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DeMaasvallei:belangrijke
drinkwatewinningenvoor
Brussel
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE LIMBURG
HILAIRE D E C R E M , BRUSSELSE I N T E R C O M M U N A L E WATERMAATSCHAPPIJ

Aan de kwetsbaarheid van drinkwaterdenken mensen slechtswanneergesproken wordt overterroristischeactiesojbij ernstige incidenten vandrinkwaterbesmetting, die helaasajentoeplaatsvinden,
zelfs inwesterse landen. DeBrusselse Intercommunale Watermaatschappij (BIWM) wapende zich
tegen calamiteiten dooreengrote verscheidenheid van soorten bronnen, hunruimtelijkespreiding en
hetgevoerde bcschermingsbeleid van die bronnen.
ringsinstallatie inBrussel-zuid voor ruim één
derde van de inwoners vande hoofdstad)en
beheert zij hetrioolstelsel vande 19gemeenten
van hetzelfde Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

BIWM,één van degrootste Belgische
watermaatschappijen, voorziet meer dan twee
miljoen klanten (ongeveer eenvijfde deel van
debevolking) dagelijks van400duizend kubiekemeter drinkwater (ruim 4,5kubieke metet
per seconde)in38steden en gemeenten inde
driegewesten van het land (het Btussels
Hoofdstedelijk Gewest,Vlaanderen enWallonië).Daarnaast verzotgt zij vootdrie belangrijkewaterdistributie-intetcommunales alledistributieactiviteiten op hun grondgebied.
Tenslottezorgt zij voor sanering van afvalwatet (exploitatie van dede rioolwaterzuive-

Dooihaat productiemiddelen voortdurend aantepassen aan degroeiende behoeften,
heeft de BIWMsinds haar oprichtinggeleidelijk aan haat waterwininstallaties uitgebreid,
waardoor zenameer dan nojaar een uitgekiend geheel beheert, dat geografisch engeologisch verschillend is.Voor haar productie doet
deBIWMeen betoepop watet van velschillen-

Productie,aanvoerenopslagvandrinkwaterinBrussel.
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DeevenwiclitstorenvanMazy.
de herkomst ensamenstelling, waarvoor zowel
grond- alsoppervlaktewater aan bod komen.
Dewatetwinningen liggen verspreid over26
centra op het grondgebied van zes Belgische
provinciesenoverzeswaterlagen endaarbij
doetzij tevens eenberoep op Maaswater.

