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Frankrijk / Vlaanderen

Gaverse beek: een schoolvoorbeeld?
Bij de derde ‘Rivierontmoetingen’ van 15 maart 2004, hebben milieuen natuurverenigingen uit Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen zich
gebogen over de Gaverse Beek (Becque de Neuville), al ruim 30 jaar één
van de zwarte punten in het Scheldebekken. Nu is er eindelijk
hoop op verbetering van de toestand.

Situatie van de Gaverse
Beek
De Gaverse Beek is een kleine
beek die ten noordoosten van
Tourcoing de Frans-Vlaamse
grens kruist om in de Leie uit te
monden. Haar bekken beslaat
een oppervlakte van 3,1 km2.

De Gaverse Beek op het
einde van de 20e eeuw

de textiel- en andere industrie kwam er ongezuiverd in terecht. In 1995 loosden de 5 grootste textiel
fabrieken uit het bekken een gezamenlijke vuilvracht
van 4700 kg CZV/dag (Chemische Zuurstofvraag).
De problemen verergerden door een stijgende
verwaarlozing van het onderhoud: aanslibbing
op de bodem door aangevoerd materiaal, afkalving van de oevers,...
Om het water sneller af te voeren - en de problemen die ermee gepaard gaan (geurhinder, ratten
De landelijke Gaverse Beek (Bron: Agence de l'Eau
Artois-Picardie).

Deze kleine waterloop is lange
tijd heel landelijk gebleven,
behalve in de bovenloop, door
de uitbreiding van de stad Tourcoing in de jaren ‘50-’60.
Het bekken van de Gaverse Beek
heeft in de loop van de jaren ‘70
een sterke verstedelijking ondergaan: ‘residentiële’ ontwikkeling
in Neuville en Ferrain, industriële
zone in Neuville (kaart pag. 2:
zone 1) en Halluin (zone 2),
supermarkt in Roncq (zone 3),
autowegen, parkings, ... waarvan
de waterondoorlaatbare gronden
een ongecontroleerde stijging
van afstromend water teweeg
brengen. Bij hevig regenweer
kan de kleine beek een echte
‘vloedstroom’ worden die voor
wateroverlast zorgt.
Tot voor korte tijd had de
Gaverse Beek de mistroostige
reputatie de meest vervuilde
waterloop in het Scheldebekken
te zijn. Zowel huishoudelijk
afvalwater als afvalwater van
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Parameters
(gem. waarden)

Opgeloste zuurstof
(mg O2/l)

Chemische ZuurstofVraag (mg O2/l)

Chroom
(µg/l)

Koper
(µg/l)

Zink
(µg/l)

Biologische
kwaliteit

2000

3,4

250

110,7

35,8

176,8

0

2003

3,6

176

38,0

29,8

112,6

1 (26/09/03)

Tabel gebaseerd op meetgegevens Vlaamse Milieumaatschappij 2000 en 2003 (meetpunt 664000).

en wateroverlast - werd een deel van de Gaverse Beek
rechtgetrokken, gebetonneerd en overwelfd (vooral
ter hoogte van Tourcoing). Uiteindelijk wilden de
beleidsverantwoordelijken en de oeverbewoners nog
maar één ding: deze ‘riool’ wegstoppen. Een erbarmelijke situatie waarin verandering lijkt te komen...

Posititeve evolutie begin 21e eeuw
Al enige jaren kloeg Grenzeloze Schelde de afwezigheid van enige zuivering aan op deze waterloop.
De lokale milieuverenigingen hebben geduldig de
politici en de bekkenbewoners kunnen overtuigen
van de noodzaak de Gaverse Beek te redden.
In 2003 werden 9000 inwonersequivalenten (IE)
aangesloten op het zuiveringsstation van Menen en
trad het zuiveringsstation van Neuville en Ferrain,
met een capaciteit van 65 000 IE, in werking. Zowel
huishoudelijk en industrieel afvalwater als regenwater wordt hier behandeld. Geleidelijk aan zullen de
industrieën zelf zuiveren en/of minder vervuilende
technieken toepassen waardoor ze van het collectief
net kunnen afgekoppeld worden. Dit zal een betere
werking van de zuiveringsstations toelaten.

