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WaterbeheerinWallonië(1):
dezorgvoordekleinere
waterlopen
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT LIMBURG
LOUIS PETIAU, MINISTÈRE DE LA RÉGION WALLONNE
PAUL DEWIL, MINISTÈRE WALLON DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Eind deze maand vindt inMaastricht het eerste internationale Maassymposiiim plaats onder anspielenvan deInternationale Commissie voorde Bescherming van deMaas. Binnenkortzal een nieuw
Maasverdiw]worden ondertekend. De betrokken parrijen werken hard aan de implementatie van de
EuropeseKaderrichtlijn Water. De rivierbeheerder kan niet meetzondereengoedesamenwerking met
zijn collccja's in het buitenland. Om samen te kunnen werken, ishet echter onontbeerlijk kenniste
hebben van deorganisatieendeproblematiek van het waterbeheer in deandere lauden van het
stroomgebied. Daarom wordt in ecuserievan vierartikelen m ELOaandacht besteed aan verschillendeaspecten van hetwaterbeheer in Wallonie, dat eengroot deel van hetstroomgebied van de
Maas vormt. Onderstaand kunt uhet eersteartikel lezen.
Dedirecteaanleiding tot het ontstaan van
dezeserieartikelen vormde eenwerkbezoek, dat
demedewerkers vandeafdeling Integraal
waterbeleid van Rijkswaterstaat DirectieLimburg,beheerder vandeMaasvanafdegrens met
Belgiëtot voorbij Den Bosch,brachten aan het
Ministère wallonde l'Equipement etdesTransports,het Ministèrede laRégionwallonneende
BrusselseIntercommunale Watermaatschappij.
Ditbezoekwasmogelijkgemaakt doorde
medewerking van ir.PaulDewilvan het
Ministère wallondel'Equipement etdesTransports.Hetdoelvan het bezoekwashet uitwisselenvan informatie overhet waterbeheer inbeidelandenen het lerenkennen en in elkaar
vertrouwen krijgen vandewaterbeheerders aan
beidekanten vandegrens.

organismen vormt destroming dikwijls geen
belemmering voor migratie en bij economischeprocessen speeltzij nauwelijks een rol.
Het belangisdes tegroter,daar Wallonië
grotendeels tot het stroomgebied van de Maas

behoort, namelijk voorbijna driekwart van
haar oppervlakte (ruim 12.000km2]; ruim 20
procent ligt in het stroomgebied van deScheldeendeoverigevijfprocent in de stroomgebieden van deRijn (Our en Sûre)en deSeine
(Oise).DeWaalsevaarwegen vormen een
belangrijke schakel in het Europese netwerk
tussen Frankrijk, Duitsland en Nederland,
maar ook profiteren zij van een gemakkelijke
toegang tot 'swereldsgrootste havenpoule
bestaande uitAntwerpen, Gent,Zeebrugge en
Rorterdam.Tegenwoordig zijn deWaalse vaarwegen voor eengroorgedeelte aangepast aan
Europesestandaarden en hun toestand verbetert vanjaar totjaar.

Historische schets
Om beter deverantwoordelijkheden daar
te begrijpen, worden enkelepunren uir de
jongste geschiedenis vanBelgiëgenoemd. Na
het bijna anderhalve eeuwbestaan alsonafhankelijke staat hebben de separatistische
krachten in 1970geleid tot het begin van een
staatshervorming, eerst op het culturele vlak
doorhet ontstaan van Cultuurgemeenschappen, apart voor Frans-,Nederlands- en Duitstaligen.Voorpersoonsgebonden zaken (bijvoorbeeld gezinsbeleid) mochten zij eigen
wetten maken (decreten).Tienjaar later zijn
gewesten ontstaan (Waalsen Vlaams) met
bevoegdheden voor plaatsgebonden zaken
(bijvoorbeeld ruimtelijke ordening).In Vlaanderen zijn gewest engemeenschap samengevoegd, maar in Wallonië bestaat naast het
WaalsGewest ookdeFranse Gemeenschap.
Het separatieproces zette zich voorten leidde
in 1993tot het ontstaan van een federaal land.
Degewesten (engemeenschappen) kregen
meer bevoegdheden en ookeigen regeringen

Feestelijkeafrondingvonde besprekingen111 hetMinistère wallondel'EquipementetdesTransportsmetv.I.n.r.Paul
Dewil,AleksaudrajaskulaenPierreLavendy (foto:M.v. Roode).

