
DE WATERHUISHOUDING IN NOORD-FRANKRIJK
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H oofd ingen ieur-d irecteur van de Adm in istra tie  voor Ruim telijke O rdening en Leefm ilieu

1. INLEIDING
Daar de gehele waterhu ishoud ing in V laanderen in sterke 

mate afhankelijk is van de grensoverschrijdende waterlopen en 
grondwaterreservoirs met Frankrijk en W allonië moet het Vlaam
se Gewest hieraan de meeste aandacht besteden.

De hu id ige toestand t.o.v. Frankrijk kan alarm erend worden 
genoemd :

—  belangrijke brondebieten van de Schelde en de Leie worden 
zonder enige vorm van traktaat naar Duinkerke afgeleid. In 
droge perioden heeft men aldus af te rekenen met een w ater
tekort voor de scheepvaart, een ernstige graad van verontre i
niging en een toenem ende slibafzetting ;

—  wegens de sterke urbanisatie in Noord-Frankrijk zijn de piek- 
debieten van de Leie en de Schelde onrustwekkend toegeno
men ; ten einde ram pzalige overstrom ingen te voorkom en is 
een gem eenschappelijke aanpak dan ook wenselijk  ;

—  de meeste grensoverschrijdende waterlopen met Frankrijk 
zijn sterk verontre in igd. Dit heeft voor gevolg dat onze 
inspanningen inzake waterzuivering onvoldoende resultaat 
opleveren ;

-  vroegere bilaterale overeenkom sten inzake het oppom pen 
van grondwater uit de  grensoverschrijdende kolenkalklaag 
worden niet meer gerespekteerd ;

— er bestaat geen enkel overleg inzake de bescherm ing van de 
grensoverschrijdende grondwaterlagen.

Een positie f ge lu id  is dat de Vlaamse Regering in haar 
regeerprogram m a volgende doelste lling heeft opgenomen :

« Om de grensoverschrijdende waterverontre in ig ing te 
bestrijden zal de Vlaamse Regering zowel met andere gewesten, 
ais met de bevoegde Nederlandse en Franse autorite iten overleg 
plegen ».

De huid ige bevoegdheidsverdeling inzake de bevaarbare 
waterlopen w at betreft de kwantiteit en kwalite it van het opper
vlaktewater mag echter geen hinderpaal betekenen om boven
vermelde doelste lling to t een in tegra le aanpak van alle grens
overschrijdende waterproblem en te verruim en. Een opgesplitste 
aanpak zou immers to t verkeerde konklusies kunnen leiden.

In elk geval moet er naar gestreefd worden dat de E.G.- 
richtlijnen stip t nageleefd worden. De belangrijkste zijn :

de E.G.-richtlijn van 4 mei 1976 betreffende de bescherm ing 
van het aquatisch m ilieu tegen verontre in ig ing door gevaarlij
ke stoffen ;

—  de E.G.-richtlijnen met betrekking to t de kwalite itseisen te 
stellen aan oppervlaktewater, wanneer daaraan een bepaalde 
bestemming w ordt gegeven zoals voor de produktie van 
drinkwater, voor de schelpdierteelt, voor het leven van vissen 
en ais zwem water ;

—  de E .G .-richtlijn betreffende de bescherm ing van het grond-' 
water tegen verontre in ig ing veroorzaakt door de lozing van 
bepaalde gevaarlijke stoffen.

Het vermeiden waard is ook dat er in het kader van de 
Raad van Europa op am bte lijk niveau overeenstem m ing is bereikt 
over een wetsontwerp voo r het beheer van in ternationale rivie
ren.

Gezien de com plexite it van het onderwerp worden de 
grensoverschrijdende aspekten van de w aterhu ishoud ing in 
Noord-Frankrijk niet in deta il behandeld. H iervoor w ord t naar een 
uitgebreide referentie lijst verwezen.

De meeste in form atie  werd bekomen bij « L ’Agence de 
l ’Eau Artois Picardie ». Gemakshalve werd dan ook het s tud iege
bied tot d it bekken beperkt. (F iguur 1) (1).

