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WL Zenne afwaarts Brussel 



1. Effect ingebruikname RWZI 

 Brussel Noord 

Meetpunt afwaarts RWZI Brussel Noord (346500) 2005 – 2011  

          
Opmerking: Enkel stalen van het routinematig meetnet (dus exclusief stalen van calamiteiten) 



Opgeloste zuurstof   
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BZV en CZV (gemiddeld)   
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Nutriënten (gemiddeld)   
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Calamiteiten  
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• Sinds 2008 registratie van monsters genomen onder ‘uitzonderlijke 

omstandigheden”. 

• Deze monsters worden niet meegenomen bij de normtoetsing of 

andere berekeningen. 

• Code R1 = sluiklozing of calamiteit. 

• Overzicht voor meetplaats 346500: 

 

 

 

 

• Opmerking: De 16 monsters van 9 tot 31 december 2009, genomen  

ingevolge de stopzetting van de RWZI Brussel Noord, werden 

geteld als één enkele calamiteit 

 

 

 

 

 



2. Beoordeling van de ecologische 

 toestand in Vlaanderen 
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Overzicht doelstellingen KRW 

Fysisch-chemische parameters: 

• Nieuwe milieukwaliteitsnormen voorgesteld door 

VMM, op basis van: 
• bestaande Vlaamse normen voor basiskwaliteit oppervlaktewater 

(VLAREM) 

• typespecifieke aanpassingen op advies van Vlaamse experts 

(INBO, Universiteit Antwerpen) 

• overleg binnen CIW 

• in Besluit Vlaamse Regering (Staatsblad 9 juli 

2010): enkel grens goed/matig 

• in Stroomgebiedbeheerplan: alle klassengrenzen 
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Overzicht doelstellingen KRW 

• Fysisch-chemische parameters: 

• generieke normen voor: 

• zuurstofhuishouding (BZV, CZV, opgelost O2) 

• watertemperatuur (°C, impact thermische lozing) 

• typespecifieke normen voor: 

• vaste stoffen in suspensie / doorzicht 

• saliniteit (geleidbaarheid, Cl-, SO4
2-) 

• nutriënten (Kjeldahl-N, nitraat, Ntot, Ptot, o-PO4
2-) 

• pH 



Overzicht doelstellingen KRW
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MILIEUKWALITEITSNORMEN GROTE RIVIER (Rg) 

Parameter Eenheid Toetswijze Rg 

thermische omstandigheden       

temperatuur °C maximum 25 

impact thermische lozing °C maximum +3 

zuurstofhuishouding       

opgeloste zuurstof (concentratie) mg O2/l 10-percentiel 6 

opgeloste zuurstof (verzadiging) % maximum 120 

biochemisch zuurstofverbruik 

(BZV) 
mg O2/l 90-percentiel 6 

chemisch zuurstofverbruik (CZV) mg O2/l 90-percentiel 30 

zoutgehalte       

elektrische geleidbaarheid µs/cm 90-percentiel 1000 

chloride mg/l 90-percentiel 200 

sulfaat mg/l gemiddelde 150 

verzuringstoestand       

zuurtegraad (pH) Sörensen minimum - maximum 6,5 - 8,5 

nutriënten       

Kjeldahl-stikstof mg N/l 90-percentiel 6 

nitraat mg N/l 90-percentiel 5,65 

totaal stikstof mg N/l 
zomerhalfjaargemiddeld

e 
2,5 

totaal fosfor mg P/l 
zomerhalfjaargemiddeld

e 
0,14 

orthofosfaat mg P/l gemiddelde 0,14 

diversen       

zwevende stoffen mg/l 90-percentiel 50 
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Overzicht doelstellingen KRW 

Specifieke verontreinigende stoffen (“gevaarlijke 
stoffen”): 

• chemische toestand: 41 prioritaire stoffen 
(dochterrichtlijn): Europese normen in dochterRL 

• alle andere vallen onder ecologische toestand: 
Vlaamse normen uitgewerkt door VMM conform 
methode KRW annex 1.2.6, overlegd binnen CIW 

• slechts twee klassen (goed/niet goed) 

• steeds niet-typespecifieke normen (wel onderscheid 
rivier/meer vs. kust-/overgangswater) 

• Meestal DUBBELE norm – gemiddelde & maximum 

• in Besluit Vlaamse Regering (Staatsblad 9 juli 2010) 

• in SGBP 
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Overzicht doelstellingen KRW 

• Biologische kwaliteitselementen: 

Categorie Rivieren Meren OGW Kust 

Fytoplankton (+) + + + 

Fytobenthos + + 

Overige 

waterflora 

+ + + + 

Macro-

invertebraten 

+ + + + 

Vissen + + + 



Europese Kaderrichtlijn water 

Biologische Kaderrichtlijn Water  

 hangen af van de categorie: 

 rivier (R), meer (L), overgangswater (T) of kustwater (C) 

Phytoplankton Phytobenthos Other aquatic flora Macroinvertebrates Fish 

(R) - M - O - K  R - M  R - M - O - K R - M - O - K R - M - O 
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Overzicht doelstellingen KRW 

Biologische kwaliteitselementen: 
• typespecifieke beoordelingssystemen ontwikkeld tijdens 

studies i.o.v. VMM door INBO/universiteiten, onder 
toezicht van een stuurgroep van wetenschappers 

• deelname door auteurs aan Europese interkalibratie-
oefeningen (nog lopende) 

• tevens opgevolgd door CIW-subwerkgroep “doelstellingen 
en monitoring oppervlaktewater” 