RWZI van Neuville en Ferrain,
‘Rolls’ van de zuiveringsstations
De installatie van Neuville - een realisatie
van Lille Métropole Communauté Urbaine
(LMCU) - is zonder twijfel het neusje van de
zalm onder de RWZI’s met haar volledige verwijdering van stikstof en fosfor, stormbekken
van 10 000 m3 gebouwd onder het station,
landschappelijke integratie (de infrastructuur
is bijna niet te zien van buitenaf), er is een
watertuin aangelegd die gevoed wordt met
het gezuiverde water, volledige geurbehandeling, educatief wandelpad,...

Het hoofdgebouw van het zuiveringsstation van
Neuville en Ferain (Bron: LMCU, Cel technische
communicatie 'Eau et Assainissement').
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Om de huidige problemen van afstroming het
hoofd te bieden worden verschillende opvangbekkens voor regenwater geconstrueerd. Het
merendeel is in open lucht en zou landschappelijk gekaderd worden.
In de toekomst voorziet het nieuwe ‘Plan Local
d’Urbanisme’ (lokaal plan voor stedenbouw)
dat bij elke nieuwe bebouwing van meer dan
400 m² maatregelen - preventief of curatief worden voorgesteld. De werken voor herstel
en beheer van de Gaverse Beek beginnen te
vorderen: inrichting van de oevers, onderhoud
van de begroeiing, ruimingswerken, ... Ze dragen bij tot een waardevoller ecosysteem en de
sensibilisatie van de oeverbewoners.
De situatie en het uitzicht van de Gaverse Beek Ruiming van de Gaverse Beek
kan niet op enkele maanden tijd veranderen. De
waterbodem en ook het afstromend water van historisch vervuilde sites,
bevatten nog zwaar vervuilende stoffen als chroom, zink of lood. Maar de
waterkwaliteit is wel al verbeterd en talrijke problemen (als bv. geurhinder)
zijn al (gedeeltelijk) opgelost.
Olivier Goubault
Met medewerking van Anita Villers (EDA) en Guy Marais (AVMR)
Contactgegevens: anita.villers@freesurf.fr / guy.marais@wanadoo.fr

Vlaams Gewest Geen chemische bestrijdingsmiddelen tegen onkruid langs waterwegen
Langs de bevaarbare waterwegen dient onkruid te worden bestreden voor de veiligheid van schippers en
sluispersoneel op sluisplateau’s, de veiligheid van fietsers op jaagpaden, en om beschadiging van
verhardingen te voorkomen. Daarom maken een aantal districten binnen de Administratie
Waterwegen en Zeewezen (AWZ) op bepaalde verhardingen
nog gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Problemen met pesticiden
Chemische bestrijdingsmiddelen veroorzaken nadelige
neveneffecten. De gebruikte producten zijn vaak gevaarlijk en moeilijk afbreekbaar tot onschadelijke stoffen. Via
verontreiniging van oppervlakte- en grondwater komen
deze stoffen terecht in de drinkwaterwinningen en kost het
veel om het water te zuiveren voor drinkwaterproductie.
Pesticiden bedreigen ons leefmilieu en de gezondheid van
elke burger. Precies om die redenen wil de Vlaamse overheid het gebruik van bestrijdingsmiddelen drastisch naar
beneden halen.

Minder... of zelfs zonder!
Het Decreet Bestrijdingsmiddelen1 legt aan openbare diensten een verbod op om bestrijdingsmiddelen te gebruiken
vanaf 1 januari 2004. De diensten dienen een reductieprogramma in, wat de naleving van het decreet regelt.
AWZ heeft zich geëngageerd om een nulgebruik te bereiken. Dit engagement past perfect in het beleid van AWZ
om het multifunctionele karakter van de waterwegen te
behouden. De zorg voor het milieu en het stimuleren van
de natuurwaarden van en langs de waterwegen maken
hiervan integraal deel uit.

Een verwilderde, meer gedifferentieerde vegetatie (Bron: AWZ)

Acties
Weelderig begroeide bermen geven de waterweg een natuurlijker
aspect (Bron: AWZ)

Alternatieve methodes
Op groene oppervlakten wordt onkruid preventief geweerd
via het toepassen van een ecologisch bermbeheer, hoofdzakelijk op basis van bermbeheersplannen. Distels worden
mechanisch of met de hand verwijderd.
Het bestrijden van onkruid op verhardingen is niet zo
eenvoudig: in een aantal gevallen worden alternatieve
methodes getest, zoals borstelen en branden, of zijn deze
al in gebruik. Maar het vinden van redelijke alternatieven
is niet vanzelfsprekend. Deze methodes zijn heel arbeidsintensief en brengen een meerkost met zich mee. Daarenboven kunnen omwonenden niet altijd begrip opbrengen
voor een ‘weelderige’ plantengroei.