Fig. 1

2. GEOGRAFIE

Het zogenaamde « Bassin Artois P icardie » is samenge
steld uit een aantal kleine hydrografische bekkens. (F iguur 2) 
(2,3).

• • •

Fig. 2

De kam van Artesië op een hoogte van meer dan 120 m 
boven de zeespiegel vorm t een waterscheidingskam  en bronge- 
bied van de rivieren en stromen die ten noorden naar België stro
men en ten zuiden naar het Kanaal (la Manche). (F iguur 3).
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3. HYDROGEOLOGIE

3.1. Witte krijtlaag van het Boven-Krijt.

Onder een kwarta ir dek van w isselende dikte wordt een 
oppervlakte van meer dan drie vierde van het « Bassin » w it wa
tervoerend k rijt van het Boven-Krijt (tienta llen meters d ik) aange
troffen. (F iguur 4). Het kwarta ir dek bestaat er meestal uit vruch t
bare leem.

—  in droge perioden komen de bovenlopen van de versch illen
de rivieren droog te staan ;

—  stroom afw aarts Arras, Cambrai, Douai, enz. worden de 
ge loosde afvalwaters onvoldoende verdund ;

—  do o r de hoge grondwaterstand in filtreren alle verontre in igen
de stoffen in de onbescherm de krijtlaag.

3.2. Grondwaterarme gebieden.
Drie gebieden hebben geen watervoerende lagen aan de 

oppervlakte :
—  de « Boulonnais » : door de erosie verdween de doorlatende 

krijtlaag zodat de ondoorla tende gesteenten van het Onder- 
K rijt en het Ju ra  er aan de oppervlakte komen. (F iguur 4 , 1) ;

—  de A rdennen (Fig. 4, II) met meestal ondoorla tende gesteen
ten van het Prim air tijdpe rk  ;

—  de Vlaamse Vlakte (Fig. 4, III) waar de weinig watervoerende 
Landeniaan-zanden en de leperse klei, be ide van tertia ire 
ouderdom , de watervoerende krijtlaag van het Boven-Krijt 
bedekken.

De geologische doorsnede op figu u r 6 (4) ve rdu ide lijk t hun 
onderlinge ligg ing en strekking. Hieruit b lijk t dat de  watervoeren
de lagen nl. de w itte  krijtlaag van het Boven-K rijt en de Lande
niaan-zanden in het noorden van Frankrijk hun voedingsgebied 
hebben en in W est-V laanderen op meer dan 100 m diepte w o r
den aangeboord.

3.3. De Kolenkalk.

In de streek van Rijsel-Roubaix w o rd t onder het Krijt de Ko
lenkalk aangetroffen. Het betreft dezelfde watervoerende kalk
steenlaag w aaru it in België (o.a. in Spiere) be langrijke  grondwa- 
terhoeveelheden voor de drinkw atervoorzien ing worden opge
pompt. Deze laag is er door ondoorla tende m ergels (Onder-Krijt).

!?, Begrenzing van
i fhet kolenbekken

1  Ü H  Boven- Devoon

In d it gebied in filtree rt het regenwater in deze krijtlaag 
zodat er een belangrijke grondwatervoorraad ontstaat. Ander
z ijds  is deze grondwaterlaag niet bescherm d tegen verontre in i
ging-

Een ongebreidelde grondw aterw inn ing in deze krijtlaag, 
gekoppe ld aan onvoldoende waterzuivering zou vo lgende nefas
te gevolgen kunnen hebben. (F iguur 5) :
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Op de piëzom etrische kaart zijn de iso-piëzom etrische lij
nen (lijnen om d e '10 m) en de p ijlen van de grondwaterstrom ing 
aangeduid. H ieruit b lijk t dat de afpom ping het grootst is in de 
streek van Tourco ing, Roubaix, Moeskroen en Menen (to t 70 m 
onder de zeespiegel).

Een vijftienta l jaa r geleden was tussen België en Frankrijk 
volgend bilateraal akkoord van kracht. De toegelaten jaardebie- 
ten uit de Kolenkalk bedroegen voor België 25 milj. m3 en voor 
Frankrijk 40 milj. m3. Aangezien deze waterlaag van onschatbare 
waarde is voo r W est-Vlaanderen hebben wij er alle belang bij om 
in overleg met W allonië en Frankrijk  tot een gem eenschappelijk 
kwantitatief en kwalitatief beheer te komen.

