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In een ecopolis  kunnen de stromen (IN en UIT) worden verminderd door interne 

milieumaatregelen te nemen in de stad op alle niveaus: gebouw, wijk en stad. 

verdroging Vervuiling 

overstromingen 



 Inzetten van  

water als ordenend principe  

op verschillende niveaus in urbane én rurale omgeving is 

dringend nodig. 

Gebouw Wijk  stad 

Naar Tjallingii, 2009. 

en buitengebied 

= INTEGRAAL WATERBEHEER 



Het gebouw niveau  

Ongeveer 40 % van het drinkwater wordt in België 

doorgespoeld door de WC. Compost toiletten doen dat niet.  



Ecologisch omgaan met water op het gebouw niveau: 

hemelwater inzetten en spaarsystemen gebruiken.  



Het steeds meer verzegelen van de stad (beton, asfalt, daken, ....) 

veroorzaakt steeds grotere volumes hemelwater die niet langer 

kunnen infiltreren naar het grondwater toe en die afgevoerd worden 

via een gemengd riolerings systeem (RUN-OFF). 



Slechte voorbeelden: niet-permeabele verzegeling. 

Bovendien dragen deze parkeerterreinen sterk bij tot het  

stedelijk hitte-eiland effect.   

Sint-Gillis Waas (B). 

Nieuwe parkings bij GB en Aldi. 



Slechte voorbeelden  

ook door openbaar bestuur.  

Sint-Gillis Waas (B)  

Parking  gemeentelijk centrum ‘De Route’ 



Goede voorbeelden:  

water-doorlaatbare parkeerterreinen. 

Sint-Niklaas (B). Parking  

recreatiedomein De Ster. 

Mechelen (B). Parking 

Planckendael (Muizen) 



Onverantwoord 

omgaan met water 

veroorzaakt 

ernstige problemen.  

Het mengen van zwart, 

grijs en wit water in 

gemengde rioleringen 

veroorzaakt capaciteits 

problemen in de 

zuiveringsstations (RWZI), 

in perioden met hevige 

regenval: overstorten 

voeren het vervuild water 

dan direct af naar de rivier.  



Overstorten veroorzaken  

overstromingen stroomafwaarts  

van de stad, en brengen vervuild 

water in de rivieren. 



Afkoppelen van het hemelwater (wit water) 

van de riolering is dus noodzakelijk voor het 

ontlasten van de zuiveringsstations en het 

vermijden van overstorten 



Kapel van Ronchamps (Fr) 



Ontwerp water-neutraal: Vegetatiedaken verminderen de 

run-off en hebben tegelijk gunstige effecten op energieverbruik 

en biodiversiteit. 



Eidfjord (N). Hardangervidda national park 



Gebruik vetplanten (zoals Sedum sp.) voor groene daken. 

 

Groene daken zijn gunstig voor 

biodiversiteit, zomer koeling en 

integraal waterbeheer. 

Westerlo (B). Kamp C 

Boxtel (NL). De Kleine Aarde 



Technische opbouw van een vegetatiedak. 



Hovden (N): water-neutrale ecowijk. 



Amsterdam (NL): ontwerpen met hemelwater op het 

dak van de ING Bank. 

Foto’s door Johan Heirman 



Water-neutraal ouderlingen huis(Pelgromshof, Zevenaar, NL) 

Groen dak en een infiltratie plas voor 

hemelwater. 

Zicht van uit een kamer.  



Integraal water beheer op 

het niveau van de wijk. 

Scheiden van de riolering 

Afkoppelen van het 

hemelwater 

Verzamelen en hergebruiken 

van hemelwater 

Infiltreren van overtollig 

hemelwater 
(figuur: TJALLINGII, 1996) 



Belfort Bethoncourt (F) 

Culemborg (NL) 

RWA 

DWA 



Alphen a/d Rijn (NL): 

Ecowijk Ecolonia. 



„s Hertogenbosch (NL): wijk „De Vliert‟ 



Spelen met hemelwater in waterspeeltuinen. 

Delft (NL) 

Culemborg (NL) 

Gelsenkirchen (D) 



Infiltratie zone in het „Ruhrgebiet‟ (gem. Gelsenkirchen, D).   

Infiltratie zone in de ecowijk Kuppersbusch. 



Gelsenkirchen (D) ecowijk Schüngelberg.  



WADI techniek. (water afvoer door infiltratie). 



 HET INFILTRATIE MODEL  is een gidsmodel voor woonzones. 

Regenwater hoort niet in de riolen. Doel is retentie en 

infiltratie van schoon hemelwater in urbane gebieden. Dat 

zorgt voor interessante natte condities voor planten en dieren. 