Verleden
Integenstelling tot veelEuropese metropolen heeft Btusselniet het vootdeelaan een
grote rivierteliggen.Destad kon wel gebruik
maken van het riviertje deZenne en deplaatselijke beken.Toch had zij tekampen met een
chronisch watetgebrekinde regio.Deeerste
winning dateert uit de 12eeeuwen werdgerealiseerddoor deoudste Brusselse abdij. Inde
loopder tijd wetd deZennegebruikt voot
allerlei industriële activiteiten en alsopen
tiool.Net alsvelesteden wetd ookBrussel niet
gespaard voorderampzalige consequenties van
decombinatie van deze functies indevotm van
epidemieën (onder andere cholera).Detweede
helft vande 19eeeuwgroeit debevolkingsnel.
Rijken ontdekken de luxevan badkamers,
spoeltoiletten enwasmachines. Metde ontdekkingen van Pasteut groeit het besefvan hygiëne.Dat allesvraagt veelwater, maar uit een
uitgebteidestudieblijkt, dat de lokale btonnen
en departiculiere putten onvoldoendezijn. De
stad Brusselbegint rond 1850met het winnen
van watet inBraine-l'Alleud aan de bronnen
van het riviertje deHain, 20kilometer ten zuiden vandehoofdstad waat tegelijk metde aanlegvaneen modern distributiesysteem wotdt
gestart.Algauw bleekdat niet voldoendete
zijn: tijdens dedtoogtevan 1862-1864raken
dezebronnen uitgeput. Daatom zijn inde
daaropvolgendedecades diverse draineergalerijen en filterputten indenabijheid vande
Hain en indebossen ten zuidoosten vanBtusselgegtaven.Zevormen deeerste generatie
winningen, diezich buiten, maar toch zo dicht
mogelijk bij destad,bevinden.Watet wotdt
hier onttrokken aanzandformaties. Samen
leverendeze bronnen zo'n45.000 kubieke
meter watet perdag.Het probleem wasechtet
hietmee nogniet definitiefopgelost.Dat werd
de taakvandein1891 opgerichteBIWM.
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Waterwinningen in het Maasbekken
In 1894wordt bij Koninklijk Besluit de
Maatschappij het recht verleend tot het
vangen van water uit de bronnen van de
Bocq, 80km ten zuidoosten van Brussel. Dat
was de start van een werk van lange adem,
dat tot het ontstaan vande tweede generatie
winningen heeft geleid. De waterhoudende
grondlagen in de Maasvallei en haar zijrivieren in zuidelijk België hebben bij de hele ontwikkeling van de BIWMeen primordiale rol
gespeeld, wat sindsdien niet veranderd is.
De winningen in het bekken van de Bocq
hebben een voortrekkersrol gehad. Deze zijrivier van de Maas in het hartje van de Ardennen stroomt door de plaatsjes Spontin, Crupet, Sovet, Durnal en Lienne, in de buurt van
Namen. Het water, dat uit een aantal bronnen van de Bocq in de kolenkalkrotsen ontspringt, wordt opgevangen in galerijen, die
een deel van het bronwater afleiden. Deze
galerijen zijn uitgehouwen in de heuvelhellingen iets boven het niveau van de rivier.
Een ander deel van het water komt niet in de
hoofdgalerij terecht, omdat het zijn natuurlijke wegonder de galerij naar de rivier probeert te vervolgen. Daarom werden de zogeheten secundaire galerijen gebouwd in de
onmiddellijke omgeving van de omgelegde
en gekanaliseerde rivierbedding. Beide types
strekken zich uit over een totale lengte van
4,5 kilometer.
Dewinningen worden geëxploiteerd op
het maximum van hun natuurlijke capaciteit. Hoe rijk de watervoerende laag is, hangt
afvan de weersomstandigheden: de capaciteit
schommelt, naargelang de seizoenen, van 15
tot 45duizend kubieke meter per dag.

Naast de winning aan de Bocqwordt op
meerdere plaatsen in het Maasbekken grondwater gewonnen, onder meer inModave ten
zuidwesten van Luikwaar eveneens door middelvangalerijen het water uit debronnen van
deHoyoux,een andere zijrivier vandeMaas,
wordtopgevangen na eengrondpassage van
enkeledagen, maanden ofzelfsjaren. Vijfkilometer galerijen, eveneens uitgehouwen in het
kalksteenmassief, zorgen indeze belangrijkste
grondwaterwinning in Belgiëvooreen productiecapaciteit van 53.000tot 80.000 kubieke
meter per dagofvoor eenjaarproductie van
meer dan 27miljoen kubieke meter. In het
kader van het in bezit nemen van wingebieden
heeft de BIWMde eigendommen van Modave
verworven inclusiefhet kasteel vande Graven
deMarchin, dat sedert 15193 voorkomt op de
lijst met uitzonderlijke monumenten inWallonië.Indit kasteel bevindt zich de maquette
van een hydraulische machine,die Rennequin
Sualen,timmerman en tevens begaafd hydraulicus,omstreeks 1667bouwde voor de bevoorrading van het kasteel met water.DezeLuikenaar paste zijn principe toe toen LodewijkXIV
hem vroegom het Seinewater vanuit Marly op
te stuwen naar het kasteel vanVersailles. Zijn
vernuftige installatie verzette meer dan twee
miljoen liter water per dagen voorzag in de
royalebehoeften van het paleis vande zonnekoning.
Vanafdeoprichting, toen milieubescherming in het maatschappelijk besrei haar intrede nog niet had gedaan, beschermdedeBIWM
dezuiverheid van haargrondwater en voerde
zealeen duurzaam milieubeleid. Daartoe
kochtzedeterreinen aan,waarin haar winningen liggen en waardoor haar aanvoerleidingen