Het vermelden waard is dat door de B.R.G.M. (Bureau de 
recherches géologiques et m inières) (5) een stud ie uitgevoerd 
werd betreffende de koppe ling van oppervlakte- en grondwater- 
winning. H ieruit bleek dat een seizoenregeling de meest ekono- 

;sche oplossing biedt. T ijdens de w inter zou het oppervlaktewa- 
.rbehandelingsstation te A ire-sur-la-Lys op volle capacite it moe

ten werken en de grondw aterw inn ingen op een laag pitje. In de 
zomer wanneer er een teko rt is aan oppervlaktewater worden de 
rollen omgekeerd.

4. OPPERVLAKTEWATERHUISHOUDING  

4.1. Voeding van het kanaal Duinkerke-Denain.

De gegevens i.v.m. het kanaal Duinkerke-Denain zijn gedis
tilleerd u it de « Nota betre ffende de voeding van het kanaal Duin
kerke-Denain » van Ir. J. Balduck van het Bestuur der W aterwe
gen, Stroomgebied der Schelde (Kortrijk, 3 april 1980) (6).

Het kanaal Duinkerke-Denain (3.000 ton duwkonvooien) 
vorm t een dwarse verb ind ing tussen de hydrografische bekkens 
van de A a (stroom u itm ondend in de Noordzee te Gravelines), de 
Leie, de Deule (zijriv ier van de Leie), de Scarpe (zijriv ier van de 
Schelde) en de Schelde (F iguur 9).

H et kanaal Duinkerke-Denain heeft een totale lengte van 
155 km en heeft negen sluizen van 144,60 m x  12,00 m. De leng
te van de panden en het verval aan de respektievelijke sluizen 
wordt weergegeven door figu u r 10.

1. MARDYCK
2. WATTEN
3. FLANDRES
4. FONTINETTES
5. CUINCHY
6. D O UAI
7. COURCHETELETTES
8. GOEU LZIN
9. PONT MALIN

Fig. 9

'»a

150 km

Fig. 10

De slu is van M ard ijck d ie de verb ind ing vorm t met de 
haven van Duinkerke is voorzien van een speciaal en m erkwaar
dig pom psysteem  om indring ing van zeewater te voorkom en (Fi
guur 11). Dit systeem, Sogréah-oplossing naar de uitvinder 
genoem d, heeft ais p rincipe het leegpompen van de kolk via een 
geperforeerde v loer en het bovenaan weer vullen met zoetwater 
ais de deuren nog gesloten zijn. Omdat droogstaan voor schepen 
niet acceptabel is, om tijd te sparen en ook om m inder opvoer- 
hoogte voor de pom p te verkrijgen vinden beide processen 
ge lijk tijd ig  plaats. H ierbij w ordt het zoute w ater v ia  de vloer ont
trokken en het zoete water w ord t ge lijk tijd ig  via wandspleten in 
de buurt van het w ateroppervlak ingelaten. (7).

M erkwaardig is de slu is van « L e s  Fontinettes » bij St.-. 
Omer. Zij overbrugt een verval van 13,13 m tussen het Leiebek- 
ken en de m aritiem e vlakte van Vlaanderen.

Het kru inpand tussen Gœ ulzin en Pont-M alin staat recht
streeks in verb ind ing met het Canai du Nord en het Canai de 
Saint-Quentin. D it laatste kanaal volgt de  boven loop van de 
Schelde. Beide kanalen vorm en aldus een verb ind ing tussen het 
kanaalsysteem in het Bekken van Parijs en het Noorden. (Figuur 
12).

Deze s truk tuu r van het kanaal maakt het m ogelijk het 
kanaal te laten voeden door alle gekruiste riv ieren en stromen.

KCRTRfjK

van de watervoerende witte krijtlaag (Boven-Krijt) gescheiden. 
(F iguur 7) (5).