 

STOWA. STICHTING TOEGEPAST ONDERZOEK WATERBEHEER. 2001. Levende stadswateren: werken aan water in de stad.  

STOWA, ill. ISBN 90 5773 096 3. www.stowa.nl  

http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/
http://www.stowa.nl/


Enschede (NL): wadi‟s in de 

ecowijken Oikos en Ruwenbosch 



Wadi‟s in de wijken ! 

Culemborg (NL) Malmö (S) 



Malmö (Zweden): ecowijk Västra Hamnen (West Haven)  



Accept increased frequencies  of “water in the streets”  

 local scale measures can significantly reduce the damage (for 

same flood frequency) 

Actions or adaptation measures (Willems, 2011). 



More local upstream storage (local terrain depressions)  

 combined effect: reduces sewer flood frequencies & rain water 

feeds groundwater table  

Actions or adaptation measures (Willems, 2011). 



Better integration of water management and spatial planning / 

urban design 

Actions or adaptation measures (Willems, 2011). 

Multiple functions to 

open spaces (e.g. 

parks) in the city: 

FWO research project 

together with 

K.U.Leuven -  ASRO 

(PhD researchers 

Isabelle Putseys 

& Christian Nolf) 



Better integration of water management and ecological / nature 

management 

Actions or adaptation measures (Willems, 2011). 

Role of wetlands: 

SUDEM-CLI cluster 

project for BelSPO 

(cooperation with 

U.Antwerp – ECOBE) 



Probleemstelling: Ook de hydraulische ruwheid 

(sponswerking) van het buitengebied gaat steeds meer 

verloren. 

 Ecologische infrastructuur (bomen, heggen, houtkanten, graften, 

holle wegen, ….) heeft niet alleen ecologische functies, maar ook tal 

van economische functies: 

 voorkomen van BODEMEROSIE 

 voorkomen van WATEROVERLAST in beekvalleien. 

 

 



Hydraulisch ruw landschap in Voeren (B) 

Noorbeek vallei 

Holle weg 

graften 



Landschap in de leemstreek (Heers, Limburg) verliest 

sponswerking na ruilverkaveling 

Ploeg richting loodrecht op hoogtelijnen! 



Toenemende bodemerosie in hellende leemgebieden is 

een gevolg. 

Groot Brittannië, Kent 

Erosierooster Hoegaarden (B) 



Sponseffect verdwijnt ook door verzegeling in het 

buitengebied 

Sint-Gillis Waas (B) 

Voor…..                           en na de ruilverkaveling …. 



Verzegeling door verstedelijking van het buitengebied 

verergert de run-off. 

Elke m² verzegelde oppervlakte 

vormt een obstakel voor 800 liter 

hemelwater per jaar. 



Toenemende wateroverlast in beek- en riviervalleien is een 

gevolg. 

Let op de gele kleur van de 

afgevoerde leem. 

Dit is een wereldwijd probleem, denk aan de ‘Gele Rivier’ China. 



Voorbeeld: Hydrologisch onderzoek aan de Bellebeek, 

Pajottenland (VUBrussel,Van der Beken, 1984) 

Conclusie: Huidige piekdebieten zijn hoger en komen sneller in de tijd na een 

regenbui, dan in de jaren 1950 



Das Integrierte Rheinprogramm des Landes Baden-

Württemberg (Hochwasserverschärfung) 

Z u s t a n d 1 9 5 5 
Z u s t a n d 1 9 7 7 
Z u s t a n d 1 9 7 7 
m i t R e t e n t i o n 

A b f l u ß 
m ³ / s 

5 7 0 0 

5 0 0 0 

4 0 0 0 

3 0 0 0 

2 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 

Pegel Karlsruhe/Maxau 

D u r c h R e t e n t i o n s - 
m a ß n a h m e n 
a u f z u f a n g e n d e s 
A b f l u ß v o l u m e n 

Bron: Gewässerdirektion 

Südlicher Oberrhein/Hochrhein, 2002 



Winterbedding van de Rijn is ingenomen door intensieve 

landbouw e.d.m. (Veränderung des Lebensraumes Aue) 



CONCLUSIE: BODEMEROSIE EN WATEROVERLAST 

 
Voornaamste oorzaken: 

 Verdwijnen van de hydraulische ruwheid (spons 

karakter) van landschappen in het buitengebied 

 Toenemende ondoordringbaarheid (= verzegeling) 

van steden, dorpen en buurten. 

