
Water speelt een vitale rol bij het plannen en inrichten van gebieden. Waterlopen die met 
hun groene structuur een gebied helpen vormgeven, worden door ontwerpers ook wel 
‘blauwgroene vingers’ genoemd. In bebouwde gebieden komt het creëren van dergelijke 
vingers vaak neer op het terug openleggen van waterlopen. De samenwerking met technische 
experts is van essentieel belang om de op plan getekende blauwgroene verbindingen 
op het terrein vorm te kunnen geven. De grenslijn tussen het eerder conceptuele 
ontwerp en een ‘technisch ontwerp’ wordt daarbij best niet al te strikt getrokken. 

In deze bijdrage illustreren twee cases in de Vlaamse Rand rond Brussel – 
de Woluwevallei en de Wezembeek – hoe die verhouding tussen concept 
en techniek het succes van dergelijke operaties kan beïnvloeden.

Blauwgroene vingers 
in de Vlaamse Rand
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkt 
sinds een aantal jaren een landinrichtingspro-
ject uit in de Vlaamse Rand. De opdracht van 
de VLM is grotendeels complementair aan 
het afbakeningsproces ‘Vlaams Strategisch 
Gebied rond Brussel’ (VSGB). De VLM on-
dersteunt het flankerend beleid open ruimte 
van het VSGB door inrichting op het terrein. 
Het is vanuit dit perspectief dat verder wordt 
ingegaan op het belang van blauwgroene ver-
bindingen in de Vlaamse Rand, met focus op 
de Woluwevallei. 
In de Vlaamse Rand worden beekvalleien 
in tal van ruimtelijke plannen ingeschakeld 
als blauwgroene verbindingen. Zo geven de 
plannen van het Vlaams Strategisch Gebied 
rond Brussel de Zenne, de Woluwe, de Maal-
beek, de Zuunbeek etc. een belangrijke rol als 
structuurbepalende beekvalleien. 
Gemeentelijke structuurplannen zijn voorbeelden op een ander 
niveau. In Machelen is er bijvoorbeeld sprake van een ‘groene 
S’ rond de Woluwe en in Wezembeek-Oppem wordt gesproken 
van de zachte as gevormd door de Wezembeek. (Fig. 1, 2)
Dergelijke ‘vingers’ kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan 
een kwaliteitsvolle leefomgeving. Het multifunctionele aspect van 
een blauwgroen netwerk is van groot belang in (rand)stedelijk 
gebied. Net zoals voor de open ruimten in randstedelijk gebied 
ligt hun meerwaarde in een combinatie van verschillende  ‘eco-
systeemdiensten’, gekoppeld aan een groot doelpubliek. 

Ze zorgen bijvoorbeeld voor:
n waterberging en waterretentie (het blauwe)
n ecologische meerwaarde (het groene)
n een publiek netwerk met parken, 

fietspaden en wandelwegen
n verhoging van de leefbaarheid van woon- en werkomgeving
n verbinding van woonkernen
n regulering van het stadsklimaat door 

toevoer van koudere lucht
n verhoging van het imago en de uitstraling van de regio.

in de Vlaamse RandBlauwgroene
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2  Gemeentelijk structuurplan Wezembeek-
Oppem: uitwerking van een 'zachte 
as' langs de Wezembeekvallei

1  De Woluwe als groene S in het  
gemeentelijk structuurplan Machelen

IN DE VLAAMSE RAND WORDEN 
BEEKVALLEIEN IN TAL VAN RUIMTELIJKE 
PLANNEN INGESCHAKELD ALS 
BLAUWGROENE VERBINDINGEN.

Diep maar natuurlijk  
profiel van de heropende  

Beekstraat.  
Foto VLM
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De meerwaarde van blauwgroene verbindingen in de Vlaamse 
Rand wordt vaak nog bekeken vanuit een monofunctionele invals-
hoek (bergingsvermogen, ecologische waarde, landschappelijke 
waarde, …), zonder dat de context van Brussel en zijn grote bevol-
kingsaantal mee in rekening wordt gebracht. Bovendien worden 
de hoge investeringen die waterlopen in dergelijke gebieden 
vergen, vaak afgewogen tegen wat voor hetzelfde geld elders in 
Vlaanderen zou kunnen gebeuren met waterlopen en hun valleien. 
De logische slotsom is dan vaak: geen actie ondernemen.

