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Wie zijn wij? 

De BMWB (Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer) werd op 27/10/2006 
opgericht in toepassing van de ordonnantie tot opstelling van een kader 
voor het waterbeleid van 20/10/2006. 

Ze is opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met als kerntaak 
het saneren van het afvalwater van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Het beheercontract (2018 -2023) dat met de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest werd gesloten, legt de verplichtingen vast en bepaalt 
het aantal uit te voeren taken. 
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Aandeelhouders van de maatschappij

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ( 51,216 % )

Het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid ( 48,782% )

BRINFIN (0,002%)

Maatschappelijk kapitaal: € 182,2 M
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Opdrachten

De BMWB is een autonoom openbaar bedrijf verantwoordelijk voor de inzameling en 
de zuivering van afvalwater, evenals de strijd tegen overstromingen, met het oog op 
het verbeteren van de omgeving en de levenskwaliteit van de burgers.

• de openbare sanering van het stedelijk afvalwater verzekeren;
• de opdrachten uitvoeren die door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest binnen de watersector worden toegewezen en in het bijzonder de 
opdrachten die in haar statuten gedefinieerd zijn; 
• studies uitvoeren om de haar toegewezen doelstellingen te bereiken;
• streven naar transparantie en naar het in de waterprijs opnemen van de 
verschillende kosten verbonden aan de sanering van het stedelijk afvalwater;  
• in het algemeen alle operaties uitvoeren door middel van alle juridische middelen 
om haar doelstelling te bereiken. 
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Valeurs- waarden

Bien-être
Welzijn

Service
Dienstverlening 

Durabilité
Duurzaamheid

Sécurité
Veiligheid
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De klanten van de BMWB

• VIVAQUA

• WATERPRODUCENTEN

• AQUAFIN
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Overzicht van onze installaties
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Voornaamste infrastructuren van de BMWB

• De zuiveringsstations Zuid en Noord

• De stormbekkens met grote capaciteit (Watermaelbeek, Rodebeek, 
Flagey, Belliard, Vorst)

• Een netwerk van verzamelriolen

• Het meetnetwerk Flowbru
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De zuiveringsstations

• Het zuiveringsstation Zuid

Heeft een capaciteit van 360.000 inwoner-equivalent. Het behandelt het 
stedelijk afvalwater van het zuidelijk deel van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (Ukkel – Vorst - St Gillis – Anderlecht – Elsene) en van een deel van 
het grondgebied van enkele Vlaamse randgemeenten. (Linkebeek-
Drogenbos-Ruisbroek-Beersel)

• Het zuiveringsstation Noord 

Heeft een capaciteit van 1.100.000 inwoner-equivalent. Het behandelt het 
stedelijk afvalwater van de deelstroomgebieden van het afvalwater Noord 
en Woluwe en van een deel van het grondgebied van enkele Vlaamse 
randgemeenten. 
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De stormbekkens

De stormbekkens moeten bij hevige regenval het debiet in de collectoren 
beperken en zo overstromingen vermijden. De BMWB beschikt over 
meerdere stormbekkens met een grote capaciteit: 

• In de vallei van de Woluwe

Het stormbekken van de Watermaelbeek (33.000 m³)
Het stormbekken van de Rodebeek (40.000 m³)

• In de vallei van de Maelbeek 

Het stormbekken Belliard (17.000 m³)
Het stormbekken Flagey (33.000 m³)

• De gemeente Vorst

Het stormbekken Vorst (18.000 m³)
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De collectoren 

Voor het vervoer van het afvalwater en het regenwater (eenheidsnet) naar 
de zuiveringsstations en de stormbekkens, beschikt de BMWB over een 
groot netwerk van verzamelriolen met een totale lengte van 37 km :

In het deelstroomgebied zuid:

De collectoren St Gilles, Industrielaan, Paepsemlaan, Anderlecht en Ceria
De collectoren Ukkel, Verrewinkelbeek en Vogelzangbeek
Collector Verrewinkelbeek

 Vervoert het afvalwater van 5 gemeenten (Ukkel, St-Genesius-
Rode, Linkebeek, Beersel en Drogenbos) naar het RWZI Zuid

 Totale afstand aangelegde riolering 7.500 m in verschillende 
diameters en met verschillende technieken

 Twee stormbekkens en twee pompstations
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Het meetnetwerk

Het automatisch meetnetwerk is bestemd voor het opvolgen van de 
watervolumes van de waterlopen, de neerslaggegevens en de 
hoeveelheden afvalwater.

76 stations verbonden met 153 opnametoestellen.
De gegevens die in stappen van 1 tot 5 minuten worden ingezameld, 
worden in ”real time” via het GPRS-netwerk doorgestuurd naar een bij de 
BMWB geïnstalleerde centrale server.

• Opvolging van de waterlopen:
Dankzij 16 pluviometers wordt de neerslag gemeten en kan er in geval van 
onweer een raming worden gemaakt van de neerslaghoeveelheid. 

• Bewaking van het verloop van het afvalwater:
In de collectoren zijn er 45 meetsonden geplaatst, die het waterpeil meten. 



JOURNEE DES MANDATAIRES 20 mars 2019

Dankzij deze meetinstrumenten:

 Een algemene bewaking van het netwerk.

 Een bijzondere bewaking aan de ingangen van de twee 
zuiveringsstations.

 Een bijzondere bewaking aan de in- en uitgangen van de stormbekkens 
van de BMWB. 

Het netwerk zorgt ook voor de opvolging van de 5 stormbekkens van de 
BMWB. 

www.flowbru.be
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De geplande werven
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Het op peil brengen van het zuiveringsstation Zuid

(integratie van een tertiaire behandeling N en P)

 Start van de werken 2014

 Budget: € 75 M
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Actuel

Futur
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HET STORMBEKKEN MOLENBEEK 50.000 M³

Jette en Brussel

Een ondergronds stormbekken

Twee toevoercollectoren van Ø 2,2m

Diverse alternatieven worden nog onderzocht
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De stormbekkens van het Woluwedal

(Woluwe &                                                Ten Reuken)
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STORMBEKKEN WOLUWE 70.000 M³

St-Pieters-Woluwe
Oudergem
St-Lambrechts-Woluwe

Tunnelboring van 1.600 m lengte 
met een diameter van 7,4 m.
Diverse alternatieven worden nog 
onderzocht.
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STORMBEKKEN TEN REUKEN 5.000 M³

Watermaal-Bosvoorde

Tunnelpersing +/- 400 m
met een diameter 2,8 m

De stedenbouwkundige vergunning 
werd recent ontvangen en het 
begin der werken is voorzien voor 
eind 2019, begin 2020 



JOURNEE DES MANDATAIRES 20 mars 2019

De collector Oude Vijvers en de overdekking 
Geleitsbeek en aanleg NSR « Calvaire »

Vorst

Ontdubbeling van de collector 
St-Denijs diameter 1,600 m

Overdekking van de Geleitsbeek
diameter 2,400 m

Opvang van de Nieuwe Stedelijke 
Rivier “Calvaire” diameter 0,600 m


