen reducties zijn ver
eist op bekkenniveau, moeten de wettelijke ver-

tMM/M/fRfDUCnH OPGMfHD M M  DOHGKOFPfN WO/? Sm srO f (MMG/t)
4 9 %

- NIET-TOEWI)SBARE REDUCTIE:
- TOEWI)SBARE REDUCTIE:

0 %
/00%

0 KG/D 
-5.304 KG/D = Ï0 0 %

WAARVAN TOEWI)SBAAR HUISHOUDENS: 2 6 % -1.352 KG/D 26%
- NIET OP RWZI: 7 % -391 KG/D 7 %
-OPRWZI: 18% -962 KG/D 18%
WAARVAN TOEWItSBAAR INDUSTRIE: 4 % -230 KG/D 4%
- NtET OP RWZI: 1% -52 KG/D 1%
-OPRWZI: 3 % -177 KG/D 3 %
WAARVAN TOEWUSBAAR LANDBOUW: H U B  7 0 % -3.722 KG/D 70%

V / M C H r R fD U C H f  v o o n  S r m r o f
___ HeMen Sruyse PoMers----
---- MooMwofer/open

Cemeenfegremen
fM zone:

094 fM-nummers

/U\'DFH MN Df DOHCROfPfN fN Df
WMCHMfDucnf MN Snxsrof



M / t C H r n f D L 'c n f  v o o n  S m s r o f  f c f r o fw ^ N

O PC fD fH D  N4/SR DOHGROfPRV VOOR S n M W (2 ,2 ^ c / t )
TOTALE )MM)SSIEREDUCT)E = 7.241 Kc/D 80% = f00%
- NIET-TOEWIISBARE REDUCTIE: C% 0 KG/D
- TOEWIISBARE REDUCTIE: !00% 8.253 KG/D = ;oo%
I WAARVAN TOEWIISBAAR HUISHOUDENS: 26% 2.104 KG/D 26%  )

-NIETOPRWZI: 7% 608 KC/D 7%
-OPRWZI: 18% 1.496 KC/D 18%
WAARVAN TOEWIISBAAR INDUSTRIE: 4 % 360 KG/D 4%
- NIET OP RWZI: 1% 80 KC/D 1%
-OP RWZ!: 3% 280 KG/D 3%
WAARVAN TOEWItSBAAR LANDBOUW: 70% 5.789 KC/D 70%

094 WMmwMws
C = D
*****

/MMKS/MfDUenfS OPGfDfHD ^ < ?  D0RC<?0fPW VOOH SlWSrOf fMMC/t)
T O T A L E  I M M I S S I E R E D U C T I E  = 1.861 K G / p  20%  = <00% __________________________
* N!ET-TOEW!)SBARE REDUCHE:
* TOEW!)SBARE REDUCUE:

0 %  
y 00%

0 KG/D 
2.122 KG/D = !0 0 %

WAARVAN TOEWtfSBAAR HUiSHOUDENS: 26% 541 KG/D 26%
- N!ET OP RWZ!: 7% 1 56 KG/D 7 %
- OP RWZ!: 18% 386 KG/D 187.
WAARVAN TOEWUSBAAR !NDUSTR!E: 4 % 92 KG/D 47.
- N!ET OP RWZ!: 1% 21 KG/D 17.
-OP RWZ!: 3 % 71 KG/D 3%
WAARVAN TOEWMSBAAR LANDBOUW: 70% 1.489 KG/D 70%

p!ichtingen worden nageleefd.

Getoetst aan de stikstofnorm van 10 mg/!, 
stijgt het reductiepercentage voor het opper
vlaktewater tot circa 20%. Dit stemt overeen 
met een vracht van 1.861 kg/d stikstof van 
de gemeten oppervlaktewatervracht.

Getoetst aan de Nederlandse eutrofiërings- 
norm voor stikstof van 2,2 mg/!, stijgt het

MMCH7KfDDC77f W O /? Sr/KSrO F fcrrofur 2,2 MG/ï)

MooMonchn
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reductiepercentage voor het oppervlaktewater tot 
circa 80%. Dit stemt overeen met een vracht van 
7.241 kg/d stikstof van de gemeten oppervlakte- 
watervracht.

De gemeten oppervlaktewatervracht voor fosfor op 
bekkenniveau bedraagt 1.016 kg/d. De toelaatbare 
vuilvracht, volgens de kwaliteitsnorm van 1 mg/!, 
bedraagt 847 kg/d.
Voor fosfor is bijgevolg een globale reductie nodig van 
17% of 168 kg/d.

Getoetst aan de fosfornorm van 0,3 mg/!, stijgt het 
reductiepercentage tot circa 75%. Dit stemt overeen 
met een vracht van 761 kg/d fosfor van de gemeten 
oppervlaktewatervracht.

Getoetst aan de eutrofiëringswaarde van 0,1 mg/! 
fosfor, stijgt het reductiepercentage tot circa 92%. Dit 
stemt overeen met een vracht van 930 kg/d fosfor.

IE

/M M K R K fD U C n H  O PG fD fHD  M M  DOHGROfPfN  VOOR fO SfO R (!,0MC/t) 
TOTALE !M M !SS!ERED UCT!E = 168 KG/D 1 7 %  = !0 0 % ________________
- NIET-TOEWI)SBARE REDUCTIE: 20% 34 KG/D
* TOEWI)SBARE REDUCTIE: 80% 134 KG/D = ?00%

WAARVAN TOEW!)SBAAR HUISHOUDENS: 27% 45 KG/D 34%
- NIET OP RWZI: 13% 22 KG/D 16%
-OPRWZI: 14% 23 KG/D 17%
WAARVAN TOEWUSBAAR INDUSTRIE: 12% 20 KG/D 15%
-NIETOPRWZI: 9 % 14 KG/D 10%
-OPRWZI: 3% 6 KG/D 4%
WAARVAN TOEWI)SBAAR LANDBOUW: 41% 69 KG/D 51%

M N  D f DOHGROfTTN (N D f 
M M C H M fD fC n f M N  fO SfO R

M M C H T U FD fC n f VOOR FO SfO R  (GfTOfrsr^N 7,0 /uc/t)

-----  WMienH
094 fMm/mmer!



MMCHn?fD(7C77f VOO/? fOSFOR fCFroFKr Mc/t)

/M^M/KfDUCnH OPCfDfHD M/SR DOFtGROFPFN VOOR fOSFOR W,3.Mc/iJ
TOTALE IMMISSIEREDUCTIE = 761 KG/p 7 5 %  = 100%__________________________
- NIET-TOEWI)SBARE REDUCTIE: 
. TOEWI)SBARE REDUCTIE:

2 0%
0 0%

156 KG/D 
605 KG/D = 100%

WAARVAN TOEWIISBAAR HUISHOUDENS: 27% 202 KG/D 34% )
- NIET OP RWZI: 13% 97 KG/D 16%
-OPRW Zt: 14% 105 KG/D 17%
WAARVAN TOEWIISBAAR INDUSTRIE: 12% 92 KG/D 15%
- NIET OP RWZI: 9 % 65 KG/D 10%
-O PRW ZI: 3 % 27 KG/D 4 %
WAARVAN TOEWIISBAAR LANDBOUW: 41% 311 KC/D 51%

Het aandeel van de doelgroepen in de sane
ring van de oppervlaktewateren wordt ver
houdingsgewijs berekend: de vrachtreductie 
voor de oppervlaktewateren - gelijkgesteld 
aan de totale immissiereductie - wordt ver
deeld over de doelgroepen volgens hun 
aandeel in de belasting (immissievracht) 
ervan.

De immissievracht bedraagt 15.795 kg/d 
voor CZV, 10.377 kg/d voor stikstof en 808 
kg/d voor fosfor.

M4

/MMH/MfDUCnfS OPGfDfftD M M  DOHCROfPfN WOK fOSFOR (0,; Mc/tJ 
TOTALE )MMISS]EREDUCTIE = 930 KG/p 92% = 100%___________ __________
* NIET-TOEWI)SBARE REDUCTIE:
* TOEWIjSBARE REDUCTIE:

20%
80%

190 KC/D 
740 KC/D = 100%

WAARVAN TOEWIISBAAR HUISHOUDENS: 27% 247 KG/D 34% ]]
- NIET OP RWZt: 13% 119 KG/D 16%
- OP RWZI: 14% 128 KG/D 17%
WAARVAN TOEWIISBAAR INDUSTRIE: 12% 113 KG/D 15%
- NIET OP RWZI: 9 % 80 KG/D 10%
-O PRW ZI: 3 % 33 KG/D 4 %
WAARVAN TOEWIISBAAR LANDBOUW: 41% 380 KG/D 51%

We stellen voorop dat de waterlopen kunnen 
worden gesaneerd door de immissievracht in 
dezelfde mate te verminderen als de 
reductievracht voor de oppervlaktewateren. 
De immissievracht wordt verdeeld onder 
de doelgroepen volgens hun aandeel in de 
vervuiling. Deze 'toewijsbare vrachtreductie' 
is de saneringsinspanning die ze moeten 
leveren.

Maar niet alle vuilvracht blijkt toewijsbaar te 
zijn. Dit is het gevolg van onder meer on
volledige inventarisaties, meetfouten en aan
names bij de berekeningen. Door bijkomend 
onderzoek zal dit aandeel in de toekomst 
verkleinen.

VOO# FOSFOR (CFroFrsr MN 0,? Mc/O

--WMZOBM
094 WMrn
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G fM A R U / K f S rO FF f^

Voorgevaarlijke stoffen kunnen geen concrete reduc
ties worden vooropgesteld. Hierover werden acties 
geformuleerd zoals de ontwikkeling van controle- 
instrumenten voor bepaald productgebruik, en onder
zoek naar het terugdringen van de waterveront
reiniging door gevaarlijke stoffen.

D O ftS f f t t / N G f/ V , ACTVfS f/V 
AM /trRfGH f/V

Hef aanfa/ parameters waarvoor een vu//vrac/if- 
reduct/e Aan beregend worden, /szeerbeper/rf. Acf/es 
moeten dan ooA ger/cbf z//'n op een verdere u/fbouw 
van de meetnetten em/ss/es en opperv/aAfewafe/; om 
vü//vrac/ifba/ansen te bunnen opmaken. De a/gemene 
parameters moeten worden u/fgebre/d met onder 
meer zware mefa/en en een aanta/gevaar/<)'/re sfo/?en, 
zoa/s pest/c/den.

De bestaande /nvenfar/sat/es z//'n dus onvo//ed/g.' ze 
moeten worden aangevu/d of verbeterd, /-//ervoor d/e- 
nen onder meer vo/gende act/es te worden onder
nomen.'

a. bef verder u/fbouwen van bef wafer/twanf/fe/fs- 
meefnef en een doorgedreven ana/yse van de 
deb/efen;

b. bef ved//'nen van bef /rwa/Zfe/fsmeefnef opper- 
v/a/cfewafer.'
- /n /uncf/e van d/ffuse veronfre/n/g/ngen;
- mef befre/&/ng fof gevaar////re stoffen;
- voor de verscb///ende fys/scbe comparf/menfen;

c. bef /nvenfar/seren van de vu//vracbf afAomsf/g 
van nog n/ef-geihvenfar/seerde vervu///ngsbronnen 
fn/ef-bemonsferde n/ef-P-bedr//'ven, b/acA po/nfs, 
foe/romsf/ge onfw//rAe//ngen) of van de nufr/ënfen- 
vracbfen aAomsf/g van n/ef-cu/fuurgronden;

d. befgebru//ren van meerdynam/scbe waferAwa//- 
fe/fsmode//en, de /nfegraf/e van de bestaande 
niodc//en, de /<euze van n/euwe mode//en, bef 
verder verffÿnen van de bestaande mode//en;

e. bef u/fwerAen van mefboden en bef banferen van 
een correctere benader/ng om de /oufen op be- 
reAen/ngen fe m/n/ma//seren. D/f /ran onder meer 
v/a de confro/e op de u/fvoer/ng van de sfan- 
daardprocedure voor bemonsfer/ng en deb/ef- 
mef/ng b//' RWZ/'s.

Omdat een dee/ van de vu//vracbf n/ef foew//'sbaar /s 
aan de doe/groepen, za/ de opperv/a/rfewaferbe- 
beerderooAze/f maafrege/en moeten nemen. Doe/- 
sfe///ng b/erb//' /s bef verbogen van de draagkracht van 
bef watersysteem. Over bef ze/fre/n/gend vermogen 
van de wafer/open /n bef bekken van de Brugse 
Po/ders /s we/n/g geiend.

/-/ef ze/fre/n/gend vermogen zou bunnen verhoogd 
worden door.
- de berwaarder/ng van bef wafer/open- en gracbfen- 

sfe/se/, onder meer door foepass/ng van nafuur- 
fecbn/scbe m///eubouw;

- de eros/ebesfrtÿd/ng van oevers en va//e;gebt'eden, 
a/sgevo/g van befgew<;z/gd /andgebru/k.

J . Z

Elke vorm van waterverontreiniging kan worden her
leid tot een vervuilingsbron. Hierbij maakt men een 
onderscheid tussen 'puntbronnen', 'diffuse bronnen' 
en 'disperse bronnen'.



- Een puntbron is een vervuilingsbron die duidelijk 
lokaliseerbaar is en meestal ook goed zichtbaar, 
zoals een lozingspijp.

- Een diffuse bron is meestal niet strikt te lokaliseren 
en is vaak slechts tijdelijk zichtbaar. Het meest 
bekende voorbeeld hiervan is de uitspoeling van 
nutriënten uit de landbouw. Andere voorbeelden zijn 
vervuilende stoffen die via de lucht of via de af
spoeling van wegen in de waterlopen terechtkomen.

- Disperse bronnen zijn verspreide, kleine punt
bronnen, waarbij de aansluiting op een centraal 
zuiveringssysteem niet aangewezen of haalbaar is.

Vervuilingsbronnen zijn inherent verbonden met ver
vuilers: de huishoudens, de industrie en de landbouw. 
In dit rijtje nemen zuiveringsinstallaties een aparte 
plaats in: enerzijds kunnen ze niet als oorzaak van ver
vuiling worden bestempeld, anderzijds lozen ze wel 
afvalwater en zijn ze dus-vanuit het oogpunt van de 
waterloop - wel degelijk een vervuiler.

5.2. 7. M tJ/SHCHJDFNS

De vuilvracht afkomstig van de huishoudens wordt 
bepaald op basis van het aantal inwoners. Men gaat 
er hierbij van uit dat elke inwoner dagelijks dezelfde 
hoeveelheid vervuilende stoffen afvoert via het afval
water. Door de uitbouw van de rioleringsinfrastruc- 
tuur loost echter niet elke inwoner die in een bepaald 
gebied woont ook daadwerkelijk zijn afvalwater 
binnen dat gebied.

Het aantal inwoners binnen het bekken van de Brugse 
Polders bedraagt 365.128. Toch wordt het afvalwater

van 453.228 burgers effectief binnen deze begrenzing 
geloosd. De vuilvracht van 88.100 inwoners wordt dus 
aangevoerd vanuit aangrenzende bekkens. Dit gebeurt 
overwegend vanuit het IJzerbekken via het collec
torenstelsel van hetzuiveringsgebied Oostende.