Voornaamste gevolgen: 

 Verdroging enerzijds (onder de stad maar ook 

daling grondwatertafel op het platteland) en 

overstromingen anderzijds (stroomafwaarts van 

de stad) zijn twee zijden van dezelfde medaille. 

 Bodemerosie. 

 

 



Jaren 50 en 60 van 20e eeuw: beekverbredingen en rechttrekken: 

(ab)normalisaties.  Dat verplaatste de problemen stroomafwaarts: 

 

1976: B (Ruisbroek, Rupel) 

1995: NL (Maas en Rijn) 

1997: P, D, Tjechië (Oder, Elbe, Morava) 

1998: B (tientallen beken en rivieren) 

2002: Oostenrijk, D (Elbe, Dresden) , CZ (Moldau, Praag) 

2005: Roemenië - Alpen. 

2010: B (tientallen beken en rivieren, Dender) 



Symptoombestrijding door „normalisatie programma‟s : 

beekverbredingen en rechttrekken. 

De „wet van behoud van ellende‟. 

 

De Marck wordt ‘geabnormaliseerd’. 



1976 (Ruisbroek, België) 



Klimaatswijzigingen spelen bij integraal waterbeheer ook 

een steeds belangrijker rol. 

 De zeespiegelstijging bemoeilijkt op termijn de 

waterafvoer door de rivieren naar zee. Die stijging 

bedraagt ca 3,5 à 4 (!) mm per jaar. 

 Men voorspelt voor deze regio van Europa: 

-30 % meer winterneerslag (!) 

-gelijk blijvende zomerneerslag, maar onregelmatiger 

verdeeld: langere droogteperiodes afgewisseld 

met zware zomeronweders en veel wateroverlast. 

 



Zeespiegel- 

stijging  

in België. 



Neerslag gegevens Brussel (Mira T, 2006) 

Meer ruimte voor de rivieren is ook om deze klimatologische redenen 

noodzakelijk in de ruimtelijke planning. 



Jaren 80 van de 20e eeuw: verhogen en versterken van de 

zomerdijken (eerste versie van het sigmaplan). 

 Principe: zie lezing. 

 Gevolgen:  

 Steeds hogere waterstanden tussen de 

zomerdijken.  

 De vroegere winterbeddingen worden ingenomen 

voor allerlei: wonen, industrie, recreatie, … 

 Dijkbreukrisico’s worden steeds groter 

  

 



De Westerschelde als casus.  

 
(bron:Waterbouwkundig labo Borgerhout, 2008). 



Bornem (B). Door de Schelde op te sluiten in zijn zomerbedding, is het 

overstromingsgevaar alleen maar toegenomen.  



Bornem (B):  

 

Aanslibbing met erosie 

materiaal vermindert het 

kombergend vermogen van de 

zomerbedding nog verder. 

 

Vooral de benedenloop van de 

rivieren slibt aan, 

overstromingsrisico’s blijven 

toenemen 



Gemiddeld hoogwater neemt toe 



Gemiddeld laagwater neemt af 



Jaren 90 van de 20ste eeuw: bouw van wachtbekkens. 

 Principe: zie lezing 

 Gevolgen:   

 Door de afnemende 

stroomsnelheid treedt 

aanslibbing op met 

sterke concentraties 

van mineralen (mest). 

 



Hoegaarden (B).  

Een dijk dwars op de beek, met een doorlaatconstructie is 

nodig voor het maken van een wachtbekken.  



conclusie: toch beter de oorzaken aanpakken, dus  

 het landschap moet opnieuw hydraulisch ruw 

(spons herstellen) 

 steden opnieuw doordringbaar maken 

 ruimtelijk ordenen in de overstroombare 

winterbeddingen van beken en rivieren, meer 

winterbeddingen (potpolders) teruggeven aan 

de rivieren 

De wet van behoud van ellende manifesteert zich 

telkens men aan de symptomen sleutelt en 

vergeet de oorzaken aan te pakken. 

 



Subsidies aan de landbouw om het landschap 

hydraulisch ruw te houden  

 spaart kosten stroomafwaarts (dijken, 

overstromingen, …) 

 is ecologisch gewenst 

 is recreatief gewenst 

Is sedert enkele jaren mogelijk via 

beheersovereenkomsten tussen landbouwer en 

overheid (www.vlm.be)  

Optie beheersovereenkomsten ‘erosie’ 

http://www.vlm.be/


1953, ook in Vlaanderen een ramp.  



Nederland na 1953 
 Ramp van 1953 is in Nederland directe aanleiding voor het 

Deltaplan.  