Een eerste actieprogramma werd in de loop van 2003 uitgewerkt. Heel wat acties daarvan zijn al gerealiseerd of lopen
continu door. Zo werd de Werkgroep Bestrijdingsmiddelen
opgericht en per afdeling een coördinator pesticidenreductie aangeduid. Sensibilisatie naar de personeelsleden is een
blijvend aandachtspunt. De afdeling Zeeschelde gaf al een
demonstratie van het onderhouden van dienstwegen en
sluisplateau’s zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
Sinds 1990 passen zij de technieken borstelen, branden
en vernieuwen van voegen toe.
Voor de periode 2004-2008 staat het uitwerken van deelprojecten op het programma zoals bestrijden van exoten,
onkruidbestrijdingsmachines op sluisplateau’s, mechanische bestrijding langs dienstwegen, ...

1 Decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten
in het Vlaamse Gewest (21 december 2001).
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Nulgebruik mogelijk?
De resultaten van de inventaris 2003, vergeleken met het
voorgaande jaar, zijn hoopvol. Twee districten hebben in
deze korte tijdsspanne een nulgebruik gerealiseerd. Bij andere werd een daling van meer dan 75% bekomen. Kortom
onkruidbestrijding langs waterwegen zonder chemische
bestrijdingsmiddelen kan!
Met dank aan Nathalie Devaere
Cel Integraal Waterbeleid
Administratie Waterwegen en Zeewezen

Een demonstratie van mechanische onkruidbestrijding (Bron: AWZ)

Waals Gewest

OVER DE RIVIERCONTRACTEN (2)
HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST: RIVIERCONTRACT DIJLE EN GETE
Het riviercontract is een vorm van waterbeheer, participatief en in overleg, georganiseerd per bekken. In het
Waalse deel van het Scheldebekken zijn al 5 riviercontracten ondertekend. In de vorige Grenzeloze Schelde
Nieuws (nr. 25) behandelden we de riviercontracten
Zenne en Dijle. Hieronder bespreken we de rivier
contracten Dijle en Gete.

Riviercontract Dijle
Het riviercontract Dijle is op 24 april 1998 ondertekend.
Momenteel zit het stevig in de lift. De partners ontmoeten
elkaar meerdere keren per jaar. Door deze regelmatige
ontmoetingen kan uitwisseling plaatsgrijpen, waardoor een
vorm van vertrouwen tussen de actoren van het riviercontract
ontstaat. Het dient benadrukt dat voor de milieu- en natuurorganisaties deze vergaderingen soms de enige vorm van
uitdrukking naar en uitwisseling met de publieke beheerders
uitmaken.
De overheidsdiensten hebben zo vaker de gelegenheid om
bilateraal overleg te plegen over lokale dossiers bv. met
betrekking tot werken voor de plaatsing van collectoren
voor afvalwater of de strijd tegen overstromingen.
Voor het actieprogramma van het riviercontract Dijle worden
gemeenschappelijke acties voor het hele Dijlebekken gescheiden van de meer gerichte acties.
Over het hele Dijlebekken zullen binnenkort panelen
langsheen de waterlopen hun aanwezigheid benadrukken
voor de oeverbewoners en hen oproepen tot meer respect.
Bovendien zullen de resultaten van de door het rivier-
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contract uitgevoerde kwaliteitsanalyses van de waterlopen
binnenkort meegedeeld worden aan de gemeenten en aan
de bevolking om hen bewust te maken van de staat van hun
waterlopen en de mogelijke oplossingen.
Volgende acties zijn voorbeelden van meer gerichte acties:
bescherming van natuurlijke sites in de vallei van de Pinchart
te Ottignies - Louvain-la-Neuve, overleg voor de lokalisatie van
het zuiveringsstation in de vallei van de Train te Grez-Doiceau,
oprichting van een commissie “Erosie van landbouwgronden”
te Genappe en herwaardering van wandelwegen in de vallei
van de Lasne te Rixensart.