De huishoudelijke vuilvrachtproductie (emissie) in het 
bekken vertegenwoordigt een totaal debiet van 40.894 
m^/d. Dit komt overeen met 16.066 kg/d BZV, 
34.322 kg/d CZV, 20.082 kg/d zwevende stoffen, 
3.651 kg/d stikstof, 621 kg/d fosfor, 201 g/d arseen, 
51 g/d cadmium, 172 g/d chroom, 9.633 g/d koper, 
18 g/d kwik, 347 g/d nikkel, 1.530 g/d lood en
11.218 g/d zink.

Het aandeel van de huishoudens in de totale toe- 
wijsbare emissie door huishoudens en industrie 
bedraagt:
- voor BZV 78%,
- voor CZV 80%,
- voor zwevende stoffen 89%,
- voor arseen 79%,
- voor cadmium 34%,
- voor chroom 71%,
- voor koper 94%,
- voor kwik 84%,
- voor nikkel 56%,
- voor lood 96%,
- voor zink 86%.

Het aandeel van de huishoudens in de totale toe- 
wijsbare emissie door huishoudens, industrie en land
bouw bedraagt 6%  voor stikstof en 5%  voor fosfor.

G/obaa/ werd a/ aangegeven boevee/ de fofa/e 
vu//vrac/if moef worden gereduceerd. U/fgaande van 
bef aandee/ van de /lu/s/ioudens /n de fofa/e vu//- 
vrac/if, /fan men beregenen naar we//re reducf/e 
d/enf gesfreefd voor deze doe/groep. Om de bas/s- 
m///eu/;wa//fe/fsnorm voor opperv/a/^fewafer fe 
bere/Zren, d/enf de /mm/ss/evracbf aan CZV van de 
bu/s/ioudens fe verm/nderen mef m/n/maa/ 39% of 
4.7/? /(g-O.

S/borsf/Zrsfof/s erb//' foefs/ng aan de V/arem //-norm 
van ? 6 mg N/7 geen reducf/e fen aanz/en van de 
/lu/sboudens vere/sf.

Vbor /bsfor bedraagf de noodza/re////re reducf/e om 
fe vo/doen aan de V/arem //-norm van ? mg /̂ 7 7 7%

of 45 /rĝ d.

De saner/ngs/nspann/ng van de bu/sboudens Z;an 
nog worden verhoogd mef b//'/romende reducf/es 
voor hef bere//ren van de eufrof/ër/ngsnormen ffof
2. 704 /rg W  en 247 Zrg /¾½.

/nd/en de /?M/Z/'s op befze/fde n/veau a/s de 'bron
nen van vervu///ng'gep/aafsf worden, bedraagf bun 
aandee/ /n bovengenoemde reducf/evrac/rfen voor 
de /iu/s/ioudens respecf/eve/;ÿ/( 2.334 ^g/d CZV en 
23 /(g*d f! M)or sf/'/rsfof /s er b<)' de foefs/ng aan de 
V/arem //-norm van ? 6 mg W  geen reducf/e vere/sf. 
S/bor hef bere/^en van de eufrof/ër/ngsnormen 
bedragen de fe reduceren vracbfen ? .496 /rg/d N en 
723 Ag'd R
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Oostkamp Cem eenfenom en

De huishoudens zijn dus verantwoordelijk voor het 
merendeel van de emissies van de zuurstofbindende 
stoffen (CZV en BZV), de zwevende stoffen en de 
zware metalen met uitzondering van cadmium. 
Voor deze parameters is het aandeel van de huis
houdens groter dan dat van de industrie. Ook voor de 
parameters stikstof en fosfor is het aandeel van de huis
houdens groter dan de industrie, maar het is kleiner 
dan dat van de landbouw.

Sinds eind 1990 streeft het Vlaams gewest - met de 
oprichting van VMM en Aquafin NV - naar een ver

snelde uitvoer van de openbare zuiveringsinfrastruc- 
tuur. Op gewestelijk niveau worden hiertoe investe
ringsprogramma's opgemaakt. Deze omvatten ener
zijds de uitbouw van het gewestelijk collectorenstel
sel, anderzijds van de gemeentelijke rioleringen.

Het grootste deel van de huishoudelijke emissie - 
75,8% of 276.727 inwoners - was eind 1999 aan
gesloten op riolering met zuivering. 7,4% (27.063 
inwoners) loost op riolering met geplande zuivering. 
3,4% (12.498 inwoners) is aangesloten op riolering 
waarbij geen centrale behandeling is gepland. 13,4%
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(48.840 inwoners) ten slotte loost rechtstreeks op het 
oppervlaktewater.

Begin 2002 is de huishoudelijke emissie op riolering 
met zuivering op hetzelfde niveau als eind 1999 
gebleven.

Na de uitvoering van de bovengemeentelijke 
investeringsprogramma's, die zijn opgemaakt tot 
2006^, zal de zuiveringsgraad 83,2%, de riolerings- 
graad 86,6%  en het niet gerioleerde aandeel 13,4% 
bedragen. Hierbij wordt geen rekening gehouden 
met rioleringswerken die in deze periode, al dan niet 
met gewestelijke subsidies door de gemeenten zullen 
worden uitgevoerd.

Indien ook de gemeentelijke infrastructuur maximaal 
wordt uitgebouwd, kan het zuiverings- en riolerings- 
percentage nog verder toenemen tot 93%. Het niet- 
gerioleerde aandeel zou dan dalen tot 7%.

Deze cijfers zijn gebaseerd op basis van admini
stratieve tellingen: wanneer riolering aanwezig is in 
bepaalde straten, wordt verondersteld dat alle in
woners er effectief op zijn aangesloten.

Na de uitvoering van de lopende bovengemeentelijke 
investeringsprogramma's zal de huishoudelijke ver- 
vuilingdruk- indien de RWZI's buiten beschouwing 
worden gelaten - het hoogst zijn voor de hydro
grafische zones 084, 085 en 095. Deze gebieden 
moeten dus na 2006 bijzondere aandacht krijgen 
inzake sanering. Indien rekening wordt gehouden met 
de RWZI's, rust de zwaarste huishoudelijke druk op 
de zones 157 (Kanaal Gent-Oostende) en 160 (Boude- 
wijnkanaal).
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D O fiS T fU / N G fN , AC 7/K  BV 
M 4A7KfGHf/V

De /nspann/ngen voor bef verder verm/nderen van de 
bu/sboude///ke vuZ/vracbf moeten worden ge/everd 
door enerz/jds de doe/groep ze/f door;
- bef spaarzamer omgaan mef wafer en bef bergebru/'k 

van beme/wafer;
- bef gebru/k van m//<'euvr/ende///ke produc ten en bef 

verm/nderen van bef gebru/k van pesf/c/den;

door de waferkwa//fe/fsbebeerder v/a.
- bef u/fvoeren van de gep/ande zu/ver/ngs/n/ira- 

sfrucfuur op gewesfebÿk en gemeenfe//)'k n/veau; bef 
opmaken van programma's voorde /np/anf/ng van 
RWZ/'s en /BA's. Gez/en de e/nddafum /n de R/cbf- 
///'n 5fede///k Atva/wafer reeds verstreken /s voor een 
aanfa/ agg/omeraf/es, zu//en een aanfa/ /nvesfe- 
r/ngen versne/d d/enen u/fgevoerd fe worden;

- bef opmaken en b//bouden van een /nvenfar/s van 
de s/Zbru/m/ngen van r/o/er/ngen; bef foez/cbf 
bouden op de aan/eg van sepf/scbe puffen o/*ge///k- 
waard/ge voorbebande//ngs/nsfa//af/es v/a de steden
bouwkundige voorscbr//fen;

- beforgan/seren vansens/b///saf/ecampagnesnaarde 
bevo/k/ng mef bef oog op m<7/eusparend gedrag;

- bef verder u/fbouwen van bef Steunpunt Duur
zaam Wate^ onder meer door bef bege/e/den van 
gemeenten, arcb/fecfen en burgers d/e een RWZ/ of 
/BA moeten bouwen;

- bef versterken van de samenwerk/ng tussen gewest 
en gemeenten door bef bege/e/den van de gemeen
ten b<)' de foepass/ng van bef saner/ngsbe/e/d /nzake 
bu/sboude/<)k a/va/wafer;

door de gemeenten, daarb/ÿ ondersteund door de 
prov/nc/es en de W S G  v/a;
- de verdere u/fbouw van bef gemeenfeby'k r/o/er/ngs- 

sfe/se/;
- bewusfmak/ng van de bevo/k/ng;

en door de be/teerder van de ztHver/ngs/nsta/Zaf/es
v/ar
- bef opf/ma//seren van de werk/ng van de RWZ/'s. 

/-//ervoor /s een beter /nz/cbf nod/g /n de fn/et-) 
bebande/de vut'/vracbfen b/) regenweer.

Van de doe/groep 'bu/sboudens' wordf /nbreng 
gevraagd b// de soc/o-econom/scbe foets/ng van de 
voorgesfe/dc maafrcge/en, name//)'k b<)' de ram/ng van 
de /nvesfer/ngskosfen van de n/ef-gewesfeb)'ke /nves- 
fer/ngsprogramma's; de /nsfa//af/e- en exp/o/faf/e- 
kosfen voor /nd/v/due/e zu/vedng.

 ̂ L/tYvoermg voorz/en fegen 2003-2009.



5.2.2.

De industriële vuilvracht wordt berekend op basis van 
monsters van de geloosde afvalwaters van de grote 
ondernemingen in het gebied (prioritaire of P-bedrij- 
ven) en van een aantal kleine bedrijven met een aan
zienlijke vuilvracht. Zij vertegenwoordigen samen het 
grootste aandeel in deze vervuiling. Van een groot aan
tal kleinere, niet-bemonsterde bedrijven is de geza
menlijke vuilvracht vervat in de huishoudelijke vuil
vracht.

De resultaten van de industriële verontreiniging in het 
bekken van de Brugse Polders zijn gebaseerd op de 
lozingen van 84 bemonsterde bedrijven. Deze be
drijven zijn gesitueerd in het bekken of lozen hun 
afvalwater in het bekken.

Het aandeel van de industrie in de totale toewijsbare 
emissie door huishoudens en industrie bedraagt:
- voor BZV 22%,
- voor CZV 20%,
- voor zwevende stoffen 11% ,
- voor arseen 21% ,
- voor cadmium 66% ,
- voor chroom 29%,
- voor koper 6% ,
- voor kwik 16%,
- voor nikkel 44%,
- voor lood 4%,
- voor zink 14%.

Het aandeel van de industrie in de totale toewijsbare 
emissie door huishoudens, industrie en landbouw 
bedraagt:
- voor stikstof 1,0% ,
- voor fosfor 1,4%.

Net zoals de huishoudens, kunnen bedrijven aange
sloten zijn op riolering met zuivering, riolering met 
geplande zuivering, riolering waarbij geen centrale 
behandeling is gepland of op het oppervlaktewater. 
Bedrijven die niet zijn aangesloten op een RWZI 
worden geacht zelf te zuiveren.
Voor bedrijven met een aanzienlijke vuilvracht wordt 
trouwens de laatste jaren steeds meer gestreefd naar 
afkoppeling van de openbare rioolwaterzuiverings
installaties, waarbij het bedrijf zelf zuivert en het efflu
ent loost in een oppervlaktewater. Per bedrijf wordt 
hierbij evenwel rekening gehouden met de situatie, 
de mogelijkheden tot afkoppeling en zelfzuivering, en 
met de toestand van de betreffende RWZI.

In 1999 werd het grootste deel van alle parameters van 
industriële vuilvracht naar een RWZI geleid in het 
bekken van de Brugse Polders. Het aandeel van vuil- 
vrachten die worden geloosd via riool, dat in de toe
komst zal worden aangesloten op een zuiverings- 
station, is vrij gering. Slechts één bedrijf loost afval
water op een riool die niet door een gewestelijk of 
gemeentelijk investeringsprogramma zal worden aan
gesloten op een installatie.

De dagelijkse industriële immissie in het bekken van 
de Brugse Polders bedraagt in totaal 963 kg BZV, 3.579 
kg CZV, 546 kg zwevende stoffen, 452 kg stikstof en 
123 kg fosfor. Hiervan wordt respectievelijk 36%, 
60%, 78%, 35% en 29% geloosd via RWZI's.

De immissie aan zware metalen bedraagt 80 g/d 
arseen, 2,5 g/d cadmium, 20 g/d chroom, 373 g/d 
koper, 2,6 g/d kwik, 847 g/d nikkel, 3 g/d lood en 
2.015 g/d zink.
Voor de zware metalen variëren de aandelen van de 
RWZI's in de immissies van 0%  voor cadmium-  ̂tot 
98% voor arseen.



Aan de hand van de globale vuilvrachtreductie en het 
aandeel van de industrie erin, kan ook de sanerings
inspanning worden berekend voor deze doelgroep. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de inspanning, te 
leveren door de industrie of het bedrijf, in verhouding 
moet staan tot haar impact op de vervuiling. Uiteraard 
moet hierbij rekening worden gehouden met de 
saneringen van het bedrijf in het verleden en met de 
socio-economische haalbaarheid van de gevergde 
inspanningen.

D O ffS ffff/N G f/V , /tC77fS f/V 
AMATNfGfff/V

De acf/es en maafrege/en c/<e befre/&/ng hebben op 
het reduceren van de /ndusfr/ë/e vu/Zvrachf r/chfen 
z/ch enerz<ÿds fof de bedr//ven ze//;

- /nza/re de foepass/ng van de 3esf 3asch<khare ïech- 
n/e/ren, evenfoee/ /n hef /rader van de sysfemaf/'sche 
herz/en/ng van de vergunn/ngen van opperv/a/;fe-
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Om de bas/skwa/Zfe/fsnormer) voor opperv/akfewafer 
fe bere/ken, moef de /ndusfr/e /n hef bekken van de 
Brugse Po/ders de /mm/ss/evrachf aan CZV mef 39% 
ô  /.330 kg4/ reduceren.

M3orsf/ksfo/is erb;)' foefs/ngaan de V/arem //-norm 
van ? 6 mg W  geen reducf/e vere/sf door de /ndusfr/e.

fen reducf/e van /7% van de /ndusfr/ë/e vu//vracbf 
of 2̂0 kg/d moef /e/den fof bef beba/en van de kwa- 
//fe/fsnorm voor fosfor van / mg p// /n bef bekken 
van de Brugse Po/ders.

Deze percenfages kunnen nog worden verhoogd mef 
b<)'komende reducf/es voor bef bere/ken van de 
eufrof/ër/ngsnormen (fof 360 kg /\!/d en ? ? 3 kg /%/).

/nd/en de /?MZ/'s op befze//de n/veau a/s de 'bron
nen van vervu///ng'gep/aafsf worden, bedraagf bun 
aandee/ /n de reducf/evracbfen voor de /ndusfr/e 
respecf/eve/<ÿk 333 kg/d CZV en 6 kg/d P Vbor sf/k- 
sfof /s er b<)' de foefs/ng aan de V/arem //-norm van 
/ 6 mg W  geen reducf/e vere/sf. Om de eufro/7ë- 
r/ngsnormen fe beba/en, bedragen de fe reduceren 
vracbfen 230 kg/d N en 33 kg/d P

wafer/ozers en de acf/e rond de opf/ma//saf/e van de 
RWZ/'s. /nd/en van foepass/ng, kunnen ook maaf- 
rege/en /nzake cr/s/s- en ca/am/fe/fenbebeer opge
nomen worden;

- /nzake de /mp/emenfaf/e van bef a/koppe//ngsbe/e/d.' 
bef nasfreven van ze//zu/ver/ng, bef bergebru/k van 
beme/wafer en van e/f/uenfwafer door de /ndusfr/e;

anderz//ds fof de overbe/d;
- /nzake de a/sfemm/ng van de ve/gunde, befaa/de en 

ge/oosde vracbfen, en /nzake de moge///'kbe/d/wen- 
se///'kbe/d van bef a/koppe/en van deb/efen van 
bedreven.

