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WaterbeheerinWallonië[4):
stuwmeren
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT LIMBURG

In hetWaalsegedeelte van hetstroomgebied vandeMaas bevindenzichacht vrijgrotestuwmeren,
waaraan inditartikel aandacht besteed wordt.Zeverschillen van elkaar mdoelstelling [meestal
multifunctioneel] en mgrootte, l/eruit hetgrootste ishetcomplexEau d'Heure metecu capaciteit van
85 miljoen kubieke meter, hoofdzakelijk aangelegd tervergroting vanlage afvoeren, opwekkingvan
elektriciteit enontwikkeling vantoerisme en sportactiviteiten.
Deoverigestuwmerenzijn veelkleiner dan
Eaud'Heure (zietabel i);hun totale capaciteit
bedraagt samen een kleine80miljoen kubieke
meter. Eupen enGileppeinhet stroomgebied
vandeVesdte(samen53miljoen mi)zijn de
grootsteervan.Zehebben alshoofdfunctie de
drink- en industriewatervoorziening vano.m.
Luikenkunnen 150.000kubieke meter water
peretmaal(1,75mi/s)leveren.Daarnaast vervullenzij eenbelangrijke rolophet gebied van
bescherming tegen hoogwater:zekunnende
afvoergolfafkomstig vancircaeen kwart van
het stroomgebied vandeVesdrcbergen.Tevens
wordenzegebruikt voordeproductie vanelektriciteit.Devolgendequagroottezijn Bütgenbach enRobertvilleopdeWarche(zijrivier van
deAmblève),dieeen totaal volumevan 19miljoen kubieke meter hebben.Hun hoofddoelis
deopwekkingvanelektriciteit.De waterkrachtcentralevan het hoget gelegen Bütgenbach
maaktgebruikvanhergrootstevervalinBelgië
(154m).Noemenswaardig hierishet gevoerde
dynamisch peilbeheer metgrote peilfluctuaties:
in april/mei ishet meer maximaalgevuldenin
de loopvandezomerwordt circatweedetde van
dewatervoorraad verbruikt Deverkregen
ruimte kangebruiktwotdenomindewinter
een hoogwatetgolftebergen endestad Malmédytebeschermen.Daarnaast worden de meten
gebtuikt om destreek vanMalmédy van water
tevoorzienenookvoor watersportactiviteiten.
Nog veelkleinet zijn: Nisramont opde
Ourthe (3miljoen mi; dtinkwaterproductie,
elektriciteitsopwekking],RydeRomeopeen
zijrivier van deViroin (2miljoen mi; drinkwatervoorziening) enChiny opeen zijrivier
van deSemois(1 miljoen mi; elektriciteitsopwekking).

Vtoeget warenetptojecten om meet stuwmeren aan teleggen,maat nuishiervoor geen
draagvlak i.v.m.gebrek aan ruimte enconsequenties voor deecologische waarden.
Stuwmerencomplex Eau d'Heure
Voorgeschiedenis
DeSambre isdelangsteWaalse zijrivier
van deMaasendeenigedieover een grotere

Tabel1:

StuwbijEupenopdeVesdre[foto:MET).

lengte bevaarbaar is.Dezerivier vormt vanaf
demonding indeMaas teNamen tot Charleroi,samen met het kanaal Chatletoi-Brussel,
een drukke scheepvaartverbinding tussen het
sttoomgebied van deMaasendat van deScheldeen inhet bijzonder met destadBtusselen
dehaven vanAntwerpen. Bovenstrooms van
Charleroi isdeSambrealleenvoor kleineschepen bevaarbaar (max300ton),maar heeft wel
viahet kanaal Sambte-Oise vetbindingmetde
Ftansewatetwegen. Het kanaal CharleroiBtusselmoet gevoed wotden t.b.v.het schutten (1,5à2 mi/s);daarnaast zijn etook andere
watetgebtuikets inhet gebied, m.n. de industrie.Indrogeperioden isechter de natuurlijke
watervoorziening onvoldoende om aan deze
vraagtevoldoen.
Dezeproblematiek heeft teedsinde 18e
eeuw aandacht gekregen.De gebroeders
Valentin hebben een plan ontwikkeld gericht
op vergroting van debeschikbaatheid van

Waalsestuwmeren.
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stuwmeer

inrivier

zijrivier
Maas

gebruik
(prioriteitsvolgorde)
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(miljoen m})

Eaud'Heure/
PlateTaille

Eaud'Heure

Sambre

85

Gileppe

Gileppe

Vesdre

Eupen

Vesdre

Vesdre

Bütgenbach

Warche

Amblève

1. laagwaterafvoer
2.elektriciteit
3.recreatie
4.hoogwaterberging
1.drinkwater
2.hoogwatetberging
3.elektticiteit
1.drinkwater
2.hoogwaterberging
3.elektriciteit
1.elektriciteit