De Woluwe en de luchthavenregio 
De Vlaamse Landmaatschappij wil , samen met de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM) en de gemeenten, als onderdeel van 
haar open ruimte-opdracht in de Vlaamse Rand inzetten op de 
Woluwe en haar zijlopen. De Woluwevallei vormt immers een 
strategische ruimte voor de toekomst van Brussel en de Rand. 
Ze staat onder een enorme druk, want in het Woluwebekken 
komen heel wat knelpunten samen: de R0, de luchthaven, Uplace, 
een nieuwe gevangenis, nieuwe traminfrastructuur, een nieuw 
NMBS- station, reconversie van een kanaalzone, … . Hoewel 
het bestaan van de Woluwe in ruimtelijke plannen niet wordt 
ontkend, gaan de meeste projecten niet uit van een landschap-
pelijke basis1. Op die manier verdwijnt op termijn de leesbaarheid 
van de Woluwe  volledig. 
De planbegeleidingsgroep2 van het landinrichtingsproject vroeg 

1 De aanpak bij het aanleggen van nieuwe tramlijnen 
zet wel in op landschappelijke omkadering

2 De planbegeleidingsgroep stuurt de opmaak van inrichtingsplannen 
door de VLM aan bij een landinrichtingsproject

dat een studiebureau zich over 
deze complexe problematiek 
zou buigen. De opdracht ging 
naar het duo Secchi-Vigano/ 
Ecorem, dat in 2012 de gewest-
overschrijdende studie ‘Opma-
ken van een gebiedsvisie voor 
de Woluwevallei ’3 op tafel 
legde. Binnen de VLM wordt 
deze werkwijze vaak gevolgd 
voor projecten in beekvalleien. 
Een visie op hoger niveau, al 
dan niet opgemaakt door een 
studiebureau, moet leiden tot 
strategische inrichtingen op het 
terrein en het nodige draagvlak 
bij de partners. Voor de Molenbeek ten zuiden van Brussel werd 
dit recent ook nog gedaan4. Omdat zo’n studie uiteindelijk ook 
een basis moet bieden voor inrichtingsplannen van de VLM, 
werd gevraagd verder in te zoomen en ook een aantal acties uit 
te werken. Bijkomend werd ook nog gevraagd om in Diegem 
een open Woluwe verder uit te werken, met meer nadruk op 
de technische aspecten. Het was intussen immers al duidelijk 
dat er op korte termijn een opportuniteit kon komen door een 
downgrading van de Woluwelaan.
De opmaak van een gebiedsvisie voor de Woluwevallei werd 
door Secchi-Vigano/Ecorem opgevat als een veeleer operatio-

3 https://www.vlm.be/nl/sitecollectiondocuments/plateau 
van moorsel/finaal rapport studie woluwe.pdf

4  https://www.vlm.be/nl/sitecollectiondocuments/regio oost/
open_ruimte_visie_molenbeek_fase_i_ii_iii.pdf

De dichte infrastructuur en bebouwing, die het (peri)-
urbane gebied typeren, maken het op vele vlakken 
moeilijk en vaak erg duur om waterlopen terug open te 
leggen. In de verstedelijkingsgolf na de jaren ’50 werden 
natuurlijke structuren genegeerd, waterlopen overwelfd 
en valleien opgevuld. Door deze ondergrondse infra-
structuur stroomt bovendien niet steeds zuiver water, 
omdat scheiding van afval- en regenwater complex en 
duur is. Zolang het hydrologisch systeem onzichtbaar 
blijft, wordt het echter genegeerd in gebiedsontwikkeling 
en -reconversie, met alle gevolgen vandien. Wachten 
op scheidings- of zuiveringsprogramma’s op lange 
termijn is dus geen optie.
Specifiek voor het gebied van de Woluwe  zijn de ‘moerri-
olen’, die na de Tweede Wereldoorlog werden aangelegd 
om het water op te vangen in de overstromingsgevoelige 
Woluwe-regio. Maar terwijl de dimensies van die moer-
riolen allang niet meer volstaan om overstromingen te 
voorkomen, nemen ze voor een groot deel het bron- en 
regenwater weg van de oorspronkelijke waterlopen. 
Natuurlijke overstromingszones worden zo volledig 
afgesneden van het beekwater en kunnen niet worden 
benut bij zware regenval. 
Gebrek aan zichtbaarheid zorgt ervoor dat veel pro-
jectontwikkelaars geen energie zullen steken in een 
open waterloop. Vaak beseffen ze niet eens dat er een 
waterloop ligt; voor hen is dit slechts één van de vele 
nutsleidingen in de grond. Dit resulteert in een vicieuze 
cirkel, waarbij het op den duur heel moeilijk wordt om 
nog een waterloop open te maken. 
Particulieren en projectontwikkelaars zullen niet snel 
een zone afstaan voor het aanleggen van een kwali-