Voor bef foefsen van de maafrege/en aan de soc/o- 
econom/scbe baa/baarbe/d wordf de /nbreng van de 
/ndusfr/e verwacbf. 7oepass/ng van de Besf Bescb/k- 
bare 7ecbn/eken /s /mmers bedr///sspec/f/ek. b/ef /s 
bepa/end voorzowe/ de kosfpr//'s a/s de mafe waar/n 
aan de m///eukwa//fe/fsnormen kan worden vo/daan.

5.2.3. AANDBOLW

Het berekenen van de vuilvracht, afkomstig van de 
landbouw, richt zich vooral op het kwantificeren van 
stikstof en fosfor. De directe vervuiling van het opper
vlaktewater door een landbouwbedrijf is immers 
relatief gering tegenover de diffuse vervuiling via de 
landbouwgronden. Daarom moet in eerste instantie 
de impact van het landbouwbedrijf op de cultuur
gronden berekend worden. Daarna moet de impact 
van de cultuurgronden op het oppervlaktewater 
onderzocht worden. Dit is een complex gegeven.

In de relatie landbouwbedrijf en cultuurgronden 
moet rekening worden gehouden met zowel punt
bronnen (de productie van mest, de productie van

afvalwater op het bedrijf), disperse bronnen (de 
voederkuilen) als diffuse bronnen (de mestuitspreiding 
en het mesttransport). De effecten van de landbouw 
op het oppervlaktewater worden evenwel enkel be
rekend op basis van de diffuse bronnen.

Binnen het bekken van de Brugse Polders zijn er 4.534 
landbouwbedrijven die aangifteplichtig zijn bij de 
VLM. De totale dierlijke mestproductie in het gebied 
wordtgeraamd op 58.513 kg/d stikstof en 11.601 kg/d 
fosfor.

Door het gebruik van kunstmest (24.1 77 kg/d stikstof 
en 1.581 kg/d fosfor) ligt de totale hoeveelheid aan 
nutriënten, aangevoerd naar het land, aanzienlijk 
hoger dan de dierlijke mestproductie, zelfs wanneer 
men rekening houdt met de dierlijke mesttransporten 
(export van 5.481 kg/d stikstof en 2.067 kg/d fosfor). 
Deze aanvoer van nutriënten bedraagt 77.209 kg/d 
stikstof en 11.115 kg/d fosfor.

Het aandeel van de landbouw in de totale toewijsbare 
emissie door huishoudens, industrie en landbouw 
bedraagt:
- totaal stikstof: 93,2%
- totaal fosfor: 93,6%.

Om de impact van de landbouw op het opper
vlaktewater na te gaan, moet men rekening houden 
met een verdeling van de nutriënten door verschil
lende factoren: de opname door planten, de verstui
ving en gasvorming met ontsnapping naar de lucht, 
de uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater 
en de binding van nutriënten aan bodem en water
bodem. Hierdoor wordt het gebruik van modellen 
noodzakelijk.

Om de verliezen - of de verspreiding vanaf het land
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naar het oppervlaktewater-van de nutriënten in kaart 
te brengen, wordt gebruik gemaakt van het SENTWA- 
model. Hiermee berekent men 7 'deelverliezen': de 
atmosferische depositie, de verliezen naar grondwater, 
de directe impact van minerale en organische mest
stoffen, de effecten van natuurlijke drainage, van 
erosie en van afstroming en de overmatige organische 
belasting.

Van de stikstofverliezen maken de drainageverliezen 
-de afvoer van stikstof via drainagewater-circa 52% 
uit van de totale verliezen. Voor fosfor zijn de belang

rijkste verliezen (48%) te wijten aan directe verliezen, 
afkomstig van onder meer kunstmest, stalmest en silo- 
sappen.

De immissie afkomstig van de landbouw, die naar het 
oppervlaktewater wordt afgevoerd, bevat 7.280 kg/d 
stikstof en 415 kg/d fosfor.

Op basis van een geselecteerd aantal meetplaatsen - 
de MAP- of Mestactieplan-meetplaatsen - kan de 
globale impact van de landbouw op de waterkwaliteit 
worden nagegaan. Net zoals voor de andere doel-



groepen kan ook de saneringsinspanning voor de land
bouw worden berekend, zij het enkel voor stikstof en 
fosfor.

Op de meeste meetplaatsen, vastgelegd in het kader 
van de evaluatie van het MAR voldoet de concentratie 
aan nutriënten niet aan de milieukwaliteitsnormen, 
opgenomen in Vlarem II:
- Getoetst aan de eutrofiëringsnorm voor orthofosfaat 

van Vlarem II, wordt de concentratie op alle meet
plaatsen overschreden.

- Getoetst aan de nitraatnorm van Vlarem II, wordt de 
concentratie op 54% van de meetplaatsen minstens
1 keer overschreden (periode juli 2000 - februari 
2001).

- Getoetst aan de eutrofiëringsnorm voor stikstof van 
de Nederlandse Vierde Nota Waterhuishouding, 
wordt ook de concentratie aan stikstof op alle meet
plaatsen overschreden. Voor de periode 1990-2000 
kan geen tendens worden opgemerkt.

D O fi^ ïT ^ / N G F N , ACY/fS f/V 
MAA77?fGF^f/V

De mogehÿkheden om een verm/nder/ng te bereZken 
van de nufdënfenvrachf door de /andbouw s/fueren 
z/ch op dr/'e nZveaus.

Op em/ssZenZveau kunnen de mestoverschotten door 
uZfvoer worden weggewerkt door de u/fvoerZng van 
het MAP 2. D/f /s gesfoe/d op vo/gende p/y/ers;
- mesfverwerk/ng of mesfexport;
- aanpak aan de bron v/a n/euwe voederfechn/eken, 

nufdënfarme voeders, voederbj/ansen en hersfruc- 
furer/ng van de veehouderfÿ.

Op /mm/ss/en/veau kunnen de ved/ezen van hef 
/and naar de opperv/akfewaferen worden beperkf door 
een oordee/kund<ge bemesf/ng of door te streven naar 
een herwaarder/ng van hef grachten- en wafer- 
/opensfe/se/.

Op n/veau van de wafer/oop kan ondermeer worden 
/ngegrepen mef een mZ/Zeuvr/ende/Zjke ZnrZchfZng 
("nafuurfechnZsche mZ/Zeubouw), bZ/voorbee/d v/a de 
aan/eg van bufTersfroken.

/nzake gevaar/Z/'ke stoffen werd een Code van Goede 
Z.andbouwprakf//ken opgemaakf. Verder gaaf de aan
dacht naar hef aan/everen van sfud/egegevens om hef 
reducf/eprogramma voor besfr//d/ngsm/dde/en fe 
acfua/Zseren.

ALGEMEEN WATERKWALtTEITSPLAN 2 BRUGSE POLDERS

VborsfZksfofZs erb;)' foefsZng van de V/a rem //-norm van 76 mg 
N// geen reducf/e van de ZmmZssZevrachfen door de /andbouw 
vere/sf. Vbor fosfor d/enen de /mm/ss/evrachfen vanuZf de 
/andbouw - rekenZng houdend mef de vooropgesfe/de vuZ/- 
vrachfreducf/es - mef 7 7%  of 69 kg/d af fe nemen om de V/arem 
//-norm van 7 mg /y/ voor opperv/akfewafer fe bereZken.

Gefoefsf aan de Neder/andse eufrof/ër/ngsnorm voor sf/ksfof van 
2,2 mg// en voor fbs/br van 0,7 mg// bedragen de noodzake/Z/ke 
reducfZes respecfZeve/Z/k 30% of 5.789 kg/d en 92% of 380 kg/d.

/n hef kader van de N/fraafr/cbf///'n en de /mp/emenfaf/e ervan 
/n hef Mesfacf/ep/an, verdZenf hef aanbeve//ng om gehee/ 
V/aanderen - en dus ook hef bekken van de Brugse Po/ders - 
a/s kwetsbare zone fe omschrZ/'ven ZndZen a//e crZfeda Zn reke
nZng worden gebracht. Meer specZfZek ge/df d/f, voor zover van 
foepassZng, voor hef bekken van de Brugse Po/ders bZ/ eva/u- 
af/e fen aanz/en van de bescherm/ng van zoefwafermassa's 
tegen eufrof/ër/ng.

/n hef kader van de a/ba ken/ng van de kwetsbare 
geb/eden za/ hef MAP-meefnef worden uZfgebreZd.

/n de d/scuss/e mef de /andbouw d/enf de foefsZng van 
de voorgesfe/de maafrege/en vervat fe worden /n 
be/e/dsscenar/o's, waarbZ/ de /mpacf op de opper- 
v/akfewaferen mode/mafZg wordf berekend. Hef resu/- 
faaf d/enf afgewogen aan de socZo-economZsche 
haa/baarheZd.

J .3 .  Z

Huishoudens, industrie en landbouw zijn niet alleen 
bronnen van vervuiling, ze vormen ook 'doelgroepen': 
er kunnen hen maatregelen worden opgelegd om de 
hoeveelheid afvalwater te beperken of de samen
stelling ervan te wijzigen.

De openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) 
ontvangen voornamelijk huishoudelijk en industrieel 
afvalwater, dat aangesloten is op het stelsel van rio
leringen en collectoren. Dit stelsel, samen met de 
RWZI, vormt een zuiveringsgebied. Na behandeling 
wordt het gezuiverde afvalwater in de waterloop 
geloosd. De impact van het effluent op de opper
vlaktewaterkwaliteit hangt in hoge mate af van de 
goede werking van de RWZI.

Eind 1999 waren in het bekken van de Brugse Polders 
8 rioolwaterzuiveringsinstallaties in werking: in Aalter, 
Brugge, Eeklo, Heist, Jabbeke, Knokke, Maldegem en



Oostende. De installaties van Aalter, Eeklo, Heist en 
Maldegem waren voorzien van een tertiaire zuivering. 
Door hetfysisch-chemisch zuiveringssysteem haalt de 
RWZI Jabbeke een zeer hoog rendement voor de ver
wijdering van fosfor. In de loop van 2002 zullen ook 
de RWZI's Brugge, Oostende en Knokke voorzien zijn 
van een tertiaire zuivering.

Om de milieukwaliteitsnormen te halen, dient de 
werking van de openbare zuiveringsinstallaties gecon
troleerd en desgevallend bijgestuurd of dienen bron- 
gerichte maatregelen te worden genomen.

Zowel de gemiddelde influent- en effluentvrachten als 
de zuiveringsrendementen van de RWZI's zijn opge
nomen in onderstaande tabel. Het influent is groter 
dan de som van de berekende vrachten van huis
houdens en industrie samen; hierin zijn immers ook 
de toeristische vuilvracht, het afvalwater van niet- 
bemonsterde bedrijven en de vuilvracht van straten 
en pleinen vervat.

Het jaarrendement 1999 bij droogweerafvoer varieert 
voor BZV van 51% voor de RWZI jabbeke tot 99% 
voor de RWZI Oostende, voor CZV van 45% voor 
de RWZI jabbeke tot 97% voor de RWZI Oostende, 
voor stikstof van 7%  voor de RWZI Jabbeke tot 91 %  
voor de RWZI Aalter en voor fosfor van 44% voor

de RWZI Maldegem tot 95% voor de RWZI 
Oostende.

Op basis van een analyse van de RWZI's in het 
bekken van de Brugse Polders in 1999, kan men 
besluiten dat vrijwel iedere installatie kampt met de 
aansluiting van oppervlaktewater en grondwater. Dit 
geldt voornamelijk voor de RWZI's van jabbeke en 
Maldegem.
De RWZI Jabbeke haalt lage rendementen en zal 
worden gerenoveerd. In het voorjaar van 2002 was 
voor de renovatie evenwel nog geen bouwvergunning 
verkregen.

De RWZI Knokke is verouderd en haalt slechte 
zuiveringsresultaten. In 2002 werd de installatie 
volledig gerenoveerd.

Na zuivering in de RWZI's van het bekken van de 
Brugse Polders wordt in 1999 een totaal debiet van 
179.521 m̂ /d geloosd. Dit komt overeen met 1.240 
kg/d BZV, 8.341 kg/d CZV, 1.911 kg/d zwevende 
stoffen, 2.233 kg/d stikstof, 176 kg/d fosfor, 247 g/d 
arseen, 42 g/d chroom, 819 g/d koper, 15 g/d kwik, 
1.518 g/d nikkel, 33 g/d lood en 9.539 g/d zink.

Alle metingen op de RWZI's voor cadmium blijven 
onder de detectielimiet. De grootste geloosde vuil-
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vracht is afkomstig van de RWZI Brugge voor BZV, 
CZV, zwevende stoffen, stikstof, kwik en zink. De 
RWZI Oostende loost de grootste vracht aan fosfor, 
arseen en nikkel. De RWZI Eeklo loost de grootste 
vracht aan chroom, terwijl de grootste vracht aan 
koper wordt geloosd door de RWZI Aalter. De RWZI 
Knokke is verantwoordelijk voor de grootste geloosde 
vracht aan lood. Het grootste debiet wordt geloosd 
door de RWZI Brugge.

Over het debiet en de vuilvrachten die worden 
geïmmiteerd via overstorten en regenweerafvoerlijnen

van RWZI's zijn vrijwel geen gegevens bekend.

Bij het transport en de behandeling van afvalwater 
wordt slib ingezameld: een geheel van organische en 
anorganische bestanddelen. Grofweg kan men een 
onderscheid maken tussen rioolslib - afkomstig van 
rioleringen en collectoren - en zuiveringsslib, af
komstig van RWZI's.

De hoeveelheid zuiveringsslib, afkomstig van de 
RWZI's in het bekken, bedraagt in totaal 29.821 kg/d 
of 10.884,6 ton droge stof in 1999. De slibbehande-
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<N FLUENT (K c/D ) EFFLUENT (n c/D ) RENDEMENT (%)

BZV 32.531 1.240 96
CZV 81.732 8.341 90

Zwevende stoffen 33.156 1.911 94
Stikstof 5.904 2.233 62
Fosfor 1.214 176 86

ling bestaaL voornamelijk uiL verbranding (83%). 
12%  van het slib wordt gedroogd of gesolidifieerd.

Ongeveer 5%  van het slib gaat naar de landbouw, 
0,2%  wordt gedeponeerd op een klasse 2-stort.

Volgens het VLAREA-besluit kan RWZI-slib vanaf 1 
december 1999 slechts onder zeer specifieke om
standigheden in de land- en tuinbouw worden afge-



zet. Vanaf deze datum werd het slib van de RWZI's 
van de Brugse Polders niet verder meer afgevoerd naar 
de landbouw.
Zuiveringsinstallaties vormen het sluitstuk van een 
netwerk van collectering en behandeling van afval
water. De impact van de effluenten op de kwaliteit van 
het oppervlaktewater is tekenend voor de planning van 
de zuiveringsinfrastructuur, de graad van uitvoering 
van de investeringsprogramma's en de mate waarin 
het afvalwater wordt behandeld.