Op de piëzom etrische kaart mei 1973 van de Kolenkalk (Fi
gu u r 8) zijn de gebieden aangeduid waar de kalksteenlaag voor
komt. De dagzom ingsgebieden zijn u itsluitend in België gelegen 
nl. de streek van Ath, Peruwelz en Doornik. Ten zuiden van de 
noordelijke grens van het steenkoolbekken w ord t ze op grote 
diepte onder het steenkoolm assief aangeboord waar ze wegens 
een te hoog zoutgehalte onbru ikbaar is.

P IE Z O M E T R IS C H E  K A A R T  V AN  D E  K O L E N K A L K
(m e i 1973) de Ko lenkalk 
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Hieruit b lijk t voldoende dat men de bovenstroom se debieten van 
de Schelde, de Scarpe en de Leie naar harte lust ten voordele van 
de w atervoorziening van de haven van Duinkerke kan aftappen.

Fig. 11

P roe f w a a rb ij zo e tw a te r in  de m et 
zo u tw a te r ge vu ld e  ko lk  w o rd t  gebrach t.

/!o u tw a te rb e s ln |d in g  m e t ko lk u itw is -  
seling bi| g e s lo te n  deuren .

Cm >

Om te voorzien in de voeding van het pand opwaarts de 
sluis « Les Fontinettes » werd te A ire-sur-la-Lys een overloop ge
bouwd die toelaat het volled ige zom erdebiet van de Leie in het 
kanaal te lozen. Bij gro tere debieten dan deze die nodig zijn om 
het kanaal te voeden w ord t het surp lus to t maximum 50 m3/sec. 
via een dubbele sifon onder het kanaal naar de stroom afwaartse 
Leie geëvacueerd (8, 9 ,10).

Indien het zom erdebiet van de Leie niet volstaat, w ord t er 
's nachts water van een naast het benedenpand gelegen spaar
bekken terug naar het bovenpand opgepompt. Dit w ord t echter 
slechts gedaan wanneer het absoluut nodig is.

Het schuttingsvo lum e van de sluis van « Les Fo'ntinettes » 
bedraagt 26.000 m3 per schutting. Bij een tem po van één schut
ting per uu r kom t d it overeen met een verlies van 26.000 : 
3.600 =  7,22 m3/sec . Rekeninghoudend met een verm inderde 
trafiek 's nachts (enkel duwkonvoo ien) kom t d it neer op 
± 4 m 3/sec. over gans de dag. Deze debieten voegen zich bij 
deze van de Aa.

De waterbehoefte voor d it kanaal w ordt vooral in de zomer 
iiog vergroot wegens het verdam pingsverlies. D it kan ±  1 cm per 
dag bedragen. Dit betekent voor een kanaal van 155 km op 50 m 
een volume van 155.000 x  50 x  0,01 =  77.500 m3/da g . Dit komt 
overeen met 77.500 : (24 x  3.600) =  0,9 m3/sec.

Daarbij kom en nog de lekverliezen naar de ondergrond en 
via de sluizen. Z ij worden op m instens 1 m3/se c . geschat.

Verder w o rd t het kanaal gebru ik t voor de voeding met zoet 
water van de industrie in de haven van D uinkerke en van de kle i
nere kanalen tussen Calais en Duinkerke. Ten slo tte heeft het 
zoutweringssysteem  aan de slu is van M ard ijck  eveneens zoet 
water nodig.

U it de lite ratuur kan men afleiden dat het kanaal Duinkerke- 
Denain tijdens een droge periode zelfs n ie t kan gevoed worden 
met het debiet afkomstig van het Leiebekken ten zuiden van het 
Kanaal. Dit gebied vertegenw oord ig t nochtans 33 % van het Leie
bekken en vorm t daarenboven het brongebied. V oor het Schel- 
debekken is het m inder du ide lijk  wefk gedeelte in cTenchtingvan 
Duinkerke afgele id wordt. Dit zal ech ter m instens het bovende- 
biet van de Scarpe zijn dat reeds 21 % van het to ta le  bekken ver
tegenw oord ig t. Op het kru inpand kan het S cheldewater in beide 
rich tingen afgetapt worden.