teitsvolle open waterloop, zelfs niet 
als er snelle fiets- en wandelverbin-
dingen aan gekoppeld zijn. En op 
stedenbouwkundig vlak valt voor 
dit soort situaties helaas weinig af 
te dwingen, zeker als de waterloop 
nog onzichtbaar is.
Soms ligt de waterloop tamelijk diep, 
waardoor er extra ruimte nodig is 
om landschappelijk en qua bele-
ving een meerwaarde te kunnen 
bieden. Maar in een verstedelijkte 
regio is die ruimte erg beperkt. De 
complexiteit van de waterloopstruc-
tuur maakt het openleggen van een 
stukje waterloop er bovendien zo-
danig moeilijk dat bijna niemand er 
wil aan beginnen. 
Om een waterloop te kunnen open-
maken, moet je immers niet alleen 
voldoende kennis hebben van de 
waterloop zelf, maar ook van de 
riolen die erop aansluiten. Door de 
complexiteit van het watersysteem 
in dichtbebouwd gebied en de ver-
snippering van administratieve be-
voegdheden, is de juiste informatie 
bovendien niet altijd beschikbaar.
Door de hoge dynamiek van bouw- 
en infrastructuurprojecten is het 
voor  verschillende partijen soms 
moeilijk om van elkaars plannen 
op de hoogte te blijven en zo mo-
gelijke win-winsituaties te ontdek-
ken. De bergingsmogelijkheden van 
een nieuwe open waterloop kunnen 
bijvoorbeeld een duur gepland buf-
ferbekken overbodig maken. Maar 
dan moeten alle betrokken partijen 
wel op de hoogte zijn van deze plan-
nen… Het feit dat het Woluwe-ge-
bied halverwege doorsneden wordt 
door een gewestgrens maakt het 
allemaal niet eenvoudiger.

03 infrastructuren

04 patches
01.	densificatie	van	gebruiken	

01. buffer langs infrastructuur

02. behoud van openheid

02. logistieke parken

03.	versmallen	van	straatprofiel

Het bestaande groene systeem kan 
onderling verbonden worden aan de 
hand van landschapsoplossingen langs 
infrastructuren en door zo een buffer 
te creëren voor nieuwe activiteiten 
en groene actieve gebieden zoals 
purificatie	van	water	en	lucht.

De grote infrastructuren die de 
monofunctionele zones bedienen 
kunnen worden ingezet als groene 
verbindende elementen die ook een 
vermenging van activiteiten toelaten. 

In de toekomst kunnen sommige 
straatprofielen	 worden	 gereducerd	
zodat er een nieuw type publieke en 
groene	ruimte	ontstaat	die	een	specifiek	
karakter krijgt door publiek transport.

Om de bestaande kleine patches 
in stand te houden kan het gebruik 
van het groen ingevuld worden met 
een	 specifieke	 functionaliteit	 die	
verenigbaar is met de ecologie, maar 
het ook sociaal en/of economisch 
maakt (intensieve volkstuintjes...

