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Toekomst Zenne? 
Belangrijke knelpunten zijn de nog ontoereikende waterkwaliteit en de zwaar verontreinigde 
waterbodem van de Zenne. Het langdurig lozen van ongezuiverd afvalwater van o.a. de stad Brussel 
heeft hier sterk aan bijgedragen. De gedane inspanningen via de RWZI Brussel-Noord hebben voor 
een merkbare verbetering van de waterkwaliteit gezorgd, maar de verdere uitbouw en optimalisatie 
van de saneringsinfrastructuur en het behalen van een betere structuurkwaliteit van de Zenne in 
zowel Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als Vlaanderen is noodzakelijk om de 
waterkwaliteit van de Zenne te verbeteren. Daarnaast is de sanering van de verontreinigde 
waterbodem cruciaal om de ecologische toestand sterk te verbeteren. 
 Gelet op deze omstandigheden, lijkt de kans dan ook klein dat het water van de Zenne in 2015 de 
‘goede toestand’ zal kunnen bereiken, die door de EKW wordt voorgeschreven.  
 
Hoe zit het dan met het Zeekanaal Brussel-Schelde? 
De Zenne en het Zennekanaal (= Kanaal naar Charleroi + Zeekanaal Brussel-Schelde) vormen een 
complex systeem. Via verschillende overstorten zijn ze nauw met elkaar verbonden: de 
waterkwaliteit van de ene waterloop heeft m.a.w. invloed op de waterkwaliteit van de andere 
waterloop. 
Voor het Zennekanaal worden wel minder overschrijdingen vastgesteld dan de Zenne, maar de 
structuurkenmerken van deze waterloop (betonnen oevers) zorgen ervoor dat het leven in en rond 
het kanaal ‘ontoereikend’ tot ‘slecht’ scoort. Net zoals de Zenne vormen een te veel aan nutriënten 
een probleem. Het verminderen van overstorten ( o.a. door het aanleggen van gescheiden riolering 
en maatregelen die het water aan de bron moeten ophouden en/of vertraagd moeten afvoeren) en 
de verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur in zowel Wallonië, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest als Vlaanderen is noodzakelijk om de waterkwaliteit van de Zenne (en haar 
zijbeken), het Zennekanaal en dus ook de Zeeschelde te verbeteren. 
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 De Schelde, een stroom natuurtalent – ANB 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/de-schelde-een-stroom-natuurtalent-1  

 Vol van water, Ontwerp Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021 – 
Bekkenspecifiek deel Dijle-Zenne, in openbaar onderzoek 
http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/stroomgebiedbeheerplannen/tweede-
generatie/documenten/Dijle-Zennebekken.pdf  

 Vlaamse Milieumaatschappij - Geoloket Oppervlaktewaterlichamen: 

http://www.volvanwater.be/geoloket/overzicht-oppervlaktewaterlichamen 
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