Riviercontract van de Gete
Initiatiefnemers voor het riviercontract van de Gete zijn de
Provincie Waals-Brabant en het Riviercontract Dijle. De betrokken gemeenten zijn Beauvechain, Incourt, Jodoigne,
Ramillies, Perwez, Orp-Jauche, Hélécine, Lincent en Hannut.
Het voorbereidend dossier is bijna afgewerkt door het ‘Centre
Culturel’ van Waals-Brabant. De Provincie Waals-Brabant,
die al actieve ondersteuning biedt voor het riviercontract
Dijle, zal dit ook doen voor dat van de Gete. Bijkomende
financiering komt van het Waals Gewest en het Programma
LEADER+ “Cultur’alité en Hesbaye brabançonne“ in het
oosten van Waals-Brabant. Ter herinnering, volgens de
ministeriële omzendbrief van 20 maart 2001 moeten de
riviercontracten Dijle en Gete fusioneren voor 01/01/2006.
Met dank aan Jean Marie Tricot
Coördinator riviercontract Dijle
Contact: contrat.riviere@ccbw.be

Jean-Marie Tricot
Coördinator van riviercontract Dijle - Portret
Sinds 1996 is Jean-Marie Tricot coördinator van het
riviercontract van de Dijle en haar zijrivieren. Een moeilijke taak die verschillende kwaliteiten vereist: organisatie, diplomatie, luisterbereidheid, wetenschappelijke
vorming, maar ook een zekere vorm van idealisme en
overtuiging. Een ‘missie’ die hem er o.a. toe bracht bij
te dragen aan de inrichting van de 'natuurlijke stormbekkens' in de vallei van de Nethen, aan een toestandsbeschrijving van het bekken of aan de opleiding van
‘rivierarbeiders’... Met beperkingen, hoofdzakelijk te
wijten aan de povere waterkwaliteit in het bekken of
de moeilijke dialoog tussen bepaalde partners en instellingen. En met een uitdaging voor de toekomst: het
samengaan van de riviercontracten Gete en Dijle?

Een actievoorbeeld van het riviercontract:
ecologisch onderhoud van de oevers
Het riviercontract Dijle moedigt, onder andere acties,
oeververstevigings- of herstelwerken aan voor het
tegengaan van erosie en dit met behulp van alternatieve technieken.
Dit is momenteel het enige deelbekken van de
Schelde in Wallonië waar deze technieken ingang
vinden. In het zuiden van Wallonië zijn ze al met
succes toegepast.
Het gebruik van schanskorven, vlechtwerk,... gecombineerd met andere technieken zoals takkenbossen,
kammen,... laat het onderhoud of het herstel van de
oevers toe met behoud van het natuurlijke aspect en bijgevolg ook die functie. Deze technieken laten
in enkele jaren een herbegroeiing van de oevers toe,
die nog bevorderd wordt door inzaaiing van lokaal
aangepaste kruidenmengsels.
DE TAKKENBOSSEN zijn samengesteld uit fijne
versgesneden wilgentakken, op hun plaats gehouden
door twee rijen palen in sparrenhout. Om een goede
verankering van de takken te verzekeren wordt vervolgens de achterkant opgehoogd met aarde.
Eén jaar volstaat opdat een wilgenstruweel ontwikkelt dat een plantaardig scherm vormt als bescherming van de oevers tegen de kracht van het water.
PLANTAARDIGE ‘CAISSONS’ bestaan uit harshoudend rondhout van 8 tot 12m lang voor de
voorkant met minimum 1m hoogte op een stabiele
basis met een maximum helling van 20%. Aan de
achterkant van dit soort van afsluiting komt een
aarden ophoging met eventueel een draineerzone.
Het geheel wordt overdekt met matten in kokosvezel
die de constructie verstevigen tot er voldoende plantengroei is ontwikkeld. Tussen de opstaande takken
steekt men levende wilgentwijgen. Deze techniek
laat een versteviging toe van hogere oevers, ze is
ook meer erosiebestendig.
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Nederland

EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER - STAND VAN ZAKEN

22 december 2003 gold als een eerste mijlpaal in de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW).
De ondertekenende lidstaten dienden tegen die datum de richtlijn omgezet te hebben in hun eigen
wetgeving. Voor de regio’s van het Scheldebekken komt het Vlaams Gewest als ‘beste leerling’ naar voor,
met de goedkeuring van het Decreet Integraal Waterbeleid in juli 2003. De andere lidstaten/regio’s
(Nederland, Frankrijk, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest) ontvingen van de Europese
Commissie een ingebrekestelling. We bekijken hieronder de stand van zaken voor Nederland.