D o a s r f t t / N G f N ,  A c n c s  
M A A rn fG H fN

Concrete acf/es en maafrege/en r/chfen z/cb op hef 
opf/ma//serer) van de wedr/ng van de openbare doo/- 
waferzu/vedngs/nfrasfrucfuur. D/f Aan onder meer 
door de veren;gbaarbe/d na fe gaan van de /oz/ngen 
van de P-bedd/'ven mef de werking van de ÆWZ/'s, 
;'n u/'fvoedng van de m/n/sfedë/e omzendbdef van 
november 200? en moge//;7f bergebru/'A van heme/- 
wafer.

Uit de bespreking van de impact van de sane
ringsmaatregelen op hydrografisch niveau en 
op de ontvangende waterlopen, kan men stel
len dat de waterkwaliteit in het bekken van de 
Brugse Polders na de uitvoering van de voor
ziene maatregelen zal verbeteren.

De 'Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater' 
heeft tot doel het milieu te beschermen tegen 
de nadelige gevolgen van de lozing van stede
lijk afvalwater uit de agglomeraties en tegen bio
logisch afbreekbaar industrieel afvalwater, uit 
de sector van de agro-voedingsindustrie. 
Daarom worden de lidstaten verplichtte inves
teren in systemen voor de opvang en behan
deling van dat afvalwater.

De 7 agglomeraties die in het kader van deze 
Richtlijn kunnen worden afgebakend, moesten 
eind 1998 voldoen aan de gestelde voor
waarden. Alleen de RWZI's van Eeklo en Mal
degem voldeden zowel aan de uitbouw van het 
collectorenstelsel als aan de vereiste nutriën
tenverwijdering.

Een vergelijking, voor zover mogelijk, tussen de 
gemiddelde waarden van de effluentontvangende 
waterloop opwaarts en afwaarts van het lozingspunt, 
geeft in regel een wisselend beeld. De resultaten zijn 
niet alleen afhankelijk van de werking van de instal
latie, maar ook van de verhouding tussen het debiet 
van de waterloop en dat van het RWZI-effluent. Het 
meest uitgesproken kwaliteitsverschil werd in
1999 vastgesteld bij de RWZI Knokke, waar 
afwaarts een duidelijk lagere kwaliteit werd 
vastgesteld dan opwaarts (BBI 1 vs. BBI 5). Ten 
gevolge van een betere bedrijfsvoering werd in
2000 evenwel afwaarts reeds een BBI 4 vast
gesteld. Door de renovatie van de RWZI in 
2001-2002 kan worden verwacht dat de 
komende jaren de kwaliteit afwaarts nog zal ver
beteren.

Concrete acf/es d/enen u/fgevoerd op dr/e mveaus;

ï. de RHV/'s;
- bef nasfreven van een doodgedreven nufr/ënfen- 

verw/y'der/'ng,



- hef u/fwerken van een ca/am/fe/fenbe/e/d voor 
RtVZ/'s,

- hef u/fwerken van een procedure om /n vergun-
n/ngen voor RWZfs zu/ver/ngse/sen aan de 
zogenaamde regenwafer//)*n fe sfe//en,

- hef onderzoeken van de mogehy'khe/d van her- 
gebru/k van efWuenfwafer van RtVZ/'s;

2 . de r/o/er/ngen en co/Zecforen;
- /nzake hef opsporen van hydrau/Zsche anoma//eën 

en de opmaak van een /nvenfar/s van s//b- 
rM/'m/'ngen;

J .  de oversforfen;
- /nzake hef kwanf/A'ceren van de vu//vrachf en de 

h/eraan verbonden remed/ër/ng door randvoor- 
z/en/ngen.

Men d/'enf fe sfreven naar een coherenf be/e/d /nzake 
verspreide /oz/ngen om de zu/ver/ngsgraad subsfan- 
f/ee/ fe verhogen.

/San de voorgesfe/de maafrege/en /s een kosfpr/)'s- 
bereken/ng gekoppe/d. Deze wordf gefoefsf aan de 
/Znanc/er/ng van overhe/dswege en - v/a hefi?ngen - 
doorgerekend aan de vervu//er. D/f vere/sf daf de 
he/Hngsgegevens fof op hef n/veau van de hydro
grafische zone worden gekwanf/f/ceerd. /n d/f kader 
kan men hef meefyarenfinanc/er/ngsp/an voor hef 
waferzu/ver/ngsbe/e/d acfua/Zseren en b<)'sfuren.

In totaal kunnen in het bekken van de Brugse Polders 
een 6-tal waterlopen worden aangeduid die grens
vormend zijn met Nederland en/of richting Nederland 
afwateren:
- Nieuwe Watergang (094/29000),
- naamloze waterloop ten noorden van het Kanaal 

Brugge-Sluis,
- Kanaal Brugge-Sluis (146/25000),
- Lapscheuregat (088/34002),
- Papenkreek-Molenkreek (085/32001),
- Moerhuizewatergang (084/80001).

Op deze waterlopen is enkel op het Kanaal Brugge- 
Sluis een meetplaats (1000) ter hoogte van de grens 
vastgelegd. Dit kanaal wordt gevoed door het Kanaal 
Cent-Oostende.

De biologische kwaliteit op deze meetplaats was in
2000 goed (BBI 8), de fysisch-chemische kwaliteit was 
aanvaardbaar (Pl^ 1,4). De biologische en fysisch- 
chemische kwaliteit bleef in de periode 1990-2000 
vrij constant met positieve uitschieters in 1992,1993 
en 2000 (aanvaardbare waterkwaliteit).

Via het Afleidingskanaal en het Kanaal Cent-Oostende 
wordt eveneens oppervlaktewater vanuit Frankrijk 
aangevoerd. In het kader van het nog op te maken 
AWP2-Leie zullen deze vrachten nader gekwantifi
ceerd worden.



ALGEMEEN WATERKWALITEITSPLAN 2 BRUGSE POLDERS

6. INSTRUMENTEN
tnstrumenten zijn methoden en werkwijzen om gericht maatregeten uit te werken, 

met het oog op de te bereiken doetsteüingen. Deze instrumenten kunnen zich ener

zijds richten tot de vervuiters of de doetgroepen, anderzijds tot de waterbeheerder.

De instrumenten naar de doelgroepen omvatten 
vergunningen, heffingen, subsidiëring en milieu
communicatie.

De instrumenten gericht naar de waterbeheerder zijn 
onder meer de planning en financiering van de 
zuiveringsinfrastructuur en maatregelen voor het ver
groten van de draagkracht van het watersysteem: 
bijvoorbeeld hermeandering of natuurvriendelijke 
inrichting van de waterlopen.

Er kan gestuurd worden:
1. naar een vermindering van de vuilvracht door de 

doetgroepen,
2. op het vlak van zuiveringsinfrastructuur door de 

doelmatige uitbouw van rioleringen en collectoren, 
via de inplanting en dimensionering van de zui
veringsinstallaties en door de beperking van het 
aantal of de werking van de overstorten,

3. ten aanzien van het watersysteem , door het ver
groten van de draagkracht.

6*. 7.

De 'zuiveringsinfrastructuur' omvat alle bouwkundige 
ingrepen die betrekking hebben op het verzamelen, 
afvoeren en behandelen van afvalwater: rioleringen, 
collectoren, pompstations, persleidingen, overstorten, 
openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties of RWZI's, 
kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties of 
KWZI's, etc. De overheid investeert in en plant het 
waterzuiveringsproces voor de huishoudens en houdt 
hierbij rekening met de aansluiting van de bedrijven.

De uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur is het 
meest directe instrument om tot een sanering van de 
oppervlaktewateren te komen. Deze planning is een 
continu proces, dat resulteert in een jaarlijks bijge
werkte lijst van projecten voor de komende vijf jaar, 
een rollend vijfjareninvesteringsprogramma.

Traditioneel worden bij de uitbouw van de zuive
ringsinfrastructuur drie niveaus onderscheiden: gewes
telijk, gemeentelijk en individueel. Het gewestelijk 
niveau is verantwoordelijk voor de uitbouw van de

D f  3  M V 6 4 U S  5// D f  U / r R O U t V  M N  D f  
Z U / V f R / N G S W F M S r R L 'C r u t JR

NtVEAU TAKEN

Gewestetijk u/fbouw hoo/cf/n/rasfructuu;; 
aan/eg en onderhoud RMZ/'s,
aan/eg'bnderboud co//ecforen & verb/nd/ngsr/o/enngen;

Gemeenteiijk aan/eg van KWZ/'s & n'o/er/ngen;

individuee! bouw van /nd/v/due/e behande//ngs/nsfa//af/es (7B/S's);

hoofdinfrastructuur, de RWZI's, collectoren en ver- 
bindingsrioleringen. Het gemeentelijk niveau staat in 
voorde aanleg van KWZI's en rioleringen. En indivi
dueel zijn de huishoudens verantwoordelijk voor de 
bouw van individuele behandelingsinstallaties, IBA's.

( J/ r B O L W

De uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur wordt op 
gewestelijk niveau vastgelegd in investerings
programma's. Dit is een lijst van projecten, gekoppeld 
aan een datum van uitvoering.

Sinds 1991 zijn in het bekken van de Brugse Polders, 
op het gewestelijk investeringsprogramma, 95 pro
jecten geprogrammeerd. Hiervan werden er 52 uit
gevoerd, 43 zijn in uitvoering of dienen nog te 
worden uitgevoerd.

Met het voorziene investeringsprogramma zal de 
zuiveringsgraad toenemen met 7,4% tot 83,2%: het 
aantal in het bekken wonende inwoners die aange
sloten worden op een zuiveringsinstallatie stijgt van 
276.727 naar 303.790). Door de verdere uitbouw van 
de waterzuiveringsinfrastructuur en uitvoer van het 
Totaal Rioleringsplan4 kan de riolerings- en zuive
ringsgraad stijgen tot 93%. Hiermee wordt het afval
water van 339.080 inwoners gezuiverd.

De kostprijsberekening in het kader van het AWP2 
slaat voornamelijk op de uitbouw van de zuiverings
infrastructuur, namelijk de aanleg van collectoren en
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)P projecten 1991-2006

Uitgevoerd 
op 31.12.1999

46,8 m !n

Nog uit te voeren/ 
gepland

73̂ 4 min )

Bouw + renovatie RWZI's

( 35,9 m tn. )

Collecte ring
collectering/

+ afkoppelingoppervlaktewater/ 
renovatie collectorenstelsel

de bouw van zuiveringsinstallaties, opgedragen 
aanAquafinNV.

De kostprijs van alle geprogrammeerde IP- 
projecten in het bekken van de Brugse Polders 
voor de periode 1991 -2006 wordt geraamd op 
EUR 120,2 mln. (BEF 4,9 mld.). Hiervan werd 
reeds EUR 46,8 mln. (BEF 1,9 mld.) of 39% 
gespendeerd. De nog uit te voeren projecten 
worden geraamd op EUR 73,4 mln. (BEF 3,0 
mld.) waarvan EUR 46,0 mln. (BEF 1,9 mld.) of 
63% zal gaan naar de bouw en renovatie van 
zuiveringsinstallaties. De resterende EUR 27,4 
mln. (BEF 1,1 mld.) is voorzien voorde uitbouw 
van het collectorenstelsel. De exploitatiekosten 
van de zuiveringsinstallaties bedroegen in 1999 
EUR 6,9 mln. (BEF 286,3 mln.).

Gerekend met een onmiddellijke aansluitbaar- 
heidsgraad van respectievelijk 76.153 inwoners 
en 27.522 inwoners, bedraagt de gemiddelde 
kostprijs EUR 615 per inwoner (circa BEF 24.800 
/inwoner) voor de uitgevoerde projecten en 
EUR 2.666 per inwoner (circa BEF 107.500 
/inwoner) voor de nog uit te voeren projecten. 
Toekomstige projecten zijn dus meer dan 4 keer 
duurder per inwoner dan de reeds gereali
seerde. Hierbij werd geen rekening gehouden 
met de stijgende prijzen op de markt. De reden 
hiervoor is voornamelijk te wijten aan het grote 
aandeel van renovaties in de toekomstige inves
teringen.

Eind 1999 bedroeg de kostprijs voor de aanleg 
van de zuiveringsinfrastructuur in totaal EUR 
46,8 mln. (BEF 1,9 mld.). Het aandeel van de 
collectering van afvalwater en afkoppeling 
oppervlaktewater bedraagt EUR 35,9 mln. 
(BEF 1,5 mld.). De investeringskosten voor de 
bouw en renovatie van de RWZI's bedragen 
voor de periode 1991-1999 EUR 10,9 mln. 
(BEF0,4mld.).

De totale kostprijs voor de afzet van het zuive
ringsslib bedroeg EUR 3,4 mln. (BEF 136,7 mln.).

K if/NSCHAA/G f Z U /V fR W G

Het voornaamste criterium voor de indeling in 
en afbakening van KWZI's (en IBA's) is de hui
dige aansluitingsgraad en de geïsoleerdheid 
van het gebied.
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Voor het bekken van de Brugse Polders zijn voor de 
nabije toekomst 7 deelkernen afgebakend die in aan
merking komen voor de inplanting van een gemeen
telijke KWZI. Het aantal inwoners waarvan de vuil- 
vracht kan aangesloten en gezuiverd worden, bedraagt 
1.044 (bij aanleg) en 2.007 (na uitvoer Totaal Riole- 
ringsplan).

Door de gemeente Maldegem werd in december 2001 
de KWZI Middelburg opgeleverd. De stad Damme 
heeft de intentie KWZI's aan te leggen voor de sane
ring van Hoeke en Lapscheure. De uitvoering van de 
plannen loopt echter vertraging op.

//W /W DL'fAf ZtJ/VfR/NG

Ongeveer 61.107 inwoners (het aantal inwoners dat 
eind 1999 loosde op een riool die niet wordt aange
sloten of loosde op oppervlaktewater) binnen dit 
bekken zullen in de toekomst ofwel zelf dienen in te 
staan voor de zuivering van hun afvalwater, ofwel zal 
de gemeente de nodige inspanningen moeten leve
ren om voor hen in een zuivering (IBA of KWZI) te 
voorzien. Berekend aan een gemiddelde van 2,66 
inwoners per woning, betreft het in totaal ongeveer 
23.000 woningen.

Rekening houdend met de geplande gemeentelijke 
saneringsinspanningen inzake de aanleg van riolering 
(uitvoering volgens TRP) en de uitbouw van KWZI's 
kan dit cijfer hoogstens teruglopen tot ongeveer 26.048 
inwoners. Dan dienen nog ongeveer 9.800 woningen 
te voorzien in een vorm van eigen zuivering (IBA).

Gesteld dat alle woningen minstens dienen te voor
zien in een septische put, leidt dit - a rato van EUR 
372 (BEF 15.000) persysteem-toteen investering van 
respectievelijk circa EUR 8,5 mln. (BEF 344,6 mln.) 
en EUR 3,6 mln. (BEF 146,9 mln.). De mate waarin 
deze investering reeds is gedaan (al dan niet conform 
de technische voorschriften), is niet gekend. Ook het 
aantal woningen dat zal moeten voorzien in een vol
waardig IBA-systeem is nog niet gekend. De exploi
tatiekosten voor septische putten en IBA-systemen 
kunnen nog niet worden gekwantificeerd.