Het behoud van de openheid van de 
grote patches kan gerealiseerd worden 
door	 ze	 te	 verbinden	 en	 densificatie	
langs de randen toe te laten zonder het 
midden van de patch in te nemen.

instrumenten en principes

II.2. strategische ruimtes en acties
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01 water

02 geëquipeerd landschap

01.	buffer	voor	flessenhals

01. pool publiek transport

02.	infiltratie	zones	(wadi)

02. potentieel

03. heropenen van begraven beekjes

Om bovenstrooms meer ruimte 
the geven aan het water kunnen 
flessenhalsen	 en	 eerder	 begraven	
kanalen omgevormd worden tot buffer 
bij sterke regenvallen.

Lokale wateropslag in gedecentrali-
seerde	 systemen	 om	 infiltratie	 en	
purificatie	 te	 vergemakkelijken.	
voornamelijk in zones met hoge 
permeabiliteit.

Opportuniteit om de kwailteit van de 
publieke ruimtes te verhogen door de 
beekjes te heropenen. 

De implementatie van een nieuw 
publiek transport systeem laat de 
creatie van een denser geëquipeerd 
land-
schap rond tram en metro haltes.

Verbinding tussen bestaande parken 
en potentiële sites voor voorzieningen 
om monofunctionele industriële en 
logistieke zones meer te vermengen 
met verschillende stedelijke activiteiten.
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3  Inrichtingsvisie VLM voor open ruimte 
in het Woluwebekken op Vlaams Gewest 
(VLM, 2010). De zwarte kaders geven 
de locaties aan waar een waterloop bij 
voorkeur terug kan opengemaakt worden.

4  Instrumenten en principes voor  
de Voluwevallei (SecchiVigano/Ecorem 2012)

5  Een meer technisch luik: open Woluwe in Diegem (SecchiVigano/Ecorem, 2012)

6  Beeld van een studiemaquette: de relatie 
tussen een nieuwe stedelijkheid en de 
ecologische ruimte van de Woluwe.

4 53

O P E N  R U I M T E # 6  >  B L A U W G R O E N E  V I N G E R S

48 |  | 49

6



navoor

Het oorspronkelijke beekwater, dat van hogerop komt, kwam 
dan weer in een ander riool terecht, samen met vuil water. Dit 
was op korte termijn evenmin beschikbaar voor een nieuwe open 
waterloop. Omwille van die moeilijkheden werd er eerst een 
voorbereidende studie opgestart in 2010 (Antea). Deze studie, 
met de ronkende titel ‘Studie inzake het openleggen van het 
bovenstrooms gedeelte van de Wezembeek ‘ vormde een soort 
hybride tussen een conceptstudie en een technisch ontwerp. Een 
echt technisch ontwerp kan volgens de wetgeving landinrichting 
niet worden opgemaakt zolang een inrichtingsplan nog in voor-
bereiding is. Dat viel dus buiten de opdracht. Maar de studie was 
wel technisch gericht. Ze moest een voldoende ‘technische basis’ 
bieden om met het project te kunnen doorgaan en vroeg daarom 
een voorstel van ontwerp in ‘één of meerdere technisch gemoti-
veerde scenario’s’. Daarbij werden een aantal technische vragen 
geformuleerd waar een duidelijk antwoord op moest komen. 
Met behulp van deze studie, de ondersteuning van waterbeheer-
ders zoals Vivaqua en de steun van de schepen van leefmilieu 
van Wezembeek-Oppem, kwam men uiteindelijk tot een breed 
gedragen scenario. Dit scenario hield niet alleen rekening met 
de korte termijn, waar er enkel lokaal water werd verzameld, 
maar ook met een situatie op langere termijn, waar het beek-
water mogelijk terug beschikbaar kan worden. Door de tijd te 
nemen om via een studie de technische aspecten uit te diepen, 
met hulp van de waterbeheerders, werd het mogelijk om in deze 
moeilijke situatie toch een open waterloop aan te leggen. Zo kon 
de blauwgroene verbinding gerealiseerd worden die men van 
meet af aan voor ogen had, en het was tegelijk een aansporing 
om de waterzuivering van deze beek hoger op de prioriteitenlijst 
te krijgen.
Enkele technische elementen hielpen om een waterloze beek 
toch van water te voorzien: 
n Er werd gewerkt met tussenschotten, waardoor 

het water in de beek wordt gehouden. Zo blijft 
er ook tijdens droge periodes een minimum 
hoeveelheid water in de beek aanwezig. 