Robettville

Warche

Amblève

Nisramont

Ourthe

Ourthe

RydeRome
Chiny

RydeRome
Vierre

Vitoin
Semois

2.hoogwaterberging
3.recreatie
1.elektriciteit
2.drinkwater
3.hoogwaterberging
4.recreatie
1.drinkwater
2.recreatie
3.elektticiteit
1.dtinkwater
1.elekrriciteit

16

25

11

7,7

3

2,2

i,3
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zo'n kleineafvoer binnen een industrieel
gebied steegde temperatuur van water tot circa3o°C,watzijn fysische en chemische eigenschappen veranderde en het ongeschikt maaktezelfs voor industrieel gebruik. Het was
duidelijk, dat deminimale afvoer opdeSambre
vergroot moest worden, wat ook positiefzou
zijn voor het stimuleren van het zelfreinigingsvermogen van derivier. Het aan te leggen
reservoir zou driedoelen moeten hebben:
vergroten van deminimale afvoer op de
Sambre tot 5ms/s om deeffecten van de
industriële en huishoudelijke lozingen op
dewaterkwaliteit teverminderen (naast
zuiveringsinrichtingen);
indirect vergroten vandeminimale afvoer
opdeMaas (zeer belangrijk voorde Nederlandse waterbeheerders en -gebruikers) en
waarborgen van devoeding van het kanaal
Charleroi-Brussel.

HetriviertjeEaud'Heurevoordeaanvangvandewerkzaamheden(foto:MET).

water bestemd voor het noorden van België.
Datzougerealiseerd worden doorde aanleg
van een stuwmerencomplex aan de riviertjes
Eau noire en Eau blanchegesitueerd in her
naburig stroomgebied vandeViroin,een
anderezijrivier van deMaas en daarna zou
m.b.v.een aquaduct het water naar deEau
d'Heure, eenzijrivier van deSambre en verder
naar het noorden getransporteerd worden.

zen aldaar zou devraag naar water toenemen.
Het kanaal wordt gevoed met het uit deSambreopgepompte water. In drogeperioden was
dat onmogelijk, want deafvoer kon daar zelfs
onder één kubieke meter per secondedalen. Bij

HetstuwmerencomplexEaud'Heure
351T-LEZ-WALCOURT

Begin 20eeeuw heeft professor Chauvin
aandacht besteed aan de mogelijkheid van het
opwekken van elektriciteit door waterkracht
en eengedetailleerd onderzoek gedaan naar de
hiervoor geschikte locaties,waarvan de beste
lagen aan deSemois-Lesseen deOurthe (zijrivieren van deMaas).
Meer recentelijk heeft EugèneValcke,de
directeur generaal van deVoies hydrauliques
(Waterwegen),deproblematrek van waterbeschikbaarheid in Belgiëonderzocht en hij
vond, dat grondige maatregelen noodzakelijk
waren om tekunnen voldoen aande stijgende
vraagnaar water m.n. vanuit de industrie,
zonder denatuur- en esthetische waarden uit
het oogteverliezen.Met als taak een advies
hierover uit tebrengen is in 1965het Commissariat royal au problème de l'eau (Rijkscommissariaat voordeWaterproblematiek) ingesteld. Het aanleggen van het
stuwmerencomplex in het stroomgebied van
deSambre waséén van demaatregelen voorgesteld door het Commissariaat.
Dedirecte aanleiding tot deaanleg van het
reservoir wasde modernisering van het kanaal
Charleroi-Brussel:door vergroting vandeslui30
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Keuze vein cen locatie
Eengeschikte locatievoor het waterreservoir moest gevonden worden op één van
dezijrivieren van deSambre bovenstrooms van
Charleroi,waar het kanaal uitmondt. Een
gebied geschikt voor eengroot stuwmeer moet
voldoen aan een aantal criteria, namelijk:
hydrologische:ermoet een evenwicht
bestaan tussen degrootte van het reservoir
gerelateerd aan de behoefte aan water èn
devoedingsmogclijkhcden van het boven-
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StuwmeerEau d'Heure met eenwateroppervlaktevan 165ha (foto: MET).