F f f f c n v / r f / r  M N  o f  ;NyfS7f#;NGfA/

De effectiviteit van de investeringen kan worden 
afgemeten aan de kwaliteit van het oppervlakte
water. De uitvoering van de saneringsprojecten 
gebeurt echter in fases. Bovendien kunnen bepaalde 
meetplaatsen beïnvloed worden door specifieke lozin

gen. Het is dan ook niet altijd mogelijk het resultaat 
direct of volledig in te schatten.
- Inzake de biologische kwaliteit van de waterlopen, 

voldeed in 2000 20%  van de meetplaatsen - gese
lecteerd in functie van saneringen - aan de norm 
(BBI > 7).

- Inzake de fysisch-chemische kwaliteit van de water
lopen, voldeed in 2000 25% van de meetplaatsen 
aan de richtwaarde die door VMM wordt gehanteerd 
(Plo<4.0).

In het bekken van de Brugse Polders werden in de 
periode 1990-2000 na de uitvoering van de investe
ringsprogramma's opmerkelijke verbeteringen van 
de waterkwaliteit vastgesteld op de Eeklose Watergang 
te Eeklo en Sint-Laureins, op de Listebeek-Dale- 
vijversbeek te Oostkamp en op het Afleidingskanaal 
en Kanaal Gent-Oostende (hoofdzakelijk ten gevolge 
van de sanering van het Leiebekken).

Na de uitvoering van de voorziene investeringspro
gramma's zal de vervuilingdruk het hoogst zijn in de 
hydrografische zones 157 (Kanaal Gent-Oostende), 
160 (Boudewijnkanaal) en 094. In elk van deze 
zones loost een RWZI het effluent (respectievelijk 
RWZI Oostende, RWZI Brugge en RWZI Knokke). 
Deze moeten dan ook prioriteit krijgen voor verdere 
sanering. Hierbij werd evenwel geen rekening gehou
den met ecologische prioriteiten.

61Z

VMM verleent advies inzake milieuvergunningsaan- 
vragen betreffende de lozing van afvalwater door 
bedrijven en RWZI's. Hierbij wordt rekening gehou-



den met de regelgeving vastgelegd in Vlarem I en 
Vlarem II, met de BBT-studies, met de kwaliteit van 
het oppervlaktewater waarin wordt geloosd én met de 
werking van de RWZI's. Dit advies wordt besproken 
op gemeentelijk niveau, binnen de Provinciale of de 
Cewestelijke Milieuvergunningscommissies. De ver
gunning wordt daarna verleend door de gemeente, de 
provincie of de minister.

In het kader van dit AWP2 wordt het accent inzake 
vergunningen gelegd op:
- de samenhang van de vergunde met de geloosde en 

betaalde vrachten,
- de optimalisatie van de werking van de RWZI's,
- specifieke maatregelen die kunnen opgelegd worden 

in crisissituaties of bij calamiteiten.

B fD R /yyfN

De emissievracht, opgenomen in de vergunningen van 
de bemonsterde bedrijven en RWZI's, zijn weerge
geven in onderstaande tabel:

De waarden voor BZV 
en CZV moeten als 
minima worden be
schouwd, daar deze 
parameters niet zijn 
gelimiteerd voor de 
bedrijven lozend op 
riool. Voor de zware 
metalen zijn enkel de 
vrachten weergegeven 
van de bedrijven die 
expliciet een vergunde 
vracht (of vergund 
debiet en concentra
tie) opgelegd werden. 
Desalniettemin blijken 
de vergunde vrachten 
voor zware metalen 
zeer hoog te zijn. In 
1999 bedroeg het ver
gunde debiet 368.411 
m%j. Opgedeeld naar 

doelgroepen, blijkt dat de grootverbruikers (P-bedrij- 
ven) het grootste aandeel hadden in de vergunde hoe
veelheden van alle parameters.

De lozingsvoorwaarden voor bedrijven worden in de 
eerste plaats vastgelegd op basis van sectorale emis
sienormen, die zijn opgenomen in Vlarem II. Uit erva
ring blijkt dat de werkelijk geloosde vrachten vaak veel

(8fMON5TïRDf BKW /VfN & KtVZ/'S)

in kg/d
BZV 12.802
CZV 68.395

Zwevende stoffen 71.436
Stikstof 3.450
Fosfor 8.857

Arseen 2,0
Cadmium 4,6

Chroom 18,4
Koper 42,3
Kwik 0,5

Nikkel 20,8
Lood 7,3
Zink 30,0

lager liggen dan de vergunde norm. Vandaar het stre
ven om de vergunde en geloosde vracht op elkaar af 
te stemmen: de maximaal vergunde vracht zou ten 
hoogste 1,5 maal de gemiddelde geloosde vracht 
mogen bedragen. Zo kunnen onnodig grote af
wijkingen in de vergunningen worden vermeden.

Vermits de huidige vergunningen vrijwel geen normen 
vermelden voor BZV, CZV, nutriënten en zware 
metalen, is de vergelijking weinig representatief voor 
deze parameters. Voor zwevende stoffen daarentegen 
werd in elke vergunning een norm opgenomen en gaat 
de vergelijking dus wel op. Voor deze parameter 
zullen de huidige vergunningsvoorwaarden bij her
ziening leiden tot een aanzienlijke vermindering van 
de vergunde vrachten: van 71.436 kg/d naar 8.930 
kg/d (-88%). Dit resultaat wordt zeer sterk beïnvloed 
door de zeer grote vergunde vuilvracht van één 
bedrijf. Indien geen rekening wordt gehouden met dit 
bedrijf bedraagt de reductie 62%.

RM /Z/ 's

Vermits ook openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties 
afvalwater lozen, worden ook hiervoor milieu
vergunningen opgemaakt.

Voor de 8 bestaande en bemonsterde RWZI's stemde 
het vergunde debiet in 1999 overeen met 105.340 
!T)3/d. De vergunde vracht bedroeg 2.656 kg/d BZV, 
13.280 kg/d CZV, 6.320 kg/d zwevend stof, 1.136 kg/d 
stikstof en 209 kg/d fosfor.

7 RWZI's (Baliebrugge, Beernem, Hansbeke, Herts- 
berge, St.-Maria-Aalter, Waardamme, en Wingenet 
zijn op het gewestelijk investeringsprogramma 1999- 
2006 ingeschreven.

Om de werking van de RWZI's te optimaliseren, 
moeten bedrijven - waar mogelijk - worden afge
koppeld van het rioleringsstelsel. Zij moeten hun afval
water zelf zuiveren en het effluent lozen op opper
vlaktewater.
In dit kader werden 2 P-bedrijven verplicht zelf te zui
veren en af te koppelen van de riolering. Beide 
bedrijven zuiveren intussen zelf, maar zijn nog niet 
afgekoppeld van de riolering.
In het kader van de ministeriële omzendbrief 
betreffende de verenigbaarheid van het lozen van 
afvalwater door P-bedrijven op RWZI's van novem
ber 2001, zal op een systematische wijze vooralle P- 
bedrijven aangesloten op een RWZI uitgemaakt 
worden in hoeverre het geloosde afvalwater kan aan
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gesloten blijven of worden op een RWZI. Hiertoe 
wordt een administratieve opvolgingscommissie 
(ADOPA) ingesteld. Medio 2002 werden nog geen 
bedrijven uit het bekken van de Brugse Polders 
besproken.

Ook moet, indien praktisch mogelijk, de aanvoer van 
piekdebieten worden vermeden door in de eerste 
plaats vrachten van bedrijven te beperken, ten tweede 
door het hemelwater van verharde oppervlakten af te 
leiden naar een oppervlaktewater en ten slotte door 
een vermindering na te streven van gevaarlijke 
bedrijfsstoffen.

Iedereen die in het Vlaams gewest water verbruikt of 
loost, is heffingsplichtig: zowel gezinnen als bedrij
ven, zowel oppervlaktewater- als rioollozers.

De vuilvracht wordt uitgedrukt in vervuilingeenheden, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen:
- de N]-component: zwevende stoffen en zuurstof

bindende stoffen,
- de ^-component: zware metalen,
- de Nj-component: nutriënten (stikstof en fosfor),
- de N^-component: het koelwaterdebiet.

De heffing wordt berekend als een product van de 
vuilvracht (de heffingsvracht) en het eenheidstarief. De 
evolutie van de heffingen wordt weergegeven in 
onderstaande tabel.

1999 2000 2001

Heffingsbedrag in EUR
pervervuiiingseenheid 24,71 25,19 25,83

Het heffingsbedrag van de grootverbruikers (bemon
sterde bedrijven) voor het lozingsjaar 1999 bedroeg 
EUR 2,8 mln. (BEF 113,9 mln.).

6*.4.

Milieucommunicatie is de communicatie tussen de 
waterbeheerder en de doelgroepen, erop gericht het 
milieugedrag in de goede richting te sturen. Milieu
communicatie doorloopt de volgende fasen, met een 
steeds hogere graad van betrokkenheid van de doel
groepen: informeren, bewustmaken en participeren.

Voor de klassieke, wet- en regelgevende overheids-

instrumenten, zoals heffingen en vergunningen, heeft 
milieucommunicatie een aanvullende en ondersteu
nende functie. Ze concentreert zich op het informe
ren en sensibiliseren van de doelgroepen en tracht het 
draagvlak voor de maatregelen te vergroten.

Daarnaast wil de overheid ook werken aan vrijwillige 
gedragsverandering via doelgroepenoverleg en bur
gerparticipatie. Deze beleidsvorm richt zich recht
streeks op de vervuilingsbron en zoekt samen met de 
doelgroep naar oplossingen die aangepast zijn aan 
hun draagkrachten vermogen. Milieucommunicatie 
is hier gericht op participatie.

6.4.?. /NfORMfH&V

Informeren impliceert het doorgeven van correcte 
informatie op initiatief van de overheid zelf of als reac
tie op een vraag. VMM stelt het wetenschappelijke 
7aarvers/ag M^ferAwa//fe/fen Loz/ngenAfva/waferen 
afgeleide publicaties beschikbaar voor een breder 
publiek. Ze verwerkt de informatie in haar tijdschrift 
de verrekijker, die gericht is naar een ruim publiek en 
waarop iedereen zich gratis kan abonneren. Ze ver
spreidt ook folders (heffingen, individuele waterzui
vering) en brochures voor specifieke doelgroepen 
(Waterwegwijzer voor veehouders, Waterwegwijzer 
voor architecten) en organiseert regelmatig contacten 
met de pers. Daarnaast beschikt VMM over een info- 
loket en een milieukenniscentrum. Op de website 
www.vmm.be kunnen actuele gegevens over de 
waterkwaliteit (op meetpuntniveau) en de investe
ringsprogramma's opgevraagd worden.

In 2001 werd het Steunpunt Duurzaam Water opge

http://www.vmm.be


richt door VMM, in samenwerking met de Afdeling 
Water van Aminal, het W S G  en de vzw Dialoog. Het 
Steunpunt wil alle kennis en expertise in verband met 
het duurzaam omgaan met water samenbrengen en 
op een toegankelijke manier aanbieden aan infor
matiezoekers. Door de communicatie met de doel
groepen kan ook worden teruggekoppeld over het 
gevoerde beleid en kunnen potentiële maatregelen 
getoetst worden op hun haalbaarheid.

6.4.2. ßftVUSTAMKffi/

Sensibiliseren blijft, net als informeren, eenrichtings
verkeer: de overheid bakent de inhoud van de bood
schap af, bepaalt de doelgroep en verstuurt de bood
schap. Informatiebrochures hebben vaak ook een sen
sibiliserende functie. Mediacampagnes creëren een 
breed kader waarbinnen meer gerichte communica- 
tieacties mogelijk zijn.

De campagne "Mäfer. F/Ae druppe/ fe/f.", bijvoor
beeld, probeert het brede publiek bewust te maken 
van het belang van duurzaam omgaan met water. 
Daarnaast worden meer gerichte communicatieacties 
naar specifieke doelgroepen opgezet, zoals bijvoor
beeld een waterwegwijzer en infodagen voor archi
tecten en veehouders. Ook natuur- en milieueduca
tie valt onder sensibilisatie.

M/Z/euedocaf/ef paZ&ef
VMM ontwikkelde een milieueducatief pakket voor 
het basis- en secundair onderwijs met kleuterboekjes, 
lesbladen, video's en spellen. Het wordt verspreid naar 
alle scholen van het Vlaams gewest, inclusief die van 
het bekken van de Brugse Polders.

de verreA/y'Aer
VMM lanceerde in 2000 een eigen magazine: de ver
rekijker. Het is een tijdschrift voor de burger in klare 
en begrijpbare taal, toegankelijk voor iedereen. Elke 
editie spit een specifiek thema uit: water, lucht, de 
relatie milieu en gezondheid, ... In het tijdschrift 
wordt niet alleen informatie gegeven over de toestand 
van het milieu, de lezer krijgt ook tips om milieu- 
besparend te handelen. De verrekijker is gratis: men 
kan zich abonneren via de website www.vmm.be, 
via e-mail (info@vmm.be) of via het infoloket (tel. 
053/72.64.45).

Code van goede praAf/ÿA
De Code van goede praktijk ondersteunt het Vlaams 
gewest, de gemeenten en de gezinnen bij de concrete 
uitvoering van de bepalingen uit Vlarem II inzake

rioleringsbeleid en afkoppeling van hemelwater. Ze 
heeft zowel een sensibiliserend als een regelgevend 
karakter: naast aanbevelingen bevat ze ook een aan
tal verplichtingen voor de doelgroepen.

In 1998 werd de code door de Vlaamse regering uit
gebreid met twee bijkomende hoofdstukken:
a. herwaardering van de grachtenstelsels;
b. hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen.

6.4.3. %RT7C7PfRf/\/

Afspraken maken met doelgroepen betekent vol
waardige communicatie tot stand brengen. Hierbij kan 
de inbreng van doelgroepenmanagers aangewezen 
zijn. Zij bepalen de strategie om met de doelgroepen 
tot afspraken te komen.

Buiten de structuur van het VIWC en de bekkenco- 
mités, bestaan voor het bekken van de Brugse Polders 
nog andere vormen van gestructureerd overleg. De 
overeenkomsten blijven op dit moment beperkt tot 
afspraken tussen het Vlaams gewest en de provincies 
en gemeenten. Daarnaast heeft VMM in het kader van 
het gemeentelijk rioleringsbeleid een overlegplatform 
tussen VMM en de gemeenten opgericht: de leidraden.

Prov/nc/a/e m/Z/euconvenanfen (ïoesfand nov. 2000J 
De provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen 
ondertekenden de provinciale milieuconvenant.

Gemeenfe/;)'Ae m///eucon venanfen ffoesfand aug. 200 ? ) 
256 gemeenten (92%) van het Vlaams gewest onder
tekenden de basisovereenkomst van de milieucon
venant. Van de 29 gemeenten, geheel of gedeeltelijk 
gelegen binnen het bekken van de Brugse Polders, 
hebben 23 gemeenten (79%) de basisovereenkomst 
ondertekend. 17 gemeenten ondertekenden Optie 10 
inzake het geïntegreerd rioleringsbeleid.^

Le/draden
In 1998 werd een actieve dialoog opgestart met de 
gemeenten van het bekkencomité van de Brugse 
Polders aan de hand van de 'Leidraden bij het 
gemeentelijk rioleringsbeleid'. De leidraad biedteen 
overzicht van de bestaande en geplande projecten 
voor de riolerings- en waterzuiveringsinfrastructuur 
binnen de gemeente. Het vormt de basis bij het over
leg om de knelpunten bij te saneren lozingspunten 
weg te werken.