In absolute cijfers kan het afgevoerde debiet, wanneer dit 
beschikbaar is, geraamd worden op m instens :

4 m3/se c . voor de sluis « Les Fontinettes »
1 m3/se c . verdam ping 
1 m3/se c . lekverliezen 
Totaal : 6 m3/sec .

Dit w ord t bevestigd door de debietm etingen opgenomen 
aan de stuwsluizen van Sint-E|oois-V ijve op de Leie en van Kerk- 
hove op de Schelde (Figuren 13 en 14). H ieruit b lijk t voldoende 
dat het aantal dagen met kleine debieten sedert 1971 gevoelig is 
gestegen. Dit tijd s tip  stemt overeen met da t van de beëindiging 
van de aansluitingswerken van Leie en Schelde op het kanaal.

Fig. 13
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Fig. 14
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T -» TRANSFERTEN VAN
OPPERVLAKTEWATER

<  5 miljoen m3 
5 tot 6 miljoen mJ 
>  6 miljoen m3
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Fig. 15

Indien men voor de  verschillende perioden als voorbeeld 
5 m Vsec. neemt, dan bekom t men respektievelijk volgende aan
tal dagen per jaar dat dit debiet al of niet werd overschreden :

1) Leie
— Periode 1955-1964
—  Periode 1965-1969

Periode 1970-1974 

2) Schelde

—  Periode 1955-1964
— Periode 1965-1969
— Periode 1970-1974
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De gevolgen van het aftappen van de brondebieten van de 
Schelde en de Leie voor de w aterhuishouding in Vlaanderen zijn 
katastrofaal te noemen :

wegens een verm inderde verdunning van de ge loosde vuil- 
v rach t is de industrie voor haar watervoorzien ing verplicht 
geweest over te schakelen op grondwater o.a. van de Sokkel. 
Deze laatste bron komt ech ter door een overexp lo ita tie even
eens in het gedrang, hetgeen het einde van de Vlaamse tex
tie lindustrie  kan betekenen ;

de geplande oppervlaktew aterw inn ing op het kanaal Kortrijk- 
Bossuit kan h ie rdoor in het gedrang gebracht w orden ;

de Leie en Schelde die vroeger rijke viswaters waren zijn 
thans nagenoeg dood ;

bij kle ine debieten krijg t men een toenem ende slibafzetting 
hetgeen duur en m ilieu-h inderlijk  baggerwerk vere ist ;

onze inspanningen inzake waterzuivering leveren hierdoor 
onvoldoende resultaat op ;

Fig. 16
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—  wegens de langdurige kle ine afvoerdebieten d ring t het zee
water in het kanaal G ent-Terneuzen en in de achterhaven van 
Zeebrugge, waar ofwel gebrekkige of helemaal geen zoutwe- 
ringssystemen werden ingebouwd, landinwaarts. De nefaste 
gevolgen hiervan kunnen voor de industrie, de landbouw en 
het m ilieu n iet geraamd worden.

Dat er voo r de w atervoorzien ing van Duinkerke alternatie
ven bestaan b lijk t vo ldoende uit de doelste llingen die in « Le 
Livre Blanc du Bassin-Artois P icardie » (3) van 1973 werden 
opgenomen :
—  de waterlopen moeten geregulariseerd worden teneinde te 

verm ijden dat bij g ro te  neerslag de helft van het water in zee 
terecht komt. Het bouwen van waterspaarbekkens en de voe
ding van de grondwaterreserves met oppervlaktewater m oe
ten dit helpen realiseren (F iguur 15) ;

—  het buitengewoon net van kanalen dat praktisch alle w a terlo
pen van het « Bassin » onderling met elkaar verb indt, laat het 
overbrengen van het ene bekken naar het andere toe. Naar
gelang de behoeften kunnen to t meerdere honderdduizende 
m3 water per dag overgebracht w orden.

Op figuur 15 werden de doelste llingen in potentië le Projek
ten weergegeven. H ierop w ord t gewag gemaakt van belangrijke 
transferts via het Canai du Nord en het Canai de Saint-Quentin 
vanuit de bekkens van de Somme en de Oise evenals via le id in 
gen vanuit de bekkens van de Canche en de Auth ie  naar Duin
kerke. In geen geval is hier sprake van het afle iden van Leie- en 
^cheldew ater naar Duinkerke.