Nationaal
Bestuursakkoord Water

Implementatie EKW
staat op programma voor Nederlands parlement

Op 2 juli 2003 hebben waterschappen, provincies, gemeenten en het Rijk
het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW) ondertekend. Daarmee onderstrepen alle partijen het belang van een
gezamenlijke en complete aanpak van
het Waterbeleid 21e eeuw.

Op 2 december 2003 stond de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel voor de
implementatie van de EKW op de agenda in de Tweede Kamer. De bespreking is toen
uitgesteld omdat de Kamer bij de behandeling van het wetsvoorstel beter zicht wilde
hebben over de gevolgen van het voldoen aan de Europese richtlijn. De staatssecretaris
van het ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft daarom het initiatief genomen voor
een aanvullende notitie. Daarin legt ze uit dat de kaderrichtlijn zal worden uitgevoerd
uitgaande van het huidige beleid. Welke inspanning is nodig om de huidige doelen
voor het verbeteren van de waterkwaliteit in 2015 te bereiken? Ook wordt aangegeven
dat de regionale overheden de doelen en maatregelen gebiedsgericht uitwerken.
Deze notitie zal eind april 2004 aan de Kamer worden gezonden.

Dit akkoord heeft tot doel om het Nederlandse stelsel van rivieren, kanalen,
sloten, en rioleringen in 2015 op orde
te hebben om de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking op te vangen.
Het nieuwe waterbeleid houdt in dat er
meer ruimte voor water gecreëerd wordt.
Maar ook waterkwaliteit krijgt aandacht.
Nederland heeft in het akkoord afgesproken om de Kaderrichtlijn Water te gaan
uitvoeren samen met het zoeken naar
meer ruimte voor water. Met het Nederlandse bestuursakkoord werken dezelfde
overheden samen om waterkwantiteit en
waterkwaliteit te verbeteren. Dit is ook
nodig omdat de verantwoordelijkheden
voor het waterbeheer zijn verdeeld over
de partijen. De staatssecretaris van het
ministerie van Verkeer & Waterstaat
zal de coördinerende “waterautoriteit”
worden.

(Bron: VIWC)

Tegelijkertijd geeft de ingebrekestelling door de Europese Commissie de Nederlandse
Staatssecretaris aanleiding om de Tweede Kamer opnieuw te vragen het wetsvoorstel
met voorrang te behandelen.
Tot nu toe heeft de Tweede Kamer niet aan haar verzoek voldaan; ze zal het wetsvoorstel pas behandelen na het ontvangen van de aanvullende notitie. De volledige
parlementaire behandeling zal mogelijk nog voor de zomer van 2004 afgerond zijn.

Publieke participatie in het Nederlandse Schelde stroomgebied
In het Nederlandse deel van het Schelde stroomgebieddistrict is men juni 2003 gestart
met de implementatie van de EKW. Als eerste wordt verslag uitgebracht over de kenmerken van het stroomgebied. De regionale overheden zijn verenigd in een bestuurlijk
overleg. De maatschappelijke organisaties kunnen via een klankbordgroep advies uitbrengen over de besluiten die aan het bestuurlijk overleg worden voorgelegd.
Zij maken hier actief gebruik van.

Bronnen: www.nederlandleeftmetwater.nl www.kaderrichtlijnwater.nl - www.minvenw.nl
(Bron: VMM)
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Met dank aan Loes de Jong, projectleider
stroomgebiedcoördinatie Schelde/Scaldit

Brussel

STORMBEKKENS: VOOR OF TEGEN?

In Brussel woedt al jaren een polemiek rond de sinds
twee jaar gestarte constructie van een immens stormbekken onder het Flagey-plein. Was het sop de kool
waard? De klok kan niet meer teruggezet worden,
maar we kunnen wel enkele conclusies trekken.