Eind 2001 was de leidraad beschikbaar voor alle 
gemeenten van het bekken van de Brugse Polders.

http://www.vmm.be
mailto:info@vmm.be


7. SCENARIO'S
Reeds eerder werd aangegeven wetke vuiivrachten in het bekken van de Brugse 

Potders aanwezig zijn en wetke reducties moeten worden nagestreefd om tot een 

aanvaardbare waterkwaüteit te komen. Met de bespreking van de instrumenten in 

het voorgaande hoofdstuk kwamen een aanta) middeten aan bod om in te grijpen. 

De combinatie van beide teidt tot het formuieren van een aanta! scenario's waarbij 

de toekomstige effecten van de maatregeten worden ingeschat. Op basis hiervan 

kunnen beteidskeuzes worden gemaakt of bijgestuurd.

'Scenario's' geven een beeld 
van de kwaliteit van het opper
vlaktewater in de toekomst en 
schetsen of en hoe de voorop
gestelde kwaliteit kan worden 
gehaald. Daartoe is het echter 
noodzakelijk de toekomstige 
impact van zowel bestaande 
als potentiële vervuilings- 
bronnen te kennen.
In het AWP2 werd zowel voor 
de huishoudens, de industrie als 
de landbouw een deelscenario 
berekend. Samen vormen ze 
een totaalscenario.

Het resultaat van die scenario's 
kan getoetst worden aan de 
saneringsinspanningen. Hier
mee geven ze dus ook aan of 
het huidige beleidsinstrumen
tarium voldoet. De reële impact 
op de waterkwaliteit kan uiter
aard niet worden gemeten; de 
gevolgen worden modelmatig 
berekend met het SIMCAT- en 
SENTWA-model. SIMCAT is een waterkwaliteits- 
model, dat op relatief eenvoudige wijze het verband 
legt tussen vervuilingsbronnen en de kwaliteit van een 
waterloop. SENTWA berekent de nutriëntverliezen uit 
de landbouw. De scenario's worden schematisch 
weergegeven in de figuren onder 5.1.

M O /SHO UDfNS

Dit scenario gaat het effect na van de uitvoering van 
het investeringsprogramma 1999-2006 op de aan- 
sluitingsgraad op RWZI van de vuiivrachten van

inwoners. Tevens wordt voor de RWZI's een optimale 
werking verondersteld.

In het bekken van de Brugse Polders wordt na het 
investeringsprogramma een immissiereductie van 
23% of 2.801 kg/d voor CZV, 35% of 917 kg/d voor 
stikstof en 15% of 41 kg/d voor fosfor verwacht ten 
opzichte van de huidige situatie.

Hiermee wordt door de huishoudens, indien het 
aandeel van de huishoudens lozend op RWZI wordt 
meegerekend, niet voldaan aan de vooropgestelde



reductie voor CZV en fosfor (conform de Vlarem II- 
norm van 1 mg/l). Er wordt evenmin voldaan aan de 
vereiste reductie voor stikstof getoetst aan de norm van
10 mg/l en aan de Nederlandse eutrofiëringsnorm. 
Bovendien zijn bovengenoemde percentages als 
minimaal te beschouwen, vermits de huishoudens 
wellicht ook een aandeel hebben in de niet-toewijs- 
bare vuilvracht.

//VDUSTK/f

Als scenario geldt het voorstel van afkoppeling van de 
bedrijven van de riolering, in functie van de optima
lisatie van de werking van de RWZI's. Hierbij worden 
aan de oppervlaktewaterlozers dezelfde normen als 
de RWZI's opgelegd. Voor de RWZI's wordt uitgegaan 
van een optimale werking in de toekomst. Ook wordt 
rekening gehouden met het investeringsprogramma.

Zo wordt op emissieniveau een vermindering nage
streefd van 13% voor CZV, 48% voor stikstof en 9%  
voor fosfor.
In het beschreven scenario kan aangenomen worden 
dat een reductie van de immissies kan worden ver
wacht ten opzichte van de huidige situatie van 42% 
of 1.503 kg/d voor CZV, 37% of 166 kg/d voor stik
stof en 52% of 64 kg/d voor fosfor.

Hiermee wordt voor de industrie-indien het aandeel 
van de industrie lozend op RWZI wordt meegerekend
- wel voldaan aan de vooropgestelde reducties voor 
CZV en fosfor. Getoetst aan de Nederlandse eutro
fiëringsnorm voor stikstof zijn de maatregelen echter 
ruim onvoldoende. Er wordt wel voldaan aan de voor
opgestelde reductie voor stikstof getoetst aan de 
norm van 10 mg/l. De beoogde reducties zijn echter 
als minimaal te beschouwen, vermits de industrie wel
licht ook een aandeel heeft in de niet-toewijsbare vuil
vracht.

/ .A N D BO LW

Het stikstofmestgebruik wordt berekend als de som 
van het gebruik van dierlijke mesten het gebruik van 
kunstmest in het bekken. Door vergelijking van het 
stikstofmestgebruik met de toelaatbare hoeveelheid 
stikstof volgens het MAP 1, kan de reductie in de afzet 
op het land worden bepaald.

Bij veronderstelling dat het kunstmestgebruik constant 
blijft, moet het dierlijk stikstofmestgebruik niet 
afnemen opdat zou worden voldaan aan de toelaat
bare hoeveelheid totaal stikstof volgens de MAP-

bemesti ngsnormen.
Bij doorrekening van dit scenario met behulp van het 
SENTWA-model naar de immissies aan stikstof naar 
het oppervlaktewater geeft dit 6.696 kg/d. De immis- 
siereductie volgens MAP 1 ten opzichte van de hui
dige toestand bedraagt aldus 8%  of 584 kg/d.
Deze immissievracht is het effect van stikstofverliezen 
vanuit de landbouw die niet het rechtstreekse gevolg 
zijn van overmatige bemesting, maar van de normale 
landbouwpraktijken (normale bemesting, dierbezet- 
ting, etc.). In de toekomst dienen dan ook gerichte, 
strengere maatregelen ten aanzien van de land
bouwpraktijken te worden uitgewerkt, zoals in het 
MAP 2 voorzien.

70M /M SC&V4R/0

In het totaalscenario kunnen de effecten van de drie 
deelscenario's gecombineerd worden:
- voor de huishoudens: de impact van het investe

ringsprogramma inclusief optimalisatie van de wer
king van de RWZI's (uitbreiding, afkoppelen opper
vlaktewater, nutriëntverwijdering);

- voor de industrie: het afkoppelingsbeleid waarbij 
alle oppervlaktewaterlozers dezelfde normen opge
legd krijgen als de RWZI's; de impact van het inves
teringsprogramma inclusief optimalisatie van de 
werking van de RWZI's (uitbreiding, afkoppelen 
oppervlaktewater, nutriëntverwijdering);

- voor de tandbouw: de vermindering van hettotaal- 
stikstofverbruik.

Het totaalscenario voor CZV is gebaseerd op de 
bovenvermelde deelscenario's voor de huishoudens 
en de industrie.
In totaal dient een reductie van minimaal 6.091 kg/d 
CZV nagestreefd te worden; met de scenario's wordt 
een totale reductie van 4.304 kg/d CZV gerealiseerd. 
De maatregelen zijn dus in globo onvoldoende.

Het totaalscenario voor stikstof is gebaseerd op de 
deelscenario's voor de huishoudens, de industrie en 
de landbouw.

In totaal dient door de doelgroepen bij toetsing aan 
de Vlarem ll-norm van 16 mg N/I geen reductie te 
worden nagestreefd. Bij toetsing aan de norm van 10 
mg/l en aan de Nederlandse eutrofiëringsnorm van 2,2 
mg N/I bedragen de noodzakelijke reducties minimaal 
2.122 kg/d en 8.253 kg/d stikstof. Met de scenario's 
wordt een totale reductie van 1.667 kg/d stikstof 
gerealiseerd. De maatregelen zijn dus in globo ruim 
onvoldoende.
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8. GEBIEDSGERICHTE
BESPREKING

Voor etk van de deetgebieden in het bekken van de Brugse Potders wordt hier

onder een beschrijving gegeven van de kwaiiteitstoestand van de opperviakte-

wateren, in retatie tot de vervuiiingsbronnen. De toestand in een bepaatd dee)-

gebied kan immers sterk verschiüen van de toestand op bekkenniveau, zoa!s die

hiervoor besproken werd. De bedoeüng is in de eerste ptaats een giobaa) 

kwa!iteitsbee)d te schetsen. Daarnaast worden ook de meest retevante en 

markante bevindingen opgenomen.

D fFAGfB/fD  N O O ^ D fD f
0 32 , 0 3 3  0 3 4 )

De biologische kwaliteit werd in 2000 slechts op 2 
meetplaatsen nagegaan. Ter hoogte van het overstort 
aan de Nukkerwijk te Bredene wordt een zeer slechte 
kwaliteit vastgesteld. Het Dorpszwin (Stalhille) ver
toont een matige kwaliteit. De fysisch-chemische 
kwaliteit varieert van matig verontreinigd (2 meet
plaatsen) tot verontreinigd (1 meetplaats).

Getoetst aan de huidige Vlarem H-normen moet een 
reductie van bijna 66%  voor CZV worden nagestreefd. 
Meer dan 96% van de gemeten vu il vracht aan CZV 
kan niet aan de doelgroepen worden toegekend.

Voor stikstof dienen voor dit deelgebied geen reduc
ties te worden doorgevoerd om te voldoen aan de 
Vlarem ll-norm van 16 mg/l. Voor fosfor bedraagt de 
noodzakelijke reductie bij toetsing aan de Vlarem ll- 
norm van 1 mg/l 18%. Meer dan 60% van de geme
ten vracht aan fosfor kan niet toegewezen worden aan 
de doelgroepen.

De huishoudens hebben het grootste aandeel in de 
vervuiling van de zuurstofbindende stoffen (BZV en 
CZV). De landbouw heeft in dit deelgebied een aan
deel van 95% en 84% in de totale immissies van stik
stof en fosfor. De industriële verontreiniging is heel 
gering. In het gebied is geen RWZI werkzaam.



Opmerkelijk in dit deelgebied en in het hele polder
gebied dicht bij de zee (deelgebieden Blankenbergse 
Vaart, Lisseweegse Vaart en Leopoldkanaal) is de aan
wezigheid van brak grondwater. Zeker op laaggele
gen plaatsen heeft dit grondwater een belangrijke 
invloed op de saliniteit van het oppervlaktewater, soms 
met negatieve gevolgen voor de landbouw.

Over de invloed van dit grondwater op de opper
vlaktewaterkwaliteit naar deze en andere parameters 
toe (b.v. fosfaten) dient echter nog veel onderzoek te 
gebeuren.

D ffA G fg /fD
(VAM-zo/vfS 050 f/v 0 5 Î)

De biologische kwaliteit op de Blankenbergse Vaart 
is in 2000 matig. Het Blauwe Torengeleed heeft een 
goede biologische waterkwaliteit. De fysisch-chemi- 
sche kwaliteit wijst op een matig verontreinigde (2 
meetplaatsen) tot een aanvaardbare waterkwaliteit.

Getoetst aan de huidige Vlarem H-normen dienen voor

De huishoudens hebben het grootste aandeel in de 
vervuiling van de zuurstofbindende stoffen (BZV en 
CZV). Deze lozingen gebeuren overwegend recht
streeks in oppervlaktewater. De landbouw heeft een 
aandeel van 97% en 89% in de totale immissies van 
stikstof en fosfor. De industriële verontreiniging is heel 
gering. In het gebied is geen RWZI werkzaam.

Er zijn geen bovengemeentelijke investeringspro
gramma's meer gedefinieerd. Dit betekent dat verdere 
sanering van de huishoudelijke lozingen zal moeten 
worden bereikt door de aanleg van IBA's en/of KWZI's.

D fK G fB /F D  IL/SSFM'ffGS M4A/?17f 
( V fM - z c w F  0 6 0 )

De biologische en fysisch-chemische kwaliteit in dit 
deelgebied is overwegend matig.

Getoetst aan de huidige Vlarem ll-normen dienen voor 
CZV en fosfor reducties van 22% en 14% te worden 
nagestreefd. Voor stikstof dienen voor dit deelgebied 
geen reducties te worden doorgevoerd om te voldoen 
aan de Vlarem ll-norm.

Er zijn geen bovengemeentelijke investeringspro
gramma's meer gedefinieerd. Dit betekent dat verdere 
sanering van de huishoudelijke lozingen zal moeten 
worden bereikt door de aanleg van KWZI's en IBA's. 
In dat verband kan gedacht worden aan KWZI's in 
Vlissegem en Stajhille.

CZV en fosfor (1 mg/l) reducties van respectievelijk 
59% en 7%  te worden nagestreefd. Voor stikstof die
nen voor dit deelgebied geen reducties te worden 
doorgevoerd om te voldoen aan de Vlarem ll-norm 
van 16 mg/l.



Het belangrijkste aandeel in de vervuiling van BZV 
en CZV is afkomstig van de aanwezige industrie. De 
vracht van de huishoudens is enkel afkomstig van 
lozingen op oppervlaktewater. De landbouw vormt de 
belangrijkste bron van immissies van stikstof (95%) en 
fosfor (81%) naar het oppervlaktewater.

Reductie van de huishoudelijke vuilvracht zal moeten 
verwezenlijkt worden door de plaatsing van IBA's 
en/of KWZI's.

De waterbodem van het Zijdelings Vaartje, afwaarts het 
voormalige bedrijf Carcoke, wordt beschouwd als één 
van de meeste vervuilde waterbodems in Vlaanderen.

D ff iG f8 / fD  /.fOPOADKANAAF 
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Op de meeste meetplaatsen wordt een matige bio
logische waterkwaliteit vastgesteld.

De evolutie van de biologische waterkwaliteit in de 
periode 1989-2000 wijst op geen enkele meetplaats 
op een verslechtering. De grootste kwaliteitsverbete
ring wordt vastgesteld op de Eeklose Watergang, ten 
gevolge van de saneringen van Eeklo. De fysisch- 
chemische kwaliteit ging slechts op 1 meetplaats 
achteruit. De grootste verbetering wordt vastgesteld 
afwaarts de effluentlozing van de RWZI Knokke.
Het belangrijkste aandeel in de vervuiling van CZV

(86% ) is van huishoudelijke aard. Het aandeel van de 
RWZI's (Knokke en Heist) hierin bedraagt meer dan 
een derde. Meer dan de helft van de totale huishou
delijke vuilvracht situeert zich op riool waarvan de 
aansluiting niet gepland is op het bovengemeentelijk 
investeringsprogramma, of wordt rechtstreeks geloosd 
in oppervlaktewater. Het aandeel van de landbouw 
in de totale immissies van stikstof en fosfor bedraagt 
respectievelijk 83% en 63%. De industriële veront
reiniging is vrij gering.

Getoetst aan de huidige Vlarem H-normen dienen voor 
CZV en fosfor reducties van 49% en 36% te worden 
doorgevoerd. Voor stikstof dient geen reductie te 
worden doorgevoerd om te voldoen aan de Vlarem II- 
norm van 16 mg N/I. Om te voldoen aan de eco
logische normen van 2,2 mg N/I en 0,1 mg P/I be
dragen de noodzakelijke reducties respectievelijk 
78% en 94%.

