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Situering van de  
activiteiten en organisaties

Water in de natuur 
 Wandelen langs de Brusselse waterlopen p. 
 Waterkwaliteit meten op het terrein p. 
 Wandelen in Hof ter Musschen en het Moeraske  p. 
 Tussen moeras en Poelbos, in Natura 2000-gebied p. 
 Wandelen in het natuurgebied van de Vogelzangbeek p. 
 Water en Natuur: de grote watercyclus p. 
 Het ecosysteem van de vijver in al zijn vormen p. 
 Begeleide themawandelingen p. 
 Biodiversiteit in een stedelijke omgeving p. 
 Bescherming van Neerpede p. 

Water in de stad 
 De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel p. 
 Water, levensbron, stadsbron  p.    
 De riolen van binnenuit p.    
 Geschiedenis van het water in Brussel p. 
 Water- en biodiversiteitswegen p. 
 De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord p. 
 Documentatiefonds over waterbeheer  
 in het Brussels Gewest p. 
 De wijken van het kanaal in de kijker p. 
 Voor een geïntegreerd waterbeleid p. 
 Begeleide fietstochten p. 

Op het water 
 Milieueducatieve boottochten 
 ‘Brussel langs het water ontdekken’ p. 
 Brussel aan het water: 
 de vele functies van het kanaal en de haven p. 
 De Waterbus, een lijndienst op het 'Zennekanaal' p. 
 Begeleide boottochten op de Brusselse kanalen p. 

Water op school 
 Water alom  p. 
 Doorlichting waterbeheer in de school p. 
 Water in al zijn vormen p. 
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Doelgroep: groepen, volwassenen en scholen
Wanneer:  het hele jaar door op aanvraag
Duur:  2u
Prijs:  € 60 / groep

Coördinatie Zenne 
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel 
Tel.: 02 206 12 07  
contact@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be

Wandelingen langs 
de Brusselse waterlopen 

De Zenne, de Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek en de Woluwe zijn 
prachtige locaties om over leefmilieu en natuur te vertellen. Tijdens de wandelingen 
en in functie van de groep vertelt de begeleider over de geschiedenis van de water-
loop, de geografie, waterbeheer en -kwaliteit, het belang van water voor natuur en 
mens en het groene en blauwe netwerk.

Je kan ook zelf een wandeling organiseren met de wandelgidsen van Coördinatie 
Zenne. Ze zijn downloadbaar op de website of beschikbaar op aanvraag.
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www.paccotest.org
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Waterkwaliteit meten 
op het terrein 

Analyseer een waterstaal dat je uit een Brusselse vijver of waterloop hebt geschept 
en ondervind wat met een 'goede waterkwaliteit' bedoeld wordt. Je maakt gebruik 
van je zintuigen (zicht, geur), een aantal fysicochemische parameters (troebelheid, 
temperatuur, opgeloste zuurstof, pH) en de Belgisch Biotische Index (observatie van 
de macro-invertebraten). Welke waterdiertjes vertellen ons iets? Is er voldoende 
zuurstof in het water om er te leven? Is het water niet te zuur? Allemaal vragen die 
we samen zullen beantwoorden. 

Als hij beschikbaar is, kan de Pacco-test nog voor een extraatje zorgen. De Pacco- 
test is een drijvend meetinstrument om meer te weten te komen over de water- 
kwaliteit. Het werd uitgevonden door nieuwsgierige knutselaars met de steun van 
City Mine(d).

Doelgroep: groepen, volwassenen en scholen
Wanneer:  het hele jaar door op aanvraag
Duur:  2u
Prijs:  € 80 / groep

Coördinatie Zenne 
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel 
Tel.: 02 206 12 07  
contact@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be
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Doelgroep: iedereen
Wanneer:  elke 1ste (Hof ter Musschen) of 2de (Moeraske)  
 zondag van de maand om 10u
Duur:  3u
Prijs:  gratis

Milieu Commissie Brussel en Omgeving - MOB
Mosselmansstraat 44 - 1140 Evere 
Tel.: 02 460 38 54 - 02 242 50 43 
info@cebe.be - www.cebe.be 

Wandelen in Hof ter Musschen  
en het Moeraske

‘Hof ter Musschen’ is een natuurgebied van 10 ha aan de Woluwe.  Dankzij een pad 
doorheen het gebied kan je zowel haar schoonheid als  haar biologisch belang gaan 
ontdekken. Er leven daar verschillende diersoorten die heel zeldzaam zijn in het 
Brussels Gewest. Ze geven deze plek de status van ‘Natura 2000-gebied’ en bij elk 
bezoek zijn er wel weer leuke verrassingen. De boerderij en bakkerij ernaast zullen 
ook liefhebbers van een niet zo lang vervlogen verleden interesseren. 

Het Moeraske is een echte restant van de Zennevallei. Het gebied is 14 ha groot en 
grenst aan het vormingsstation van Schaarbeek. Verschillende biotopen bestaan er 
naast elkaar. Je vindt er drie moerassen, bronnen, een beek, een droge weide, een 
vochtige weide, een hoogstammig bos, een begroeide berm, talrijke bosjes en kreu-
pelbosjes, bijzondere bomen, vijvertjes, groentetuintjes,… De ideale leefomgeving 
voor een even rijke als gevarieerde fauna en flora.