Modave:450hanatuurschoonKrbeschermingvanhetgrondwater.
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lopen,om erdan zelfde controle over tehebben. Inde loop der tijd breidde zedie beschermingsgebieden, waarin geen andere activiteiten toegelaten worden, uit tot een oppervlakte
van ruim 1250hectare.BIWMvoerteen intensiefbosbeheer:naaldbomen worden vervangen
door loofbomen, dieeenbetere bevochtiging
van degrond bevorderen en degrond tegen
erosie beschermen.
Ingenieurs van BIWMwerken samen met
bosbouwkundigen. Bekend isbijvoorbeeld, dat
harshoudende bomen boven een winning de
zuurgraad van water negatiefkunnen beïnvloeden. Geulen worden aangelegd om het
oppervlakkige water afte voeren. Het gewonnen water heeft een natuurlijke drinkbaarheid
en hoeft nochgefilterd, nochgezuiverd re
worden; het wordt hooguit gechlooreerd om
dedrinkbaarheid tijdens dehonderd kilometer
langeaanvoer van circa tweedagen te behouden.
Voorde veiligheidsmarge in de watervoorraad zorgen de winningen indesrreek van Bergen in het stroomgebied van deSchelde.Uit19
actieveboorputten indekrijtlaag,die sedert
1962geboord zijn, kan hier dagelijks 100duizend kubieke meter water gewonnen worden.
Om deenergiekosten tedrukken wordt zoveel
mogelijk water tijdens dedaluren gepompt.

Water uit mijnen en groeven
Eenandere bron van bevoorrading van
water vormen deoude pyrietmijnen in Vedrin
bijNamen. Inde 17eeeuw liepen wegens een
systematische exploitatie vandit mineraal op
steedsgrotere diepte degalerijen onder water.
Demeerdere pogingen tot ontwatering liepen

Wtngalcnjvan.grondwaterinModave.
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regelmatig opeen mislukking uit. Dankzij de
verbetering vandetechniek van de ontwatering werd in het verleden de mijnexploitatie
meermaals hervat doch vaakzonder succes.
Uiteindelijk werd destrijd opgegeven; de hele
mijn isondergelopen en in 1947buiten
gebruik gesteld. De BIWMheeft een overeenkomsr met deSociétédesMines ondertekend,
diehaar debeschikking over het water verleent.Het water -30.000kubieke meter per dag
- dat van een diepte van 130meter wordt opgepompt, heeft een hoog ijzergehalte (drie milligram per liter) en wordt gefilterd en gechloreerd.Na defiltering bedraagt het ijzergehalte
nog slechts 0,03 milligram per liter.
Bijgrote vraagworden dereserves aangesproken van water, dat vanzelfin zes oude
steengroeven opborrelt: tweeondergrondse in
Saint-Martin, één in deopen lucht in Ligny
(hier wordt water onder druk gefilterd) en drie
in openlucht in Ecaussinnes waar een beluchter,diezich diep in éénvande groeven
bevindt, zuurstof in het water perst om eutrofiëring tevootkomen.Aldeze winningen
samen kunnen een piekdebiet van 60.000
kubieke meter per dag leveren of doorlopend
20.000kubieke meter per dag.

gende etappes omvat:
zeven om vastestoffen te verwijderen,
toevoeging van aluminiumsulfaat (om de
elektrische lading van in het water zwevende colloïdale stoffen teneutraliseren en
opdeze manier agglomeraten te vormen
en te laten bezinken),zwavelzuur (voor
vermindering van alkaliteit) en geactiveerd silicaat (voor uitvlokking),
bezinking van het uitgevlokte water,
filtratie,
ozonisatie om microverontreimgmgsporen te verwijderen,
postfiltratie opactieve kool.
Aanvoer
BIWMbeschikt over bijna 500kilometet
aanvoer- en ruim 200kilometer hoofdverdelingsleidingen. Het aanvoernet bestaat uit
aquaducten en feeders. Denaam aquaduct
slaat opdeoudste collectoren.Zonder toepassing van pompen stroomt het water hier door
het hoogteverschil tussen het begin- en eindpunt bij een verhang van 15 à20centimeter
per kilometer.Bij het dootkruisen van valleien
worden persleidingen toegepast (zinkers).In de
feeders stroomt het water onder druk.
Distributie