Tabel2:

Karakteristiekenvande Eau d'HeureendePlateTaille.

karakteristiek
constructie
Type
Lengtestuwdam(m)
Max.hoogtet.o.v.fundering(m)
Niveauvankroon(mt.a.w.i;]
hydrologisch
Oppervlaktestroomgebiedbovenstrooms(ha)
Wateroppervlakte(ha)
Volumevanreservoir(miljoen.m3)
Lengtevanoevers(km)
hydro-elektrische uitrusting
Installaties

Totalevermogen (kVA)
Maximaledebiet(mï/s)
*1 t.a.w.=NAP+ 2,32m
l
~iop niveau 207m;excl. voorstuwmeren
!
' op niveau 250m
1)op niveau 208,4 m

Eaud'Heure

PlateTaille

rots

beton

250

790

34,8

70

211,5

252

7900

760

165 2i

351')

14,75 2)

67,8 3)

20 4)

37"

4turbines
typeFrancis
methorizontaleas

4omkeerbare
turbines
pompenmet
verticaleas

2000

172 000

10

360 à 400

stroomse gebied,dat afhankelijk isvan
zijn oppervlakte,neerslagen bodemkarakteristiek;
geologische:degrond moet voldoende
weerstand bieden om het gewicht vande
constructie zelfen het opgeslagen waterte
kunnen dragen en daarnaast voldoende
waterdicht zijn om verlies van waterte
voorkomen;
economische:deverhouding tussende
totale investeringskosten ende hoeveelheid opgeslagen water moet zolaag mogelijk zijn (de totalekosten bestaan uitde
kosten van deconstructie zelf,deonteigenings-enamoveringskosten ènde kosten
van verandering van het wegennet veroorzaakt door hetproject; het volume vanhet
reservoir isafhankelijk van de hoogte van
destuw en de vorm van devallei);
maatschappelijke: een ideale locatie zou
zijn een smalle opening benedenstrooms
vaneenbrede valleizonder economische
activiteiten;zo'n plaats bestaat niet en een
niet perfecte locatie moet geaccepteerd
worden;maatschappelijke aspecten kunnen moeilijk incijfers uitgedrukt worden,
maar zij kunnen de keuzevan een gebied
H2O