 In 2003 wordt het Deltaplanplus gepresenteerd om tegemoet te 

komen aan de recente inzichten van klimaatsverandering en om de 

ecologische nadelen van het Deltaplan op te vangen. 

 

Provincie Zeeland (2003): De Delta in zicht. Een integrale visie op de 

Deltawateren (www.scheldenet.nl)  

http://www.scheldenet.nl/


Een voorbeeld: de aanpak van Nederland „Het Plan 

Ooievaar‟. Blauwgroene netwerken langs de grote rivieren 

(Rijn en Maas) 



De Millingerwaard (nabij Nijmegen). Eerste fase. 

Het versterken van de winterdijken van de Waal (Rijn). 



Fase 2: het afgraven en verlagen van de zomerdijken, 

waardoor de winterbedding weer overstroombaar wordt. 



De patronen in de winterbedding worden aangelegd in 

combinatie met kleinschalige winning van zand, grind en 

klei. 

Kekerdom (NL) 

In de verlaten klei-, zandputten 

en grind gaten komt het 

verlandingsproces op gang 



Millingerwaard (Millingen nabij Nijmegen, NL) 



Er wordt gekozen voor „begrazing‟ en „overstromen‟ als processen. 

(proces domineert patroon) 



Patronen ontstaan als gevolg van natuurlijke processen. 

Landschappelijke diversiteit en biodiversiteit nemen toe 



bei 200 jährl. Hochwasser Q=4500 m³/s 

Frankreich Deutschland 

Wasserspiegel 

Gelijkaardige initiatieven langs de Rijn.  

Huidige toestand langs de Rijn ter hoogte van Freiburg 

im Breisgau. 

bei mittlerem Hochwasser Q=600 m³/s 

Tieferlegungs

bereich 
sog. 90-Meterstreifen 

Rheinbett 

Buhnenfeld L
e
in

p
fa

d
 



bei 200 jährl. Hochwasser Q=4500 m³/s 

Frankreich Deutschland 

Wasserspiegel 

bei mittlerem Hochwasser Q=600 m³/s 

Geländeabtrag 

Tieferlegungsbereich 
sog. 90-Meter-Streifen 

Rheinbett 

Buhnen

feld 

V
o
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PLAN: Afgraven van opgehoogde delen van de 

winterbedding van de Rijn en herstel van de 

natuurfunctie. 



…na ‘re-naturierung’ Voor en …  



België na 1953 en 1976 

 Ramp van 1976 (regio Rupel) leidt dan pas in België tot 

het Sigmaplan. Aanvankelijk alleen gefocust op het 

verhogen van de zomerdijken. 

 In de jaren 90 aangepast tot het ‘geactualiseerd 

Sigmaplan’ ,waarin Veiligheid, Natuur, Economie en 

Recreatie een plaats vinden. 

 Specifiek voor de Schelde wordt met Nederland een 

verdrag afgesloten gebaseerd op de 

Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (OS 2010) 

 

 



Ontwikkelingsschets 2010 Schelde Estuarium 

 Integraal maatregelenpakket met drie pijlers:  

 Toegankelijkheid 

 Veiligheid  

 Natuurlijkheid 

 

 Recente problemen met regering in Nederland 

(Hedwigepolder). 



Het Meest Wenselijk Alternatief 

(“scheiding van functies”) 

zone 1 : 11,00 m TAW 

zone 3 : 8,35 m TAW 

zone 2 : 9,25 m TAW 

zone 4 : 8,00 m TAW 

GOG : circa 1.250 ha 

GOG : circa 710 ha 

GOG : circa 320 ha 

GOG : circa 400 ha 

GOG : circa 520 ha 

1.430 ha 



Deze aanpak wordt nu ook in België gevoerd:  

het geactualiseerde sigmaplan. Voorbeeld: vallei van de Durme. 

Potpolders = gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG‟s) 

De zomerbedding van de Durme. 

Potpolders worden aangelegd in de winterbedding. Medegebruik door 

recreanten en extensieve landbouw is mogelijk, als de waterkwaliteit dat toelaat. 



Casus: De Dijle ten zuiden van Leuven 

 Doode bemde: 

 Zie DVD ‘De Doode Bemde’ ten zuiden van 

Leuven.  VRT, Terzake, november 2010. 