Uitvoer van het gewestelijke investeringsprogramma, 
met ondermeer de sanering van het belangrijke lozings- 
punt van Westkapelle en de renovatie van de RWZI 
Knokke, moeten leiden tot een reductie van de huis
houdelijke vuilvracht voor CZV, stikstof en fosfor van 
respectievelijk 26%, 34% en 27%. Deze verbetering 
zal zich voornamelijk voordoen in de VHA-zones 092, 
094 en 095, het gebied van de Zwinpolder.

Verdere kwaliteitsverbetering zal via de aanleg van



KWZI's en IBA's dienert te worden verwezenlijkt, in 
het kader van het Interreg-project "Schone Kreken" 
werden KWZI's voorzien te Hoeke en Lapscheure, 
waarvan de realisatie vertraging oploopt. Een andere 
kern die in aanmerking komt voor een KWZI is Oost- 
kerke. Door de stad Eeklo werden enkele jaren gele
den een paar KWZI's gepland ter sanering van het 
huishoudelijk afvalwater van lintbebouwing (Water
gang van de Moerstraat en de Vlotte).

Het Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist heeft 
concrete plannen om het oppervlaktewater van het 
Leopoldkanaal aan te wenden voor de productie van 
drinkwater.

De VHA-zones 084, 088, 092, 093 en 094 hebben 
een grote ecologische waarde.

D f f tG fB / fD
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De biologische waterkwaliteit 
wijst in 2000 op een slechte tot 
matige kwaliteit. De fysisch- 
chemische metingen wijzen 
overwegend op een matig ver
ontreinigde toestand.

Het belangrijkste aandeel van 
de verontreiniging aan CZV 
(92%) is afkomstig van de huis
houdens, voornamelijk via 
lozing op RWZI. Het aandeel 
in de fosfor-immissies van de 
huishoudens (50%) overtreft 
dat van de landbouw (45%).

Getoetst aan de huidige Vlarem 
ll-normen dienen voor CZV, 
stikstof en fosfor geen reducties 
te worden nagestreefd. Voor 
stikstof dient voor het deelge
bied eveneens geen reductie te 
worden doorgevoerd om te 
voldoen aan de Nederlandse 
eutrofiëringnorm. Om te vol
doen aan de eutrofiërings- 
waarde van 0,1 mg P/I dient 
een reductie van 75% (20 kg 
P/d) te worden doorgevoerd.

Er zijn geen bovengemeentelijke investeringspro
gramma's meer gedefinieerd die extra vuilvracht 
afvoeren naar een RWZI. Verdere reductie van de 
huishoudelijke vracht kan vooral worden bereikt door 
de plaatsing van IBA's, gezien het nog vrij grote aan
deel van de oppervlaktewaterlozers in de totale 
huishoudelijke verontreiniging (20%).

De RWZI's Eeklo en Maldegem, die het effluent lozen 
in respectievelijk het Afleidingskanaal en de Ede, 
halen goede zuiveringsresultaten. Het influent van de 
RWZI Maldegem is echter sterk verdund.

Een verdere kwaliteitsverbetering in de VHA-zones 
144 en 147 is in zeer sterke mate afhankelijk van de 
saneringen in het Leiebekken.
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De biologische waterkwaliteit is in de Damse Vaart 
goed, de fysisch-chemische kwaliteit aanvaardbaar.

De Damse Vaart wordt gevoed door het Kanaal Gent- 
Oostende.

Het oppervlaktewater is een gekend viswater. Het 
water wordt aangewend ten behoeve van de land
bouwers in de omliggende polders.

D fH C fB /fD  G fN r-O O S rfN D f
(VHA-zcwfS 030, 037, 755, 756 BV 757)

De BBI-norm wordt in 2000 op geen enkele meet- 
plaats behaald. De meeste 
fysisch-chemische meetplaatsen 
wijzen op een matig verontrei
nigde toestand. Opmerkelijk is 
dat in de periode 1990-2000 
geen enkele meetplaats fysisch- 
chemisch in kwaliteit verslech
terde.

Het fysisch-chemisch zuiveringsprocédé geeft aan
leiding tot een hoge slibproductie.

Uitvoering van het industrieel scenario geeft aanlei
ding tot reducties van 34% voor CZV, 42% voor stik
stof en 76% voor fosfor. Deze reducties worden 
onder meer verwezenlijkt door de stopzetting van het 
bedrijf CNO te Oostende.

Een kwaliteitsverbetering op het Kanaal Cent-Oostende 
zal ook in niet onbelangrijke mate verder worden 
bepaald door de kwaliteit van het Leiebekken.

In het bekken van de Rivierbeek (VHA-zone 156) zijn 
nog een aantal beektrajecten aan te duiden met zeer 
waardevolle structuurkenmerken.

Het belangrijkste aandeel in de 
vervuiling van CZV is afkomstig 
van de huishoudens (69%) en dit 
voornamelijk van de rioollozin- 
gen die zullen worden gesa
neerd. De landbouw is met 78% 
en 48% de belangrijkste immis- 
siebron van stikstof en fosfor 
naar het oppervlaktewater.

Getoetst aan de Vlarem ll-nor- 
men dienen voor CZV, stikstof en 
fosfor reducties van 32%, 14% 
en 25% te worden doorgevoerd. 
Uitvoering van het IP zal leiden 
tot reducties van respectievelijk 
39%, 17% en 17%. Dit pro
gramma omvat onder meer de 
bouw van een tertiaire zuive
ring voor de RWZI Oostende 
(VHA-zone 157) en een renova
tie van de RWZI jabbeke (VHA- 
zone 030). In het gebied is ook 
de RWZI Aalter werkzaam 
(VHA-zone 155). De RWZI jab
beke heeft in zeer sterke mate af 
te rekenen met verdund influent.
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De fysisch-chemische kwaliteit van het Boudewijn- 
kanaal ter hoogte van Dudzele wijst in 2000 op een 
matig verontreinigde toestand. Gezien het zeer brakke 
karakter van dit viswater wordt de biologische water
kwaliteit niet onderzocht.

Het belangrijkste aandeel in de verontreiniging van 
het kanaal is afkomstig van de RWZI Brugge.

Getoetst aan de Vlarem ll-norm dienteen reductie van 
33% voor CZV te worden doorgevoerd. De gemiddelde 
concentraties aan stikstof en fosfor voldoen aan de 
norm. Getoetst aan de Nederlandse eutrofiëringsnorm 
van 2,2 mg N/I en de eutrofiëringswaarde van 0,1 mg 
P/I zijn de noodzakelijke reducties 72% en 84%.

Ongeveer 39% van de gemeten oppervlaktewater
vracht van CZV en fosfor is niet toewijsbaar aan de 
doelgroepen. De gemeten oppervlaktewatervracht 
aan stikstof bedraagt ongeveer 65% van de geloosde 
vracht.

Verdere reductie van de geloosde vuiivrachten moet 
worden verwezenlijkt door een verbeterde werking 
van de RWZI Brugge. In de loop van 2002 zullen de 
werken beëindigd worden die de RWZI voorzien van 
een tertiaire zuivering en ook de hydraulische capa
citeit vergroten. Door deze werken zal de dagelijkse 
stikstofvracht naar het Boudewijnkanaal worden 
gehalveerd.

De werking van de RWZI Brugge is evenwel sterk ver
beterd in vergelijking met 10 jaar geleden. Knelpunt 
naar een betere milieukwaliteit is de slibophoping, 
voornamelijk ter hoogte van de RWZI. Deze bevat vrij 
veel zware metalen, afkomstig van o.m. de verbran
dingsoven, die zorgen voor verhoogde concentraties 
in bepaalde vissoorten zoals paling. De verbran
dingsoven beschikt vandaag over een natte rookgas
wassing.

De vaststelling dat op de RWZI Brugge jaarlijks hon
derden amfibieën aanspoelden (679 in 2001) leidde 
in 1999 tot het 'Kikkerplan' van Aquafin NV, waarbij 
in de aangesloten gemeenten systematisch de aan
sluiting van oppervlaktewater op de riolen en zuive- 
ringsinfrastructuur wordt nagegaan.

Het Boudewijnkanaal is overigens zeer rijk aan vis
soorten: in 1994 werden 26 soorten gevangen in een 
intensieve bemonsteringscampagne. In september
2000 werden bij een veel kleinschaligere bemonste
ring 8 soorten gevangen.

De lozing van het bedrijf Genencor (en van eventu
ele andere bedrijven) en van de RWZI Brugge zorgt 
bij de diverse waterbeheerders en betrokkenen reeds 
jaren voor discussie: lozing in het Boudewijnkanaal 
of vrijwaren van dit kanaal van (zoveel mogelijk) lozin
gen, ten nadele van de Zijdelingse Vaart. In maart 
2002 werd door de Bestendige Deputatie een ver
gunning verleend tot het lozen van het effluent van 
Genencor op het Boudewijnkanaal.
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9. BESLUITEN

- De beoordeling is gemaakt op bekkenniveau en kan 
dus sterk verschillen van de situatie binnen de ver
schillende hydrografische zones.

- Bovendien zijn de resultaten eenvormig gemaakt 
over het jaar, zodat periodieke en seizoensgebon
den verschillen (b.v. mestuitspreiding, zomer- 
droogtes) worden afgevlakt. De beschreven toestand 
kan dus sterk verschillen van de actuele toestand.

- Omdat het niet steeds mogelijk is om alle vervui- 
lingsbronnen te kwantificeren, moeten de voorop
gestelde reducties als minima worden beschouwd.

- De reducties werden berekend op basis van gemid
delde waarden, dus vooreen 'normale'toestand. In 
extreme omstandigheden (b.v. zomerperiode, piek- 
lozingen) kan de kwaliteit van het oppervlakte
water niet verzekerd worden. Ook daarom zijn de 
reducties als minima te beschouwen.

- De vermelde reducties hebben betrekking op het 
immissieniveau; het doorrekenen naar emissiere
ducties is nog niet mogelijk.

M/A/fUKWAA/rf/TWOKAUW

- Vandaag zijn de belangrijkste functies binnen het bek
ken 'drinkwaterproductie' en 'viswater'. Uit een 
grondiger beschouwing van de functies blijkt dat in 
de toekomst veel aandacht zal moeten worden 
besteed aan landbouw ('veedrenking'en 'sproei- en 
irrigatiewater') en 'verziltingsbestrijding'.

- Een analyse van de vuilvrachten en concentratie- 
metingen van nutriënten in de oppervlaktewateren 
en van de vastgestelde eutrofiëring bewijst dat de stik
stof- en fosfornorm in Vlarem II ontoereikend is om 
een goede ecologische kwaliteit te halen.

- In het bekken van de Brugse Polders wordt de ver
eiste biologische kwaliteit op slechts 13% van de 
meetplaatsen bereikt. Over de tijd blijkt een duide
lijke verbetering te zijn opgetreden.

- Een goede fysisch-chemische kwaliteit wordt in 
80% van de meetplaatsen bereikt. In vergelijking met 
het Vlaams gewest blijkt het bekken van de Brugse 
Polders relatief minder zwaar belast. Over de 
periode 1990-2000 blijkt een duidelijke verbetering.

- Meer dan de helft van de waterbodems binnen het 
bekken is verontreinigd of sterk verontreinigd.

V tVM M M C H rfN

- Op bekkenniveau is er - netto - een export van 
5.481 kg dierlijke stikstof per dag en van 2.067 kg 
dierlijke fosfor per dag. Het aandeel van de land
bouw in de immissies van stikstof en fosfor bedraagt 
respectievelijk 93,2% en 93,6%.

- Het aandeel in de vervuiling van de oppervlakte
wateren door RWZI's varieert van quasi nihil voor 
cadmium tot 92% voor nikkel van de totale vuil
vracht. De bovengemeentelijke zuiveringsinfra
structuur is reeds vrij volledig uitgebouwd. Voor 
bepaalde parameters (BZV, zwevende stoffen en een 
aantal zware metalen) hebben huishoudens nog een 
vrij groot aandeel in de resterende vuilvracht. Dit 
komt ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht.

- Vrijwel elk van de 8 aanwezige RWZI's in het 
bekken van de Brugse Polders kampt met de grote 
aanvoer van oppervlaktewater en grondwater. Dit 
probleem is meest uitgesproken bij de installaties van 
jabbeke en Maldegem. De RWZI van Jabbeke wordt 
gerenoveerd. De RWZI van Knokke werd in 2002 
uitgebreid.

- Het jaarrendement van alle RWZI's bedraagt voor 
BZV 96%, CZV 90%, zwevende stoffen 94%, stik
stof 62% en fosfor 86% .

Vu/A W M C H rR fD U C r/ fS

- De vuilvracht in de oppervlaktewateren dient - op 
bekkenniveau - voor CZV met 39% of 15.953 kg/d 
te verminderen. 62% hiervan kan niet aan de doel
groepen worden toegewezen.

- Getoetst aan de huidige Vlarem ll-norm (16 mg/l) moet 
geen reductie van stikstof worden nagestreefd. Tegen
over de Vlarem ll-norm van 10 mg/l bedraagt de nood
zakelijke reductie op bekkenniveau 20%. Globaal op 
bekkenniveau is alles toewijsbaar aan de doel
groepen. Voor fosfor is de noodzakelijke reductie 17% 
of 168 kg/d. 80% is toewijsbaar aan de doelgroepen. 
Algenbloei blijkt algemeen voor te komen. Getoetst 
aan de Nederlandse eutrofiëringnorm voor stikstof 
(2,2 mg N/I) dient de vracht in de waterlopen met 
80% te dalen. Getoetst aan de minimale Vlarem ll- 
norm en eutrofiëringswaarde voor fosfor (respec
tievelijk 0,3 mg/l en 0,1 mg/l) loopt de reductie op 
tot 75% en 92%.

- Voor de vervuiling toewijsbaar aan de doelgroepen, 
dienen de huishoudens voor 77% van de CZV- 
reductie op immissieniveau in te staan en de 
industrie voor 23%.



- Voor de aan de doelgroepen toewijsbare vuil- 
vrachtreductie van stikstof (getoetst aan de Neder
landse eutrofiëringsnorm), dienen de huishoudens 
voor 26% op immissieniveau in te staan, de industrie 
voor 4%  en de landbouw voor 70%.

- Voor de aan de doelgroepen toewijsbare vuilvracht 
reductie aan fosfor, dienen de huishoudens voor 
34% op immissieniveau in te staan, de industrie voor 
15% en de landbouw voor 51%.

- De RWZI's kunnen ook als aparte 'bron van ver
vuiling'worden beschouwd, die eveneens een wel
bepaald reductiepercentage dienen na te streven.

/N S fR U M B V rfN

- 86,6%  van de huishoudens is aangesloten op rio
lering. In 1999 werd het afvalwater van bijna 76% 
van alle huishoudens gezuiverd; dit percentage zal 
na uitvoer van het bovengemeentelijk investerings
programma (na 2006) oplopen tot bijna 83%.

- Binnen het bekken van de Brugse Polders zijn 7 
woonkernen afgebakend die in aanmerking komen 
voor een KWZ! (1.044 inwoners). Maximaal 61.107 
inwoners dienen nu of in de toekomst te voorzien 
in een eigen vorm van zuivering van hun afvalwater.

- Ingeval de huidige vergunningsvoorwaarden afge
stemd worden op de werkelijk geloosde vrachten, 
kan voor zwevend stof worden gesteld dat dit tot een 
aanzienlijke (circa 88% ) vermindering van de ver
gunde vrachten zal leiden.