22003
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verhinderenindiendeschaderegrootzou
zijn.
Kansrijke locatieswerdengevondenaande
Franseriviertjes Helpemajeure enHelpe
mineure,maardeonderhandelingen metde
Franseauroriteitenhebbennietsopgeleverd.
DeonderzochteBelgischelocatieswarenniet
geschikti.v.m.deveeltekleinecapaciteitdie
zeboden.DegrootstewasdievanEaud'Heure
(17miljoen m3),maarookveeltekleininvergelijkingmerdebehoefte vanbijna 50miljoen
m3,bepaaldopbasisvaneenhydrologische
analysevaneenperiodevanruim50jaar
(inclusiefhetextreemdrogejaar 1976).Inprincipezoudezecapaciteitgroter kunnenzijn,
maardanzoueendeelvandeinwonersvan
Cerfontaine moetenverhuizen.Gekozenis
voordeaanlegvantweestuwmeren:aande
Eaud'Heure(17miljoen m3]enaanhaarzijrivier,dePlateTaille(68miljoen m?}. Echterhet
stroomgebied vandezelaatstezounietinstaat
zijn omhetreservoir tevoeden.Hetprobleem
isopgelostdoorhetoppompenvanwatervan
hetlagergesitueerdereservoirvanEaud'Heureovereenhoogtevancirca45m.Driejaren
warennodigomhermeertevullen.Omde
heleinvesteringzoefficiënt mogelijk remaken
zijn omkeerbarepompengeïnstalleerd:
'snachrsbijeenoverschotaanelektriciteit
(gepaardgaandemereenlageprijs),wordt het
wateropgepomptenoverdag,bijdehoge
energieprijs,werkenzijalsturbinesende
energievanhetwater,datvanhethoogstein
hetlaagstemeerstroomt,wordringebruiksvriendelijke elektrischeenergieomgezet.De
centralewordtingezetomdepiekvraagnaar
elektriciteitvanuitdeBeneluxenNoord
Frankrijk optevangeneni.g.v.eenstoringin
Duitsecentrales.Opdezemanierzijneengroteleveringszekerheid enflexibiliteitverkregen
(erzijnslechtsdrieminuten nodigomhet
geleverdevermogenaantepassen).
Grotethermische-ofkerncenrraleszijn
nietinstaatsnelenopeeneconomische
manierzichaantepassenaandeveranderende
vraag;complexenvantweesamenwerkende
stuwmerenvoorzienvanpompstations,dieals
enormeaccu'sdienen,kunnendatwel.Een
andervoordeelvanwaterkrachtcentralesis,
datzegeenvervuilingveroorzaken.Dekleine
afstand totCharleroimethaargrotevraag
naarenergiemaaktdeinvesteringnogvoordeliger.
Gebruik van hetmcrciicoinplc.v
Eaud'Heure,datin 1980ingebruikis
genomen,ishetgroorste stuwmerencomplex
inWallonië.Zijnbelangrijkste technische
gegevensstaanintabel2.Behalvedehoofdfuncties zijnde hetaanvullenvandeminimale
afvoeropdeSambreindrogeperiodenenhet
32
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opwekkenvanelektriciteit wordrhetmerencomplexookgebruikt voorbestrijdingvan
hoogwateropdeEaud'Heure.Hergebiedwas
namelijk zeergevoeligvooroverstromingen,
diehierindewinterperiodegemiddeldelke
driemaanden plaatsvondenenergsnelkwamen.Aanditverschijnselheefrderivierzijn
naamredanken:'Eaud'Heure'komtvoortuit
hetfeit,dathetwaterinéénuur aanzienlijk
kan stijgen.
Hetcomplexiseigendom vanhetMinistèrewallond'EquipementetdesTransports
(MET),datdewaterkrachtcentrale verhuurt
aandeelektriciteitsmaatschappij Electrabel.
Dejaarlijkse productievanstroomvarieert
sterkenligtmeestal tussen30en50duizend
MWh.Inzeerdrogejaren wordendezehoeveelhedenlangnietgehaalddooreenlaagverval.Behalvedehoofdcentrale opdePlateTaille
isereenkleinegeïnstalleerdaandevoetvande
stuwEaud'Heutevooreenmaximaaldebiet
van10m3/s.Zijnrolishetbenutten vanhet
debietgeleverdaandeSambrealsookhet
opstarrenvandehoofdcenrrale bijstroomuitval.NaastdestuwvanPlateTailleiseenuitzichttoren van107mgesitueerd.Eenandere
vormvanhetgebruikvanhetwatervanEau
d'Heureisalst.b.v.werkzaamheden opde
Maashetpeilverlaagdwordt,datdaarnaaangevuldwordtmetwateruit hetstuwmeer (bij
lageafvoeren zoudatandersmoeilijk zijn).
Omdeminimalegewensteafvoer tekunnenhandhavenisbepaald,hoeveelwater
minimaal inhetmerencomplex aanwezig
moetzijn.Ditvolumevarieertindeloopvan
hetjaarenishetgrootstinjuni(78,45miljoen
m3jenhetkleinstinhetbeginvandewinter.
Voorelkemaand isdezewaardebepaald.Het
multifunctioneel gebruikenvandestuwmeren
maakthetbeheercomplex.Hetopwekkenvan
elektricireirheeft baatbijeengrootverval:
vanuitditoogpunt ishetwenselijk, dathet
peilinhethoogstemeerzohoogmogelijkis.
Voordebeschermingtegenhoogwaterishet
daarenregengewenst,daterminderwateraanwezigis,wantdanisermeerruimtevoothet
bergenvandeafvoergolf Indeperiodevanhet
herstellenvandevoorraad (najaar/winter)
wordtmeerwatergepomptdan geturbineerd;
indedrogeperiodeishetomgekeerd.
Demerenwordenookintensiefgebruikt
voorhetuitoefenen vanwatersport,zoalszeilen,varenmetmotorboten,waterskien,surfen,
duiken,kanoën,zwemmen,hengelen.Het
wateroppervlakvandetweemerenbedraagt
circa500ha.Hetpeilvarieerthiersrerk:door
defunctie vanwatervoorraad voordrogeperiodenontstaanseizoenvariatiesendedagen
nachtcyclivanhetpompenenturbinerenveroorzakensterkeetmaalfluctuaties vergelijkbaarmetebenvloed(normaalbedraagrde
amplitudecirca2m;bijlagewaterstandenis

datmeer).Dezeschommelingen makenhet
uitoefenen vansommigewatersporten alsook
herhiervoorinrichten vandeoevers moeilijk.
Daaromzijn drievoorsruwdammen (pré-barrages)aangelegd opdrieriviertjes dieinhet
reservoir Eaud'Heureuirmondenenzijnop
dezemanierdriestuwmerengecreëerd:Féronval,FalempriseenRyjaunemeteentotale
oppervlakrevan100ha.Dankzijdesruwen,die
henvanhethoofdmeer scheiden,wordende
waterstanden hierconstantgehoudenenwel
circazesmeterhogerdaninhethoofdmeer.Er
iseenzoneringvanactiviteiten toegepast,
waarbij rekeningwordtgehoudenmetveiligheid,kwetsbaarheid vandiversesportenvoor
peilfluctuaties,desitueringvanhetmeert.o.v.
dewindrichting,ocverlijn,begroeiingvande
oevers,windengolven.Devoorstuwdammen
zijnookgebruikt voordeaanlegvaneennieuw
wegennet.Tevenswordthethelegebiedbenut
voorfiersenenwandelen(erismeerdan100
kmwandelpadenaangelegd).
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