4.2. Piekdebieten op de Leie.

De voortschrijdende urbanisatie, het aanleggen van 
wegen- en rio leringsnetten enerzijds en anderzijds het saneren 
en draineren van waterzieke gronden, het herkalibreren van 
grachten, beken en bijriv ieren en op de Leie zelf hebben ervoor 
gezorgd dat het water ongehinderd en veel sneller naar de Leie 
w ordt afgevoerd. (11 ).

In een nota van Ir. J. Balduck van het Bestuur der W ater
wegen kunnen volgende verontrustende waarnem ingen worden 
gedistilleerd.

Sedert de ind ienstste lling van de nieuwe stuw te Sint- 
Baafs-Vijve in 1955 heeft men het aantal dagen en het aantal 
perioden genoteerd w aarb ij het debiet van 1 0 0 m 3/sec. werd 
overschreden. Bij een overschrijd ing  van dit debiet spreekt men 
van een « was ».

T ijdens de hiernaverm elde perioden van elk 9 jaar werd het 
volgende waargenom en :

1956-1964 4 wasdagen
1965-1973 34 wasdagen
1974-1982 91 wasdagen

De hoogste debieten (in m3/sec .) in de drie beschouwde 
perioden waren respektievelijk :

116,2 in 1957 
154,5 in 1966 
182 in 1974

Het aantal piekdebieten wordt dus niet alleen ta lrijker maar 
de pieken worden ook steeds hoger.

Aangezien de oorzaken vooral in Frankrijk z ijn gelegen is 
het dan ook wenselijk da t het probleem  in gem eenschappelijk 
overleg w ord t aangepakt. Er dient o.a. onderzocht te  worden op 
welke w ijze de debietverdeling ter hoogte van het kanaal Duin
kerke-Denain tijdens vloedregim es het minst schade kan berok
kenen. Daarenboven is het ook w enselijk bovenstroom s overstro- 
m ingsbekkens aan te leggen.

4.3. De kwaliteit van het oppervlaktewater.

gro te  droog te  is iedere m3 water die de Belgische grens bereikt, 
to t driem aal toe gebru ikt geweest. Komt daarb ij tenslotte de 
onvoldoende inspanningen die worden gedaan om het w ater te 
zuiveren.

« De schade lijke  gevolgen van de verontre in ig ing  zijn enorm  en 
de verontre in igende stoffen ontelbaar.

Twee gegevens ter illustratie : het geheel van waterlopen van het 
« Bassin » vervoert dagelijks 1.000 ton zwevende deeltjes en er 
zou 1.000 ton zuursto f nodig z ijn om alle aanwezige organische 
stoffen te vern ie tigen (Fig. 16). De ondergrondse waterreserves 
zijn n iet beveiligd tegen de verontre in ig ing. De u itgestrekte krijt
laag ten zuiden van Rijsel en in het kolenbekken is in een zodani-

TAAKVERDELING VAN DE WATERLOPEN

a : k a te g o r ie  1 , w a te r lo o p  m e t z e e r z u iv e r  w a te r  
b : k a te g o r ie  2 , w a te r lo o p  m e t w a te r  va n  m id d e lm a tig e  k w a lite it  
c  : k a te o g ire  3 . w a te r lo o p  m e t v e ro n tre in ig d  w a te r
  v e rb in d in g s k a n a a l tu s s e n  d e  b e k k e n s
 g e k a n a lis e e rd e  w a te r lo p e n
  n ie t  g e k a n a lis e e rd e  w a te r lo p e n

□  w a te rw in n in g  o p  e e n  w a te r lo o p  van  k a te g o r ie  1 
O  w a te rw in n in g  o p  e e n  w a te r lo o p  v a n  k a te g o r ie  2

z o n e s  m e t in te n s ie v e  e x p lo ita t ie  va n  d e  w a te r lo o p  u it  d e  k r ijta fz e tt in g e n
0 K Xtm

Fig 18

ge graad verontre in igd, da t 87 % van het w ater dat door lozing 
w o rd t gewonnen, een bakterio log ische verontre in ig ing  ver
toon t ».