Het rioleringsnet in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
(Bron: BrIS)

Waarom stormbekkens?
Het beheer van regen- en afstromend water in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest rechtvaardigt de ontwikkeling
van een netwerk van grote stormbekkens, vaak ondergronds, op haar grondgebied (in het bijzonder in de
deelbekkens van de Woluwe en de Maalbeek).
Het nut van deze stormbekkens? In de eerste plaats
het voorkomen van overstromingen. Maar over
welke overstromingen spreken we dan?
De meerderheid van de overstromingen die Brussel
de laatste 25 jaar kende, had maar een zeer geringe
impact. Ze waren vooral te wijten aan hydraulische
oorzaken: slechte werking van de netwerken door
problemen in de leidingen, onderhoudswerken aan
de collectoren, niet aangepaste doorsluissystemen...
Waarom dan deze ondergrondse kathedralen bouwen?
Deze wachtbekkens zouden vooral het afstromend
water ophouden, zodat het later toekomt in de collectoren en het zuiveringsstation (toekomstig station van
Brussel-Noord). Hierdoor wordt een hydraulische overbelasting
voorkomen en een minimum aan zuivering van het afstromend
water verzekerd.

Te ontwikkelen preventieve oplossingen
Sinds de jaren ‘70 is in bijna alle grote steden van Europa de constructie van stormbekkens ontwikkeld om het afstromend water op
te houden en dit als alternatief voor de overdimensionering van de
collectoren. Deze vorm van evacuatie
had immers haar beperkingen.

goedproject in de Brusselse rand) zou het meeste regenwater
‘terugvoeren’ naar de natuurlijke milieus.
Ten slotte zou de totstandkoming van tussenverbindingen in het
netwerk, de verbetering van het netwerk zelf en een dynamisch
beheer van de flux aan regenwater
toelaten het rioleringsnetwerk en de
bestaande kunstwerken voor waterbeheer te optimaliseren.

De laatste tien jaar zijn andere
vormen van beheer van regenwater
parallel ontwikkeld in talrijke agMeer overleg,
glomeraties, elk aangepast aan de
een globale en geplande visie
lokale situatie.
Eerst en vooral tracht men multifuncBij de constructie van elk groot hydrautionele wachtbekkens in open lucht
lisch kunstwerk, in het bijzonder stormte ontwikkelen, geïntegreerd in het
bekkens, wil een beperkte, zeer techstadszicht en die bijna het hele jaar
nische uitleg de oeverbewoners en de
door droog kunnen staan.
gemeenten vooral van de ‘lokale’voorOok de stedelijke vijvers kunnen
Werken op het Flageyplein (Bron: IEB)
delen van deze kunstwerken overtuigen
een niet te onderschatten rol spelen
- zonder daarbij een echte discussie over hun noodzaak te voeren.
in het ophouden van water.
Het gebruik van groendaken, van regenwatertanken of onderDaarbij wordt weinig rekening gehouden met de gevolgen op
grondse systemen voor regenwateropvang kan eveneens bijdrasociaal vlak en voor de omgeving van deze langdurige bouwgen aan het ophouden van regenwater. Deze maatregelen zijn
werven (minimum 4 jaar voor Flagey). De werken veroorzaken
trouwens opgenomen in de Gewestelijke Stedenbouwkundige
hinder (lawaai, af- en aanrijden, trillingen, beperkte toegankelijkVerordening, maar worden jammer genoeg
heid,...) voor de omwonenden. Daarenboven zouden de kosten
nog te weinig toegepast.
hoger kunnen zijn dan die tengevolge van eventuele wateroverlast.
Het gebruik van doorlaatbare en poreuze materialen
De ontwikkeling van een globale langetermijnvisie (voor het hele
voor bestrating en wandelGewest) voor het beheer van regenwater en meer openheid en overleg
paden bevordert infiltratie
over dit onderwerp zouden een echt debat en een samenhangend been/of opslag van water.
leid, dat gedragen wordt door de bevolking, tot stand kunnen brengen.
De ontwikkeling van geOlivier Goubault
scheiden rioleringsnetwerken, vooral in de bovenNaar een enquête van Aurélie Martens
lopen van de bekkens (bv.
(Hogeschool Arthur Haulot) voor
Doorgroeistenen
voor een uitgebreid vast(Bron: VMM)
Inter-Environnement-Bruxelles
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Activiteiten in het Scheldebekken ... met Grenzeloze Schelde, natuurlijk
Via de werkgroepen en de samenwerking met plaatselijke verenigingen
kunnen we de komende weken en maanden een waaier aan activiteiten
voorstellen: info- en studiedagen, ontmoetingsmomenten, debatten,
wandelingen, milieueducatieve activiteiten, de Zennekrant, ...