• in Besluit Vlaamse Regering (Staatsblad 9 juli 2010): enkel 
grens goed/matig 

• in Besluit Vlaamse Regering (Staatsblad 9 juli 2010): enkel 
grens goed/matig 

• In Stroomgebied beheerplan: alle klassengrenzen verdere 
verfijning van methoden wenselijk 
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goed en hoger 

 

matig 

ontoereikend 

slecht 

GEP 

MEP 

 NWL SVWL  KWL   

 referentie 

GET 

1 

0 

! 

zeer goed 

goed 

matig 

ontoereikend 

slecht 

hydromorfologische 

drukken 

goed en hoger 

 

matig 

ontoereikend 

slecht 

GEP 

MEP 

hydromorfologische 

drukken 

• NWL vs. SVWL/KWL: elementen biologie 

Overzicht doelstellingen KRW 
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Overzicht doelstellingen KRW 

• Eindbeoordeling ecologische toestand: 
Komen de geschatte waarden 

voor de biologische 

kwaliteitselementen overeen 

met de referentiecondities? 

Komen de fysisch-chemische 

condities overeen met de toestand 

zeer goed? 

Komen de hydromorfologische 

condities overeen met de toestand 

zeer goed? 

ZEER 

GOED 

Wijken de geschatte waarden 

voor de biologische 

kwaliteitselementen slechts 

licht af van de waarden onder 

referentiecondities? 

Veranderen de fysisch-

chemische condities het 

functioneren van het ecosysteem 

én halen zij de norm voor de 

specifieke verontreinigingen? 

GOED 

Is de afwijking van de 

biologische kwaliteits-

elementen t.o.v. de referentie 

matig? 

Is de afwijking van de 

biologische kwaliteits-

elementen t.o.v. de referentie 

groot? 

MATIG 

ONTOEREIKEND 

SLECHT 

J 

N 

J J 

J J 

J 

J 

N N 

N 

N 
N Beslissingsboom 

integreren 

kwaliteitselementen 

Groter ONE OUT – ALL OUT ! 



3. Ecologische toestand bij de 

grens met het B.H.G. 
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Fysico-chemie 

(biologie ondersteunend) 
Meetpunt 347000 

Jaar FC Slecht Ontoereikend Matig 

2007   N t en P t O2, CZV, oPO4 en ZS BZV, KjN en NO3 

2009   O2, N t, P t en oPO4   CZV 

2010    O2 BZV, N t,  P t en oPO4 CZV 

Meetpunt 346500 

Jaar FC Slecht Ontoereikend Matig 

2007   O2, N t, P t en oPO4 BZV, CZV en KjN EC20 en ZS 

2009   CZV, N t, P t en oPO4 BZV en KjN O2 en EC20 

2010   N t, P t en oPO4 CZV O2, BZV, KjN en EC20 

Conclusie 

347000: verbeterd van slecht naar ontoereikend behalve de opgeloste zuurstof blijft slecht 

346500: blijft nog slecht voor de nutriënten 
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Fysico-chemie 

(gevaarlijke stoffen) 

Meetpunt 347000 en 346500 

Jaar Evaluatie Niet conform Parameters 

347000 niet goed  4 
PAK Benzo(g,h,i)peryleen(b) + Indeno(1,2,3-cd)py,       

Octylfenolen, Isoproturon en Pyreen 

346500  niet goed  4 

PAK Benzo(g,h,i)peryleen(b) + Indeno(1,2,3-cd)py, 

PAK Benzo(b+k)fluorantheen(b), Zink opgelost en 

Kobalt opgelost 
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Biologische kwaliteitselementen 

Meetpunt 347000 (MI) of traject TR347000.1 (FB en MF) 

Jaar FB MF MI TOTAAL 

2007, 2008 en 2009* 0,17 0,20 0,30   

2010 NB 0,30 0,20   

* Fytobenthos en macrofyten in 2009, macro-invertebraten in 2008 

346500 en TR345000.3 

Jaar FB MF MI TOTAAL 

2007, 2008 en 2009* 0,24 0,20 0,25   

2010 0,03 0,00 0,20   

* Fytobenthos en macrofyten in 2009, macro-invertebraten in 2008 

Conclusie 

347000 - TR347000.1: blijft slecht (ontoereikend voor MF) 

346500 - TR345000.3: gaat achteruit van ontoereikend naar slecht 
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Uiteindelijke ecologische toestand 

346500 en TR345000.3 

jaar FC Biologie Ecologische toestand 

2007-2009       

2010       

347000 en TR347000.1 

jaar FC Biologie Ecologische toestand 

2007-2009       

2010       

Conclusie 

347000 - TR347000.1: blijft slecht  

346500 - TR345000.3: blijft slecht 



4. Automatisch waterkwaliteits-

meetpunt Eppegem 



Opgeloste zuurstof 
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Debiet 
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Geleidbaarheid 
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Turbiditeit 
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Flowbru 
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Drogenbos – Eppegem 

30 



5. Conclusies 



Deel 5.   Conclusies 

• Zeer duidelijke verbetering van de waterkwaliteit na de 

ingebruikname van de RWZI Brussel Noord. 

• De ecologische toestand van de Zenne blijft echter slecht, zowel 

voor de biologie ondersteunende en de gevaarlijke stoffen als voor 

de biologische kwaliteitselementen. 

• De voornaamste probleemparameters zijn zuurstof, nutriënten, 

enkele PAK en metalen. 

• Ook bij het binnenstromen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

is de toestand van de Zenne slecht, de invloed van het BHG is 

echter wel duidelijk merkbaar. 

• Bij hevige regenval treedt regelmatig een ernstig zuurstoftekort in de 

Zenne op, wellicht door overstortwerking. 
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