De toestand van de waterlopen voor de periode 1977-1980 
is weergegeven op figu u r 17. De kwalite it van de meeste grens
overschrijdende waterlopen is s lecht to t zeer s lech t te noemen. 
Volgens « l’A gence de l ’Eau A rto is P icardie » d ie  in het « Bas
sin » periodiek 200 meetpunten kontro leert is de toestand ais 
volgt.
—  de Deule b lijft in Rijsel nog van zeer slechte kwalite it doch is 

ingevolge het zuiveren van het afvalwater van een belangrijk 
m aïsbedrijf verbeterd. S troomafwaarts Rijsel is  de Deule niet
tegenstaande het uitbre iden van het w aterzuiveringsstation te 
M arquette b ij Rijsel to t 750.000 i.e.. uitermate verontre in igd  ;

—  dank zij tw ee belangrijke realisaties is de Le ie tussen Aire- 
sur-la-Lys en Arm entières spektakula ir verbeterd. Het betreft 
het insta lleren van twee industrië le waterzuiveringsinstallaties 
(karton- en zetmeelfabriek).

—  in het arrondissem ent van Valenciennes langsheen de Schel
de is de kwaliteit m erkelijk verbeterd. 19 % van de hu ishoude
lijke afvalwaters worden er gezuiverd. De industrië le  veront
re in ig ing heeft men men 93 % kunnen verm inderen.

Inzake ru im te lijke orden ing werden vo lgende opties geno
men :

—  eerst en vooral moet de totale explo itatie van de ondergrond
se watervoorraden worden vermeden. Deze heeft immers ais 
nadeel het verdw ijnen van de voeding van de waterlopen ;

—  vervolgens moeten bepaalde rivieren blijvend hun natuurlijke 
rol van verzam elaar van goed kwalite itswater kunnen vervu l
len. Op deze rivieren moeten w aterw inningen geplaats w or

in het artikel « W aterproblem en in Artois Picardie » van 
J. Bodelle (3 /1973) (2) kan men o.a. het volgende lezen :

« Het water van de Deule stroom opw aarts Rijsel is meer veront
reinigd dan dit van de Seine stroom afwaarts Parijs. Nergens in 
Frankrijk is deze toestand zo ernstig. Deze verontre in ig ing is te 
wijten aan de intensite it van het watergebruik. In perioden van
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den, vóór enige verontre in ig ing in de waterlopen terecht 
komt. Deze oplossing werd o.a. weerhouden voor het bekken 
van de Boven-Leie, da t voor de waterbevoorrading van de 
agglom eratie Rijsel instaat (w inn ing van Aire-sur-la-Lys).

Aldus kwam men to t de taakverdeling van de waterlopen
zoals weergegeven op figuur 18.
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WETGEVING 15-9-85-15-11-85

★ 1. Besluit van de Vlaamse Executieve van 25 ju li 1985 tot 
m achtig ing van de provinciegouverneur om in naam en voor 
rekening van het Vlaamse Gewest verbintenissen aan te

. gaan. (B.S. 24-9-1985 - V.K. 1 -1 -1986).
INHOUD :
M et betrekking tot de betaling van de toelagen aan de ge
meenten voor uitvoering van bepaalde werken, leveringen en 
d iensten w o rd t de provinciegouverneur, in het kader van de 
werking van het Investeringsfonds, gem achtigd in naam en 
voo r rekening van het V laamse Gewest bepaalde verb in tenis
sen aan te gaan.

★ 2. Besluit van de Vlaamse Executieve van 25 ju li 1985 tot 
reservering van de trekkingsrechten voor het toekennen van 
u itzonderlijke toelagen (B.S. 24-9-1985 - V.K. 4-10-1985). 
INHOUD :
Ten behoeve van de gemeenten waarvan de ge ldelijke m idde
len voo r uitvoering van bepaalde werken ontoere ikend zijn, 
kan een uitzonderlijk  toelage van twee ten honderd worden 
verleend.