n Om overstromingen te voorkomen werden 
er voor noodgevallen speciale aansluitingen 
op een moerriool voorzien.

n Bij de aanleg van de beek werd door de keuze van 
diepte al rekening gehouden met de toekomstige 
aansluiting van het eigenlijke beekwater.

n Via grondwatermetingen werd ingeschat wat 
de beste diepte zou zijn om een landschappelijk 
interessant profiel te verzekeren en toch voldoende 
water in de beek te krijgen. (foto p. 46)

n Het tamelijk diepe profiel van de nieuwe 
waterloop werd via bredere zones benut om het 
afstromende water van een nabijgelegen veld te 
bergen en zo dit water uit het riool te houden.

In 2014 werden de werken uitgevoerd. De locatie bleek uiteinde-
lijk zelfs beter geschikt dan men aanvankelijk dacht. In theorie 
ging de studie ervan uit dat, zolang het oorspronkelijke water 
niet werd aangesloten, de beek in de zomer tijdelijk droog zou 
kunnen staan. In de praktijk stond er tijdens de warme zomer 
van 2015 constant water in de beek. Landschappelijk oogt het 
nieuwe park vrij natuurlijk en op ecologisch vlak zijn al interes-
sante fauna en flora waargenomen. Ondanks de ingrijpende 
veranderingen wordt het nieuwe park geapprecieerd en gebruikt 
door de bevolking. Dit lokale draagvlak vertaalt zich ook in de 
wijziging van de naam van de beek:  de ‘Vuilbeek’ heet opnieuw 
de ‘Wezembeek’. Naar aanleiding van het project werd deze 
naamswijziging aangevraagd door de gemeente en bewoners. 
Het project Beekstraat levert nu een praktijkvoorbeeld dat toelaat 
ook op andere plaatsen in de Woluwevallei op een gelijkaardige 
manier tewerk te gaan. Dit maakt het makkelijker de blauwgroene 
vingers die op de plannen in het Woluwebekken werden getekend 
(fig 3, p. 48) ook daadwerkelijk te creëren. Zo zal in Zaventem in 
een gemeentepark een andere zijloop van de Woluwe worden 
opengelegd in 2017. De uitgangssituatie is er gelijkaardig aan 
die in de Beekstraat.
Ook in nevenvalleien van de Woluwe liggen een aantal kas-
teelparken die in privébezit zijn en in een soortgelijke situatie 
verkeren als het park in de Beekstraat. Laten we hopen dat ook 
zij dit voorbeeld zullen volgen. 
Het technische luik speelt in dit gebied dus een belangrijke rol om 
de ruimtelijke concepten van blauwgroene vingers te realiseren. 
Technische ontwerpen worden, zeker als de omstandigheden 
complexer worden, best niet enkel beschouwd als een ‘luik ach-
teraf ’, dat pas in de uitvoeringsfase aan bod komt. Het zou als 
een vorm van ontwerpend onderzoek al een rol kunnen spelen 
in de ontwerp- en planfase. Dit vergt waarschijnlijk meer tijd en 
energie, maar een stapel theoretische plannen die niet kunnen 
uitgevoerd worden is  ook niet echt kostenefficiënt.

nele dimensie voor de concepten die in de studie ‘Brussels 2040’ 
werden ontwikkeld (zie ook het artikel ‘BXL 2040’ in Ruimte 24). 
Daar kwam de Woluwe ook al aan bod. De Woluwe zou volgens 
Secchi-Vigano/Ecorem moeten hersteld worden als een actieve 
entiteit en niet, zoals nu, beschouwd worden als een lastige en 
soms onontkoombare randvoorwaarde. De studie resulteerde in 
een visie met streefbeelden en een aantal tools om dit te reali-
seren. Deze tools werden vervolgens toegepast op testcases en 
een aantal strategische ruimten. Het meer technische luik van 
de open Woluwe in Diegem werd eerder als een aparte opdracht 
uitgewerkt door Ecorem (fig 5). 
In de visie van Secchi-Vigano/Ecorem krijgt de metropolitane 
ruimte een belangrijke plaats. Ze gaan er bijvoorbeeld van uit dat 
het toe-eigenen van de Woluwevallei als publieke ruimte, zoals in 
Brussel gebeurt, de kans biedt om de Woluwe ook in Vlaanderen 
een actievere rol te geven. Een dergelijke wisselwerking tussen 
stedelijk weefsel en waterlopen kwam in eerdere studies van de 
VLM nog nooit zo expliciet aan bod. (fig. 6)