Het belangvan het waterbeheer inWallonië voorNederland isevident:hier iscircade
helft van deoppervlakte van het stroomgebied
van deMaas bovenstrooms van Nederland
gesitueerd. Gezien deze ligging isdeNederlandse beheerder en gebruiker van deMaas te
allen tijde, maar met name tijdens hoogwater
en droge perioden, afhankelijk van de fysieke
karakteristieken van het Waalse stroomgebied
en het watetbeheer daar.Voorhet water ende
daar opgeloste stoffen isdat wellicht éénrichtingsverkeer, maar voor bijvoorbeeld levende
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Hanzogtvooreenversmallingvande beddingvandeLesse.De aanderechterkantzichtbarebypassbiedteenoplossinghiervoor[foto:MinistèredelaRegionwallonne).

en parlementen. Opdat ogenblik werd ook het
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest opgericht. De
federale regering in Brussel is verantwoordelijk voordebinnenlandse veiligheid (politie),
buitenlandse betrekkingen (diplomatie),justitieen leger;deoverigezaken zijn overgegaan
naar degewesten engemeenschappen. Het
WaalsGewest telt tweeministeries gevestigd
in de hoofdstad vanWallonië, Namen:
Ministère wallon de l'Equipement et des
Transports (WaalseMinisterie van Uitrusting
enTransport) enMinistère de laRégion wallonne (het Ministerie van het WaalsGewest).
Totdecompetenties van het Ministère dela
Région wallonne behoren onder meer leefmilieu en ruimtelijke ordening. Het omvat acht
hoofddirecties, waaronder Natuurlijke Hulpbronnen en Milieu. Dezeomvat vijfdivisies,
namelijk Voorkomen van Verontreinigingen
en Beheer van deOndergrond,Afval, Water,
Milieupolitie èn Natuur en Bos.Eén van de
directies,waaruit de divisieWater bestaat, is
de directie Onbevaarbare Waterlopen.

Beheer van waterlopen
Wallonië telt meer dan 12.000 waterlopen
met een totale lengte van ruim 18.000kilometer. Hiervan wordt 14.000kilometer publiekelijk beheerd,de resterende kilometers vallen
onder privaat beheer (datzijn kleine, nietgeclassificeerde waterlopen).De publiekelijk
beheerde waterlopen worden alsvolgt ingedeeld (indalende volgorde van belang):
bevaarbare waterlopen beheerd door het
Ministère wallon de l'Equipement etdes
Transports (460km),
niet alsbevaarbaargeclassificeerde waterlopen beheerd door het Ministère wallon
de l'Equipement etdesTransports (280
km),
onbevaarbare waterlopen van de eerste
categoriebeheerd door het Ministère dela
Région wallonne (1.650km),
onbevaarbare waterlopen van de tweede
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Werkzaamhedenaandebypassmeteenzichtbaaroverlaat dienendevoordeverdelingvan
water(foto:J.Goudnaan).

categoriebeheerd door deprovincies(6.000
km),
onbevaarbare waterlopen van de derde
categorie beheerd door de gemeenten
(5.750km).
Basistaken en structuur
Dedirectie Onbevaarbare Waterlopen
heeft het directe beheer over de 1650kilometer
waterlopen van het Ministerie van het Waals
Gewest (dezogeheten waterlopen van deeerste
categorie).Hetgaat hierbij altijd om een
stroomgebied van tenminste 5000hectare,de
waterlopen zijn tussen vijfen 35meter breed
en hebben in normale omstandigheden een
matige totgrote stroomsnelheid (0.25tot een
meter per seconde).Dit type waterloop, dat
door zowel natuur-, landbouw- als stedelijke