S cB V 4 # ;o 's

- In het scenario huishoudens wordt de huishoude
lijke vuilvracht verminderd door de uitvoering van 
het investeringsprogramma 1999-2006 en wordt een 
optimale werking van de RWZI's verondersteld. 
Dit leidt tot een reductie met 2.801 kg/d CZV, wat 
niet voldoet aan de vooropgestelde reductie van 
4.711 kg/d CZV.

- In het scenario industrie wordt de industriële vuil
vracht verminderd door afkoppeling van een aan
tal P-bedrijven van riolering/RWZI, waarbij deze 
bedrijven, net als de reeds op oppervlaktewater 
lozende bedrijven, dezelfde normen opgelegd 
krijgen als de RWZI's. Dit leidt tot een reductie van 
1.503 kg/d CZV. Hiermee wordt de vooropgestelde 
reductie van 1.380 kg/d CZV gehaald.

- In het scenario landbouw, waarbij de eindbe- 
mestingsnormen volgens het MAP 1 (1995) worden 
beoordeeld, blijkt dat het dierlijk mestgebruik niet 
moet dalen (bij status quo van het kunstmeststof- 
gebruik). Dit leidt tot een immissiereductie van 
bijna 584 kg/d stikstof. Afgewogen aan de Vlarem 
ll-norm van 16 mg/l voor stikstof moet door de land
bouw niet gereduceerd worden. Verder blijkt dat de 
milieukwaliteitsnorm voor stikstof in Vlarem II te soe
pel is om eutrofiëring te voorkomen. Uit de scena
rioberekening blijkt ook dat het effect van de stik- 
stofverliezen het gevolg is van de normale land- 
bouwpraktijken. Dit steunt de gerichte (strengere) 
maatregelen naarde landbouw zoals in MAP 2 opge
nomen.

- In het totaalscenario - waarbij voor stikstof het effect 
van de bovenvermelde deelscenario's wordt nage
gaan - blijkt dat de voorgestelde maatregelen ruim 
onvoldoende zijn om de eutrofiëringsnorm te halen. 
Ook voor de zuurstofbindende stoffen (CZV) zijn de 
voorgestelde scenario's onvoldoende om de voor
opgestelde reducties te bereiken.

D O H S T fU / N G fN ,
ACT/fS BV  M /M T R fG H BV

- Om de vu//yrac/?fen /'n de wafer/open fe verm/nde- 
ren, wordf een /nspann/ng gevraagd van de doe/- 
groepen f/it/;'s/ioudens, /ndusfr/e en /andbouw,) om 
de em/ss/'es fe beperken, van Aquaf?n NV om de wer- 
k/'ng van de RMZ/'s fe verbeteren en van de water
beheerders om de draagkracht van hef watersysteem 
fe verhogen. De gemeenten d/enen max/maa/ de 
aans/u/f/ng van hu/shoudens op hef r/o/er/ngssfe/se/ 
fe verzekeren.
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11. VERKLARENDE
WOORDENLIJST

ADOPA Administratieve Opvolgingscommissie Afvalwater
AM)NAL Administratie milieu-, natuur, land- en waterbeheer
AWP Algemeen Waterkwaliteitsplan (vroeger: Algemeen Waterzuiveringsprogramma)
AWZ Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen
BB) Belgische Biotische index; een methode voor de beoordeling van de biologische kwaliteit van

de oppervlaktewateren
BBT Best Beschikbare Technieken; de vanuit technisch en economisch oogpunt meest

aangewezen productie- of behandelingstechnieken 
BW) Biologische Waterbodemindex; een methode voor de beoordeling van de kwaliteit van de

bodem van de oppervlaktewateren op basis van fysisch-chemische, ecotoxicologische en 
biologische waarnemingen 

BZV Biochemische Zuurstofvraag; de hoeveelheid zuurstof nodig om op biologische wijze een
bepaalde hoeveelheid afvalstoffen af te breken 

CZV Chemische Zuurstofvraag; de hoeveelheid zuurstof nodig om op chemische wijze een
bepaalde hoeveelheid afvalstoffen af te breken 

EUR Euro (EUR 1 = BEF 40,3399)
)BA Systeem voor de individuele behandeling van afvalwater
)E Inwonersequivalent; de hoeveelheid afvalwater geproduceerd door 1 inwoner per dag
)P (Bovengemeentelijk of Cewestelijk) Investeringsprogramma; een lijst van uit te voeren

projecten inzake afvalwatercollectering en afvalwaterzuivering 
kg/d Kilogram per dag
KWZ) Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie
MAP Mestactieplan
mg/) milligramperliter
m)d. miljard
min. miljoen
M)RA Milieu-en Natuurrapport Vlaanderen
NH^+ Ammonium
NO3* Nitraat
o-PO^ Orthofosfaat
O 2 Zuurstof
P-bedrijven Prioritaire bedrijven; bedrijven met een aanzienlijke vuilvracht en/of met een aanzienlijke

impact op een waterloop of RWZI 
P!^ Zuurstof-Prati-lndex; een methode voor fysisch-chemische beoordeling van de kwaliteit van

de oppervlaktewateren 
R Rendement (van een RWZI)
RWA Regenweerafvoer; de hoeveelheid afvalwater afgevoerd via rioleringen en collectoren, of via

de RWZI bij regenweer 
RWZ) (Openbare) rioolwaterzuiveringsinstallatie
SENTWA Een kwaliteitsmodel dat de afstroming van nutriënten van het land naar het oppervlaktewater

berekent
StMCAT Een kwaliteitsmodel dat de invloed van de vervuilingsbronnen op de kwaliteit van het

oppervlaktewater berekent 
TRP Totaal Rioleringsplan
VHA Waterlopen of stroomgebieden aangeduid volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas
V)WC Vlaamse Integraal Wateroverlegcomité
VLAREA Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer
VLAREM ) Vlaams reglement inzake milieuvergunningen
VLAREM )) Vlaams reglement inzake milieuhygiëne
VLM Vlaamse Landmaatschappij
VMM Vlaamse Milieumaatschappij
VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten vzw



12. CONTACTADRESSEN
AM//V47.,
aA/. Waf er Wesf-V/aanderen
Zandsfraaf 255 
8200 Brugge 
7e/..' 050^5.42.00

afd. Wafer Oo$f-V/aanderen
F/̂ 'u//sfraaf 45 
9000 Genf 
7e/. .'09/244.83.7 7

AQUAF//V /W
D//7;sfraaf 8 
2630 Aarfse/aar 
7e/. .03/450.45.7 7

AWZ,
aft/. LVaferwegen f^usf
W/ÿhavensfraaf 3 
8400 Oosfende 
7e/. .055^5.42.7 7

AW Z
afd. Bovenst/te/de
NederAuufer 28 
9000 Genf 
7e/. .05^235.00.77

Prov/nc/e Wesf- V/aanderen 
Techn/scAe D/ensf M^fer/open
Prov/nc/e/iu/s Abd/ybe^e 
Abdfÿbe/resfraaf 9 
8200 5f.-Andr/es 
7e/..-050^0.77.77

Prov/nt/e Oosf- Waant/eren 
Secf/e Wafer/open
W. WZ/sonp/e/n 2 
9000 Genf 
7e/.; 09/267.77.00

V/aamse
A^/Z/eumaafsc/tapp//, 
Bu/fend/'ensf Oosfende
Zanc/voordesfraaf 375 
8400 Oosfende 
7e/..055/?6.26.7 7

V/aamse
M/Z/eumaafsr/tapp/^
Hoo/dbesfuur
A. Vän de Mae/esfraaf 96 
9320 frembodegem 
7e/. .053/72.62.7 7



U kunt deze pubiicaties bestellen via de VMM-website: www.vmm.be.
Of u kan terecht op votgend adres:

VMM-pubiicaties - Buitendienst Oostende - Zandvoordestraat 375 - 8400 Oostende 
Te).: 059/56.26.19 - fax: 059/56.26.00 

e-maih info@vmm.be

VERWANTE

De verrekijker

PM HCAT!ES

AWP2
Met AWP2 zoemt VMM in op de waterkwaliteit. Het rapport bundelt de meest opvallende 
bevindingen en besluiten uit grondige onderzoeken, die zijn beschreven in het 'Technisch- 
Wetenschappelijk Document'. AWP2 is vooral een aanzet tot overleg, om te komen tot een 
betere waterkwaliteit in de stroomgebieden. Deze publicaties zijn beschikbaar op CD-Rom. 
Van de Ijzer en de Nete is respectievelijk de franstalige en de engelstalige versie verkrijgbaar.

Waterkwatiteit - Lozingen in het w a te r ___
De VMM houdt de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen 
nauwlettend in de gaten. Ook het afvalwater onderwerpt zij aan 
een grondige controle. Het jaarverslag is een wetenschappelijk 
rapport. Het biedt een inzicht in de resultaten van de verschillende 
watermeetnetten en licht een aantal markante vaststellingen toe.

Magazine van de Vlaamse Milieumaatschappij voor een breed publiek. Elke editie spit een 
specifiek thema uit: lucht, landbouw, water, internationaal milieubeleid, milieu en gezondheid, 
heffingen, ... U kunt zich gratis abonneren.

___ __________________  Waterwegwijzer
De waterreserves in Vlaanderen staan onder zware druk, ondermeer door vervuiling en 
overconsumptie. We kunnen daar met zijn allen iets aan doen. In deze gratis brochures worden 
specifiek voor de architecten en de veehouders heel wat tips aangereikt om het waterverbruik 
te beperken en de vervuiling tegen te gaan.

Waterbodemkwaiiteit 2000
Sinds 2000 onderzoekt VMM niet langer alleen het water in onze 
rivieren, maar ook de bodems ervan. In het rapport 'Water
bodemkwaliteit 2000' leest u meer over de eerste lichting resultaten 
van het waterbodemmeetnet.

http://www.vmm.be
mailto:info@vmm.be


^ELLAVA^ ir

Knokke-Heist

Btankenberge

Sint-Laureins
HuienkerkeBredene

Damme

Jabbeke
[Beernem

Knessetare Zomergem
Zedetgem

Torhout
Ruisetede

Lichterveide

Ardooie

Z/\DH/NG /N VH/t-ZONFS 
5RUGSF Po^Df/?S

0 3 0  Jobbeekse Beek

0 3 1  Geleedbeek

0 3 2  Noordede tot monding Oorpszwijn (exd.)

0 3 3  Noordede von monding Oorpszwijn (inti.) tot monding Grootzwin (exd.)

0 3 4  Noordede von monding Grootzwijn (inti.) tot monding in kanooi Gent-Oostende

0 5 1  Blankenbergse voortvon monding Kiekezwin (ind.) tot monding in Noordzee

0 6 0  Lissewege Voort

0 8 4  Leopoldkanaal von stow St. Loureins (ind.) tot monding Moerhuizewatetgong (ind.)

0 8 6  Hoge Watering

0 8 7  Leopoldkanaal von monding 085/87001 (exd.) tot monding tret Geleed (ind.)

0 8 8  Leopoldkonaol von monding het Geleed (exd.) tot monding 
Stampershoekbeek (ind.)

0 9 0  Zaidervaartje tot monding St.-ïrodoleke (ind.)

0 9 1  Zuidervaartje von monding St.-lradoleke (exd.) tot monding in Leopoldkanaal

0 9  2  Leopoldkanoo! von monding Stampershoekbeek (exd.) tol monding 
Eynsbmekvoart (ind.)

0 9 3  Leopoldkononl von monding Eynsbroekvaort (exd.) tot monding 
Zaidwatergong (ind.)

0 9 4  Isabellavoarttotmonding Noord Graaf Jansdijkoder (ind.)

0 9 5  Isobellovoort von monding Noord Groof Jansdijkoder (exd.) tot monding 
in Leopoldkonool

0 9 6  Leopoldkanaal von monding Zaidwatergang (exd.) tot monding in Noordzee

1 4 3  Afleidingskonool v/d Leie -Sthipdonkkanaol von monding Voortvon Eeklo (exd.) 
tot monding Ede (exd.)

1 4 4  Afleidingskanaol v/d Leie/Sthipdonkkanoal von monding Ede (exd.) tot 
Oamse voart/Konool Btugge-Slais

1 4 5  Oamse voort/Konool Brugge-Slais, deel von Brugge tot Sthipdonkkonool

]  4  6  Oamse voort/Konool Brugge-Slais, deel von Sthipdonkkanool lot Sluis

] 4  7  Afleidingskonool von de Leie -  Sthipdonkkonool von Oomse voort/
Kanooi Brugge-Slnis (extl.) tot Noordzee

] 5  5  Kanooi Gent-Oostende von Afleidingskannol van de Leie/Sthipdonkkanaal (extl.) 
tot Bomebeek

1 5 6  Rivierbeek

1 5 7  Kanooi Gent-Oostende van monding Bomebeek (extl.) tot monding te Oostende

] 6 0  Boodewijnkonaal

0 5 0  Blankenbergse vanrttot monding Kiekezwin (exd.)

0 8 5  Leopoldkanaal van monding Moerhuizewatergang (extl.) tot monding 
085/87001 (ind.)

Oostende

---------------  MooMwafer/open
tVafer/open 
Cemeenfeprenzen 

Oostkamp Cemeen^enomen

---------------  ^ -z o n e s
^-nummers



De Vlaamse Milieumaatschappij is een overheidsdienst die bevoegdheden heeft 
inzake water en lucht en ook het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen coördineert. 
Dit rapport behandelt alle aspecten van de milieu- en natuurproblematiek.

VM M  onderzoekt voortdurend de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen, 
zowel biologisch (op 1200 meetpunten) als fysisch-chemisch (1000 meetpunten).
De Vlaamse Milieumaatschappij controleert ook de bacteriologische kwaliteit van 
het zwemwater aan de kust en in de vijvers. Recent werden de meetnetten 
waterbodems en MAP bijgevoegd.

Wat het afvalwater betreft, is het de taak van VMM te inventariseren wie wat loost.

De resultaten van het onderzoek worden onder meer gebruikt als basis voor 
de bekkengebaseerde Algemene Waterkwaliteitsplannen. Die AWP's geven 
de toestand van de verschillende waterlopen weer en doen concrete voorstellen om 
de kwaliteit te verbeteren. VMM baseert zich o.m. op deze gegevens als ze advies 
verleent voor milieuvergunningen.

Tevens stelt de Vlaamse Milieumaatschappij investeringsprogramma's op voor 
de bouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) en toevoerleidingen 
("collectoren"). De uitvoering van de werken en het beheer van de installaties 
gebeurt door Aquafin NV. Ook stelt VMM programma's op voor gemeentelijke 
investeringen (riolen en kleinschalige zuivering).

Ten slotte int VMM een heffing op de watervervuiling en op grondwaterwinning. 
Hoe meer water men vervuilt of verbruikt, hoe meer men betaalt.

Via een net van meetposten houdt VMM voortdurend de kwaliteit van de 
omgevingslucht in het oog. De aanwezigheid van zwavel, rook, stof, zware 
metalen... wordt gemeten. Ook de gegevens over ozon of zomersmog komen van 
de Vlaamse Milieumaatschappij.

VM M  inventariseert wie wat loost in de lucht en doet beleidsvoorstellen.
VMM verleent advies met betrekking tot de milieuvergunningen en zegt of, 
wat en hoeveel een bedrijf volgens haar mag lozen in de lucht.

Via informatie, sensibilisering en milieueducatieve projecten wil VMM de bevolking 
aansporen tot milieusparend gedrag.

Deze uitgave werd gedrukt op 100% 
gerecycleerd papier, dat bovendien 
milieuvriendelijk geproduceerd werd.