★ 3. Besluit van de Vlaamse Executieve van 25 ju li 1985 to t vast
ste lling van de w egingscoëffic iënten voor de verdeling van 
het Investeringsfonds (B.S. 24-9-1985 - V.K. 4-10-1985). 
INHOUD :
De wegingscoëfficiënten, verbonden aan de voorziene crite 
ria, worden bepaald.

★ 4. Besluit van de Vlaamse Executieve van 25 ju li 1985 to t vast
ste lling van de werken, leveringen en diensten waarvoor de 
betoelag ing, wat het Vlaams Gewest betreft, opgenomen in 
het Investeringsfonds (B.S. 24-9-1985 -  V.K. 1-1-1986). 
INHOUD :
In toepassing van het decreet van 24 januari 1985 (B.S. 
19-3-1985) houdende inste lling van een Investeringsfonds 
worden de bedragen vastgesteld die in aanm erking komen 
voo r opnam e van trekkingsrechten. Zo w o rd t voor o.a. het 
aanleggen en het verbeteren van rioleringen en heuvelwater- 
afvoerleidingen d it bedrag op 60 ten honderd van het totaal 
bedrag van de betoelaagbare uitgaven vastgesteld.

★ 5. Kon inklijk  Besluit van 12 ju li 1985 to t w ijz ig ing  van het K.B. 
van 3 augustus 1976 houdende algemeen reglement voor het 
lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren, in de 
openbare rio len en in de kunstm atige afvoerwegen voor 
regenwater (B.S. 31 -10-1985 - V.K. 10-11 -1985).
INHO UD:
In het tijdschrift W ater nr. 24 van sept.-okt. 1985 blz. 163 en 
164 is een gedeta illeerde toe lich ting  gegeven om trent be
doeld K.B.
Vooral nieuwe t.o.v. het bestaand algemeen reglem ent zijn de 
begrippen gemiddeld waarden en referentievolume van het
ge loosde afvalwater.

★ 6. Kon inklijke Besluiten van 2 augustus 1985 to t vaststelling 
van de sectorië le voorwaarden voor de lozing van afvalwater, 
afkom stig van de sectoren in rich tingen voor he t reinigen van 
wagens en binnenschepen welke v loeibare Produkten trans
porteren, zuivelindustrie, visverwerkende nijverheid, steen
kolenmijnen en de hieraan verbonden nevenbedrijven voor 
de voortbrengst en de valorisatie van de steenkolen, de bier
brouwerijen, mouterijen en drankconditioneringsbedrijven 
en bottelarijen, de glasnijverheid, de slachthuizen, de pluim
veeslachterijen, de zetmeelproducerende en zetmeel verwer
kende bedrijven, de vlasroterijen, de produktie van opper- 
vlakte-actieve stoffen, grondstoffen vervaardigen en /of ver
werken voor technische doeleinden en van de zeepziede- 
rijen, de private en openbare stortplaatsen, in de gewone 
oppervlaktewateren, in de openbare rio len en in de kunst
matige afvoerwegen voor regenwater (B.S. 31-10-1985 - V.K. 
10-11-1985).
INHOUD :
In totaal werden voor 12 sectoren voorwaarden uitgevaar
d igd, waarvan voor 11 sectoren w ijzig ingen werden aange
bracht t.o.v. de sectorië le  voorwaarden van 1976 en 1977. En
kel met betrekking to t de lozing afkom stig van de stortplaat
sen werden nieuwe sectorië le  normen voorzien. Bestaande 
sectorië le  voorwaarden werden geëvalueerd en gekoppeld 
aan een specifiek referentievolume.

★ 7. Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 oktober 1985 tot 
benoem ing van de voorzitte r van de raad van bestuur van de 
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (V.W.M.) 
(B.S. 31 -10-1985-V .K . 1-11-1985).
INHOUD :
Vanaf 1 novem ber 1985 is de heer Gaethofs, Ludovicus 
A ntoon, uit Genk, benoemd to t voorzitter van de raad van 
bestuur van de V.W.M.

★ 8. M inisterië le om zendbrie f G W /W B B /85 /1  van 1 augustus 
1985 betre ffende het toestaan van afw ijk ingen op verbod om
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