gebieden stroomt, vereisteen specifiek beheer.
Enerzijds moeten de karakteristieken van het
rivierecosysteem gehandhaafd -of beter nog,
hersteld -worden en anderzijds moeten de
rechten en belangen van deoeverbewoners veiligworden gesteld. Daarbij zijn eventueel
lokalevoorzieningen noodzakelijk ter bestrijding van hoogwater (onder controle hebben
van devloeibare massa) en bescherming van de
oevers (erosie,vastemassa).
Debasistaken zijn opgenomen inde wet
van 28december 1967betreffende de onbevaarbarewaterlopen en in het Koninklijk Besluit
van 5augustus 15170 inhoudende het algemeen
politiereglement van deonbevaarbare waterlopen. Beidewetgevingen zijn eveneens van toepassingop dewaterlopen diedoor de provin-

Haarvatenvervulleneenbelangrijkerolinhydrologische systemen:moerassigdalvandeHolzwarche(zijriviervande
lVarchc)(foto:J. Goudnaan).
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SituatieplanvanHonmetbeoogdevoorzieningen(illustratie: MinistèredelaRégionwallonne).

ciesworden beheerd (waterlopen van de tweedecategorie) en die welkedoor de gemeenten
worden beheerd (waterlopen van dederdecategorie).Historisch gezien isdedirectie OnbevaarbareWaterlopen technisch adviseur van de
landbouwers bij het draineren van landbouwgronden.Zij subsidieert despecifieke werken
vandewateringen (organisaties van voornamelijk landbouwers met destatus van een
openbaar bestuur) en debuitengewone werken
van provincies en gemeenten op hun waterlopen.
Dedirectie Onbevaarbare Waterlopen
omvat vier hydrografische districten (Mons,
Namur, Liègeen Marche),die bij besluit van de
Waalseregeringvan november 1998vastgelegd
werden.Doordezedistricten worden verschillendesoorten werken bestudeerd, ontworpen,
ter uitvoetingaan bedrijven uitbesteed, gecontroleerd en gefinancierd. Zij worden verdeeld
in:
gewone werken:onderhoud van de waterlopen ter voorkoming van afvoerbelemmeringen die hoogwater in de hand werken
en herstel van ingezakteoevers;
buitengewone werken:verbetering van de
waterafvoer en wijzigingen die niet rechtstreeks verband houden met de afvoer.
Eenvoorbeeld van een project gericht op
deverbetering van dewaterafvoer wordt hieronder gegeven.

Bescherming van Han-sur-Lesse
tegen overstromingen
Het dorp Han moet alsinds mensenheugenismet degrillen van de Lesseleven.De
afgelopen tienjaren zullen wegens degrote
watersnood, met namedie van december 1993
enjanuari-februari 1995,in hetgeheugen van
de inwoners gegrift blijven.
DeLesseontspringt in deArdennen. Na
een honderdtal kilometer, waarvan 84km
geclassificeerd indeeerstecategorie,mondt zij
bij Dinant uit indeMaas.Aande voet van de
Ardennen verdwijnt de Lessein de kloofvan
Belvaux,diede ingang vormt tot het ondergrondse netwerk, dat het kalksteenmassief van
deGivétien-etage aantast. Derivier komt weer
tevoorschijn opde plaats,waar de beroemde
grotten van Han aan deoppervlakte komen.
Het dorp Han neemt de vlaktevan een meander van derivier in en ligt op hoofdzakelijk leisteenformaties van deFrasnien-etage, die in
het dalbedekt zijn met sedimenten van deLesse,dieveelkeien bevatten.
Naast het feit, dat het dorp deels in de
overstromingsvlakte isgebouwd, kunnen nog
tenminste tweeomstandigheden worden
genoemd, dienegatiefuitwerken opdezeligging.Ten eerste isdevoor de rivier beschikbare
ruimte in het dorp zeerbeperkt en kan de brug
opdehoofdweg door het dorp nietde hele
hoogwaterafvoer verwerken.Ten tweede wordt
dewaterafvoer bij het verlaten van het dorp,