De Woluwestudie:  
een post-scriptum, anno 2015
Het opzet van de Woluwe-studie was volgens Secchi-Vigano/
Ecorem het stimuleren van overleg. Ze wilden ontwerpers en 
ontwikkelaars informeren over het belang dat hun project heeft 
binnen een ruimer kader. In de praktijk is deze studie tot nog toe 
echter nauwelijks gebruikt door partners en al helemaal niet terug 
te vinden in plannen en ontwerpen. Binnen de krappe randvoor-
waarden van tijd en budget was dit opzet ook wel erg ambitieus.
Een interessante vaststelling is echter dat het technische luik in 
Diegem, dat veeleer los van de streefbeeldstudie werd uitgewerkt, 
wél invloed heeft gehad op de gebiedsontwikkeling. Omdat 
men een tamelijk concreet plan kon aanbieden, wordt het nu 
waarschijnlijk mogelijk een open Woluwe te koppelen aan de 
aanleg van een nieuwe tramlijn in Diegem. De VMM tracht nu op 
verschillende plekken de Woluwe terug open te maken. Dit heeft 
als effect dat deze waterloop zo ook meer aandacht gaat krijgen 
in andere planvormingsprocessen in de Woluwevallei. 

Project Beekstraat in 
Wezembeek-Oppem
In het VLM-project ‘Beekstraat’ in Wezembeek-Oppem werd 
in 2014 een open stuk Wezembeek (voorheen ‘Vuilbeek’) ge-
realiseerd. De Wezembeek is een zijloop van de Woluwe.  De 
opmaak van de plannen voor het openleggen van de Wezembeek 
(Antea,2010)  ging vooraf aan de studie van de Woluwe (Secchi 
Vigano/Ecorem, 2012). Het was van in het begin immers al vrij 
duidelijk dat een open beek, gekoppeld aan ecologie en recre-
atie, een meerwaarde zou bieden. Bovendien ging het hier om 
gemeentelijk eigendom. 
Volgens de studie van de Woluwe, die na de studie van Antea 
werd uitgevoerd, moesten de zijlopen van de Woluwe een ‘gelijke 
behandeling’ krijgen als de Woluwe zelf: ze zijn volgens Secchi 
Vigano/Ecorem niet minder belangrijk. De perceptie is vaak 
anders omdat de Wezembeek in een ander landschap ligt dan de 
Woluwe, maar toch zijn de twee niet los te zien van elkaar.
Het project ‘Beekstraat’ is gesitueerd in een gemeentelijk park 
in Wezembeek-Oppem dat ontstaan is toen de waterloop werd 
dichtgemaakt. 
Het gemeentelijk structuurplan toont het belang van de Wezem-
beek, die voor de gemeente een groene ruggengraat of ‘zachte 
as’ vormt. Het lijkt dan ook logisch om de beek terug open te 
maken, zo de zachte as te versterken en tegelijk voor extra wa-
terberging te zorgen. Dit park ligt stroomopwaarts van een punt 
waar er overstromingsproblemen bestaan bij de samenvloeiing 
van twee moerriolen. 
Bij verdere uitwerking leek dit echter niet zo’n eenvoudig pro-
ject. Het bronwater van het park loopt in een moerriool en was 
nauwelijks beschikbaar voor een open waterloop. Het bronwater 
wordt immers meestal via de moerriolen gedraineerd, omwille 
van de stabiliteit. 
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7  Visualisatie Open beek in Wezembeek-Oppem (Antea, 2011).  
8  Overstroming op Wezembeekcollector. Foto Stephane de Burbure.  

9  Situering project Beekstraat in Wezembeek-Oppem.

10  Tussenschot om water in de beek te houden. Foto VLM 11  Voor en na, in de Beekstraat. Foto VLM
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