Maaswater
Medio zestigerjaren lijken door de voortdutende groei van de vraagnaar warer de
beschikbare grondwatervoorraden langzamerhand ontoereikend te worden. DeBIWMwas
dus gedwongen om haar winningen uit te
breiden naar oppervlaktewater en sinds 1973
wordt het Maaswater onttrokken op het
schieteiland vanTailfer, negen kilometer
stroomopwaarts vanNamen, vóór de monding
van derelatiefvervuilde Samber. De capaciteit
van dit station bedraagt 240.000kubieke meter
per dag.Het oppervlaktewater vormt circa28
procent van de totale productie van deBIWM.
In tegenstelling tot de grondwaterwinningen
moet het Maaswater aan een uitgebreide
behandeling onderworpen worden, diede volWinningvanMaaswater: hetcomplexvanTail/er.

In totaal 17teservoirs met een gezamenlijkeinhoud van een halfmiljoen kubieke meter
waterzorgen voor het veiligstellen van de
levetingen door hun afstemming op het
schommelende gebruik en door de homogenisatie en menging van water van verschillende
bronnen en optimalisatie vande desinfectictijd. Met een inhoud van 120.000 kubieke
meter isCallois,20kilometer ten zuiden van
Brussel,het grootste reservoir. Grote hoogteverschillen in dedistributiezones in deBrusselse regio (tussen 15en 140meter boven de
zeespiegel) maken dewatervoorziening moeilijk. Debevolking groeide enging zich steeds
hoger vestigen. Om vooreen toereikende druk
ophoge punten tezorgen en tegelijk een te
hoge druk, dieverspilling en ongevallen op de

lagepunten kan veroorzaken, te voorkomen,
werden vier distributiezoncsgecreëerd (lage,
midden, hoge ensuperhoge).Callois (gelegen
opeen hoogte van ruim 160meter) is ontstaan
uit de behoefte om dedruk in de bestaande
zones (vooraldehoge) te versterken en om een
superhoge zone tevormen. In alle reservoirs
worden zones met stilstaand water voorkomen
dankzij de bouwprincipes dieervoor zorgen
dat een aanhoudende stroming in het teservoir
steeds plaatsheeft.
In Mazy (ten noordwesten van Namen)
bevindt zich een knooppunt, waarin watet uit
tweewingebieden onder grote druk bij elkaar
komt. Om dezedruk te temperen en de leidingen tebeschermen werd hier een evenwichtstoren gebouwd, bestaande uit drie poten,
zijnde 40meter hoge buizen, waarvan één leeg
is.Alsdeafsluiters dichtgaan, gaat het water in
één van de twee poten stijgen, terwijl de derde
het eventueel overlopende water afvoert naar
een nabijgelegen beekje. Elkdagstroomt circa
150.000kubieke meter water langs Mazy op
wegnaar drie belangrijke reservoirs.
DeBIWMziet niet alleen toeopde naleving van 61wettelijke kwahtcitspatameters,
maar zorgt erookvoor,dat veel ongewenste
stoffen veronder de normen blijven. Dekwaliteit wordt gecontroleerd m één cenrraal laboratorium, opgesplitst in klassieke chemie en
bacteriologie, organische microverontreinigingen,zware metalen en radioactiviteit. Het
laboratorium van deBIWMverricht analyses
diebetrekking hebben opdeproductie,dedistributie en de sanering alsook voorderden uit
deoverheids- ofprivé-sector.
Door degrote spreiding van de winningen
en her doeltreffende beleid kon deBIWMonbeperkt water leveren wanneer dat in andete
streken van Belgiëofvan Europa soms werd
gerantsoeneerd. Zeheeft daarmee een record
gevestigd: een heleeeuw lang heeft deBrusselseIntercommunale Watermaatschappij nooit
aan debevolking beperkingen opgelegd.
Foto's: BIWM

ligny: wtnnintj uit degweve.
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