Leve de Zenne
18 mei vindt de volgende ‘Dinsdag van de Zenne’ plaats, met een conferentiedebat: ‘Is ons kraantjeswater drinkbaar?’ Wat is de kwaliteit van het kraantjeswater
vandaag? Wat zijn de reële risico’s voor ons water en onze gezondheid? Wat zijn
de uitdagingen in de toekomst voor deze levensnoodzakelijke hulpbron? Sprekers van
een consumentenvereniging (Test-Aankoop), van een milieuvereniging (Inter-Environnement Wallonie) en van drinkwaterproducenten en -verdelers zullen hun standpunten verduidelijken en deelnemen aan het debat. Deze ‘Dinsdag van de Zenne’ grijpt
plaats in de Gothische Zaal van het Brussels Stadhuis vanaf 20u.
Deelname is gratis, inschrijven verplicht.
Het volledige programma van de actiecampagne van de Coördinatie Zenne en
meer informatie over deze werkgroep, de activiteiten van haar partners, actualiteit
in het bekken,... vind je op www.grenzelozeschelde.be onder de rubriek ‘Coördinatie
Zenne’. Vanaf 2004 is ook de Zennekrant er digitaal beschikbaar.
Het volgende nummer wordt verwacht eind juni.

Cours d’Eau
Cours d’Eau is een werkgroep van Grenzeloze Schelde die natuur- en milieueducatieve projecten (NME) rond water wil ontwikkelen. Dit in het Franstalig
gedeelte van het Scheldebekken via een samenwerking van actoren in het
NME-landschap en waterbeheerders.
Het project ‘Gardiens de Rivière / Gardiens d’Eau’ wil kinderen sensibiliseren tot
meer respect voor en bescherming van water en waterige milieus, via een reeks
buitenactiviteiten. Vanaf deze lente in Waals-Brabant, deze herfst in Brussel.
Meer info op www.coursdeau.be

Zomeractiviteiten
Van juli tot september kan je deelnemen aan de wetenschappelijke milieuboottocht
op de Dender (2 juli), de traditionele Picknick van de Zenne, de 4e Rivierontmoetingen langs de Leie, ontdek ‘het kanaal en de stad’ tijdens ‘Brussel-Bad’...
Meer info over deze activiteiten vind je op www.grenzelozeschelde.be.
Geïnteresseerden voor één van bovenstaande activiteiten kunnen zich voor verdere
info en inschrijving richten tot het secretariaat van Grenzeloze Schelde,
tel. 32 (0)2 201 08 08, info@gs-esf.be, www.grenzelozeschelde.be

www.grenzelozeschelde.be
De webstek van Grenzeloze Schelde bevat informatie over de vereniging, haar werkgroepen, activiteiten, publicaties, links voor de 5 gewesten van het Scheldebekken
en een visie op de waterproblematiek in het hele bekken.
Vanaf 2004 is ook Grenzeloze Schelde Nieuws digitaal (pdf-formaat) beschikbaar
op de webstek. Daarnaast wordt hij nog enkele edities in gedrukte vorm verzonden.
Wil je de digitale versie ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@gs-esf.be.
Voor de Zennekrant stuur je een mailtje naar zenne@gs-esf.be.

Grenzeloze Schelde Nieuws - abonneer je !
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Voor 4 nummers per jaar:
12,50 euro voor Grenzeloze Schelde Nieuws + De Milieuboot Nieuwsbrief en 7,50 euro voor enkel
Grenzeloze Schelde Nieuws (openbare besturen en instellingen betalen een steunbijdrage van 37,50 euro
voor GS Nieuws + De Milieuboot Nieuwsbrief en 25 euro voor enkel GS Nieuws)
Een abonnement kan je aanvragen bij Grenzeloze Schelde, Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
tel.: +32 2 201 08 08, e-mail: info@gs-esf.be, rekeningnummer: 001-2195556-37 (Fortis, België)