hoewel het traject benedenstrooms breder
lijkt, bemoeilijkt doordatgeen helling aanwezig is.
Voorhet bepalen van deontwerpafvoer is
gebruik gemaakt van het geregistreerde
afvoerverloop van dedriehoogwaters (januari
1993,december 1993-januari 1994 enjanuarifebruari 1995).Dankzij deaanwezigheid van
verschillende limnimeters op deLessebeschikte men over betrouwbare gegevens.Die afvoer
werd op 150kubieke meter per seconde vastgesteld, watongeveer overeenkomt met de afvoer
die bij het buitengewone hoogwater van
december 1993werd bereikt.Aangestiptzij,
dat deoppervlakte van het stroomgebied van
de Lessebovenstrooms van Han 400km2
ït
Devoordeonbevaarbare waterlopen
bevoegde minister van het WaalsGewest heeft
opverzoek van het gemeentebestuur van de
stad Rochefort besloten een aantal voorzieningen tot stand tebrengen om de hoogwaterproblemen in Han-sur-Lesse teondervangen (zie
afbeelding).
Het dorpje Han moetgeheel worden
beschermd tegen overstromingen vandeLesse
door eenbeschutting met kaden, aangevuld
met een bypass (afvoerkanaal evenwijdig aan
de Lesse),waarbij een nieuwe brug opde rijkswegwordt gebouwd. Deverdelingvan het
water wordt middels een overlaat bewerkstelligd. Opeen kritiek traject moet de bedding
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van de Lesseeveneens worden hergedimcnsioneerd.Dekaden steken slechts circa één meter
boven het maaiveld uit.Debodem van de
bypass istwaalfmeter breed en het bcncdenstroomse deelervan in devorm van een trapezium wordt in de vollegrond gegraven en
heeft zeer licht hellende oevers,dieeen perfecte inpassing m deomliggende weilanden
mogelijk maken.
Gelet opdeomvang vande werkzaamheden ende moeilijkheden bij deuitvoering veroorzaaktdoor talrijke lokale randvoorwaarden,
niet het minst het toerisme,isbesloten het
project in verschillende uitvoeringsfasen op te
splitsen.Totnu toezijn deeerstetweeuitgevoerd.Dezebestonden uit het graven van de
bypass,deaanlegvan een nieuwe brug opde
rijksweg, debouw van eenalsoverlaat dienendestuwdam voordeverdeling van de afvoeren
endeaanlegvan een deelvande kaden.De
werkzaamheden worden m 2003voortgezet, f
DEvertalingvan hetFranstaluje^edeeltevan
ditartikelisverzorgddoorbureauBenelux.

Hanwordtbeschermdrc$enoverstromingendoorkaden[foto: Ministèrede\aRégionwallonne).

advertentie

Microstations
Eternit IBA Microstations Ep6f
dè norm in IBA klasse UIA!
Het ETERNIT Microstation Ep6 is ontwikkeld voor het zuiveren
van huishoudelijk afvalwater in situaties waar geen lozing op het
riool mogelijk is. Het Microstation verwerkt zowel toiletwater als
keuken- en badkamerwater.
Het product:
• Actief slib-systeem
• 3 recyclebare PE-tanks
• Opzetstukken
• Besturingskast met luchtpomp
• Opstartdosis bacteriën

De voordelen:
• Optimale zuivering
• Gemakkelijke installatie
• Geringe verbruikskosten
• Compleet systeem,
inclusief voorafscheiding
KIWA:ter attestering aangeboden!

^RNOMIJ
LEIDINGSYSTEMEN

an Etex GROUP ''/ company

Postbus 45, 2210 AA Noordwijkerhout, Tel. 0252 - 416950, Fax 0252 - 419258
E-mail: info@arnomij.nl Internet: www.iba-systeem.nl www.arnomij.nl
Dealers IBA Microstations:
Buurmalsen, Middelkoop, 0345-572329, Groningen, Beuker Kunststoffen, 050-5426400, Lochern, Streek Beton, 0573-222111,
Noordwijkerhout, Decrotech, 0252-376511, Opmeer, Beuker Kunststoffen, 0226-364440, Roosendaal, Raab Karcher Bouwstoffen,
0165-531100, Vriezenveen, Raab Karcher Eshuis Bouwstoffen, 0546-556666, Yerseke, Yerseke Milieutechniek, 0113-576006,
Heerlen, Beuker Kunststoffen, 045-5280515
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