Casus: De Maasvallei  

(bron L. Schoenmaekers, 2010 

 en H. Gielen, 2007) 

Raamwerk 
 

1. Rivierbed 

2. Snoer van dorpen 

3. Kasteelparken 

4. Natuurverbindingen 

5. Punt- en lijnvormige landschapsstructuren 

 

 



82 

 15 % van rivierbed (Vl)  

 is nu in natuurbeheer  

 (of op korte termijn  

 te verwachten) 

 

Enkele cijfers 

RivierPark Maasvallei 
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RivierPark Maasvallei 

Kerngebieden 

    Koningssteen 
   (Kleizone, Kollegreend, Koningsteen) 

 



RivierPark Maasvallei 

Kerngebieden 

    Bichterweerd 
 



Bichterweerd 

HW-vluchtplaats 

Zomerdijk-

verwijdering 

Betonnen dienstweg 

en 3 uitwijkplaatsen 

Profileren 

uitstroom 

Monding 

Kogbeek 

Nieuw brugje 

Kogbeek 

Nieuwe 

veerstoep 

Verwijderen 

asfaltweg 



RivierPark Maasvallei 

Kerngebieden 

Negenoord - Kerkeweerd 



westelijke plas Gralex 

Stokkem 

Kerkenweerd 
Groeskens 

Obbicht 

Julianakanaal 

winterdijk 

winterbed Nattenhoven 

de Wissen 



zomerdijk-/-oeververlaging 

de Wissen 





Integraal Waterbeheer: synthese (1) 

 Integraal waterbeheer gaat over het hele traject: 

van het dak, de straat, de riolering tot de 

overstorten, het zuiveringsstation, het 

oppervlaktewater, het grondwater… 

 

 Integraal waterbeheer gaat over het gebouw, de 

buurt, de wijk, de stad én over het buitengebied.  



Integraal Waterbeheer: synthese (2) 

 Door de hele waterketen in samenhang te 

bekijken leidt een integrale aanpak vanzelf ook 

tot een keten van betrokkenen. Belangrijk is 

dan ook om alle betrokkenen rond de tafel te 

brengen én te verleiden tot participatie.  

 

 Bekkencomités dienen daarbij een erg 

belangrijke rol te spelen. 

 

 



European legislation: “Directive 2000/60/EC, 

establishing a framework for the community action in the 

field of water policy” 

 EU Water Framework Directive (WFD). 

   Has been implemented in the legislation by the Flemish law on integral water policy 

(18/07/03 (BS 14/11/03)    

 The WFD strives towards a sustainable water use, also for future generations.  

 The WFD aims to secure water resources and water quality in Europe and to 

weaken the effects of floods and droughts. It stands for an approach by 

(international) river basin, beyond administrative boundaries and limitations. The 

Flemish river basins can be found on  http://www.bekkenwerking.be.  

 The WFD is imposing specific environmental quality standards of surface and 

groundwater and proposes different measures through river basin management 

programs 

 For Flanders the coordination and control is done by a commission for integrated 

water management: http://www.ciwvlaanderen.be.  
 EN: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html  

 NL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:nl:HTML  en 

http://www.vmm.be/publicaties/EUKW.pdf  

http://www.bekkenwerking.be/
http://www.ciwvlaanderen.be/
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:nl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:nl:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0060:nl:HTML
http://www.vmm.be/publicaties/EUKW.pdf


An integrated river basin 

management is oblidged. 

River basins of the river Yser, 

Scheldt and Meuse in Belgium 

Flemish river and brook basins 



DIRECTIVE 2006/118/EC (12/12/2006) 

on the protection of groundwater against pollution and 

deterioration. 

The EU groundwater directive. 

 The groundwater directive, which is a daughter of the WFD,  provides a 

framework for prevention and control measures to prevent pollution of 

groundwater. These measures aim to assess the chemical status of 

groundwater and to decrease the presence of polluting substances. 
 (NL: http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-

1/Dochterrichtlijn%20Grondwater.pdf ) 

 (EN: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:EN:PDF)  

 

http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Dochterrichtlijn Grondwater.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Dochterrichtlijn Grondwater.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Dochterrichtlijn Grondwater.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Dochterrichtlijn Grondwater.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Dochterrichtlijn Grondwater.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0019:0031:EN:PDF


DIRECTIVE 2007/60/EC (23/10/2007) 

on the assessment and management of flood risks. 

 The EU Flood directive.  

 The Floods Directive requires EU Member States to make an 

inventory of areas are at risk of flooding. They have to be mapped, 

and management plans have to be set up. Guidelines are 

international solidarity, a river basin approach and prevention 

measures.  
 NL: http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Overstromingsrichtlijn.pdf  

 EN: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF  

http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Overstromingsrichtlijn.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Overstromingsrichtlijn.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Overstromingsrichtlijn.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Overstromingsrichtlijn.pdf
http://www.ciwvlaanderen.be/wetgeving/europese-wetgeving-1/Overstromingsrichtlijn.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:EN:PDF