Op ontdekking  |  Water in de natuur
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Doelgroep: iedereen 
Wanneer:  elke 1ste zaterdag van de maand om 14u
Duur:  2u
Prijs:  gratis

Milieu Commissie West-Brussel - MOB
Kerkhoflaan 5 - 1083 Ganshoren 
Tel.: 02 427 77 57 
jean.rommes@natagora.be

Tussen moeras en Poelbos,  
in Natura 2000-gebied

Een begeleide wandeling in het noordwesten van Brussel in de vallei van de Molen-
beek is een kans om het Poelbos en het moeras van Jette te gaan ontdekken, twee 
natuurreservaten in Natura 2000-gebied. 

Het Moeras van Jette, middenin het Koning Boudewijnpark, moest in de jaren ‘50 
bijna plaats ruimen voor een collector die zou geplaatst worden 'om die ongezonde 
gebieden te saneren'. Sinds het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigenaar is van het 
moeras, werd het in ere hersteld en staat het dankzij een aangepast beheer weer op 
de ecologische kaart. Vijvers, rietvelden, vochtige weiden en wilgenbosjes vind je er 
zij aan zij, tegelijk met de Molenbeek, die samen met de bronnen in het Poelbos, het 
moeras van water voorziet.

Je leert niet enkel de samenhang tussen de beek en het moeras kennen, maar het 
is ook een ontdekkingstocht naar de typische fauna en flora van de waterrijke gebie-
den. Misschien krijg je de kans om een glimp op te vangen van de metaalblauwe re-
flecties van een ijsvogel of om de talrijke soorten gracieuze libellen waar te nemen.

Water in de natuur  |  Op ontdekking
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Doelgroep: iedereen
Wanneer:  volgens de kalender
Duur:  3u
Prijs:  gratis

Commissie voor het Behoud, het Beheer en de Ontwikkeling van  
de Natuur in de vallei van de Vogelzangbeek (CCN Vogelzang CBN)
Generaal Jaqueslaan 155 - 1050 Elsene
Tel.: 02 640 19 24
ccnvogelzangcbn@gmail.com - www.facebook.com/ccnvogelzangcbn/

Wandelen in het natuurgebied 
van de Vogelzangbeek

In een mooi landschap met grazige weilanden, bosjes, hagen, prachtige oude knot-
wilgen, rietkragen en poelen, kronkelt de Vogelzangbeek. Het gebied is een oase van 
rust aan de rand van de hoofdstad.

De Vogelzangbeekvallei is ook een onmisbare schakel in een reeks van bescherm-
de gebieden. Het blauwe en groene netwerk komt hier volledig tot zijn recht, want 
niettegenstaande de grens tussen de gewesten, maken fauna en flora volop gebruik 
van deze ecologische verbindingsweg tussen stad en platteland. 

De bezoekers worden er zowel geconfronteerd met de biologische rijkdom van de 
verschillende natte gebieden als met de kwetsbaarheid van de biotopen en de pro-
blematiek van vervuiling, sanering en waterbeheer.

Op ontdekking  |  Water in de natuur



39

Doelgroep: schoolgroepen
Wanneer:  het hele jaar door op aanvraag
Duur:  één dag
Prijs:  € 7 / leerling
 
Tournesol-Zonnebloem 
Terhulpensesteenweg 199 - 1170 Watermaal-Bosvoorde 
Tel.: 02 675 37 30
animation@tournesol-zonnebloem.be - www.tournesol-zonnebloem.be 

Water en Natuur: 
de grote watercyclus

Het leven op en om de vijver
We lopen langs de oevers van een vijver, ontdekken bronnen en beekjes die de vijver 
voeden, leren de typische planten kennen, observeren met een verrekijker de water- 
vogels en met een netje scheppen we een rijkdom aan onderwaterorganismen op. 
Met het vergrootglas bestuderen we de mysterieuze wereld van de macro-invertebraten 
van dichtbij. Door al die observaties gaan we ook automatisch spreken over de water- 
cyclus, de levenscycli, de voedselketens en het biologisch evenwicht.

De kwaliteit van de waterlopen 
De macro-invertebraten stellen ons in staat om een idee te hebben van de kwaliteit 
van het water waaruit ze genomen zijn. Nadat we ze op het terrein verzameld hebben, 
bestuderen we de macro-invertebraten in het labo en determineren we ze met behulp 
van microscopen. Chemische analyses vervolledigen de biologische resultaten en vor-
men de basis voor een discussie over de watervervuiling en waar die vandaan komt.

Het drinkwater in vraag gesteld
Water! We zien het in alle kleuren, vooral in de reclame. Tijdens dit atelier proeven,  
analyseren en vergelijken we water. We willen begrijpen waar het vandaan komt, wat  
er in zit en hoe het bij ons geraakt. Flessenwater of kraantjeswater, het is geen onschul-
dige keuze als we rekening houden met de economische belangen en de gevolgen 
voor mens en milieu. 

Water in de natuur  |  Op ontdekking
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Het ecosysteem van de vijver  
in al zijn vormen 

Het waterrijke gebied van de Massarttuin met zijn vijvers, bronnen en moerassen is 
de ideale plaats voor leerlingen om op het terrein de draagwijdte van het begrip ‘eco-
systeem’ te leren begrijpen en hoe alle aparte onderdelen in dat grote verhaal on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn. De tuin definieert en illustreert de pijlers van 
de ecologie zoals biotoop en levensgemeenschap, leefgebied en niche, biodiversiteit. 

De leerlingen scherpen er hun zin voor observatie aan met een oefening om de ver-
schillende plantenzones in kaart te brengen en de macrofauna van de vijver te be-
palen aan de hand van determinatietabellen (observatie binnen met microscopen).

Doelgroep: schoolgroepen (4-5-6de secundair)
Wanneer:  van mei tot juni
Duur:  2u30'
Prijs:  gratis tot € 3,50 / persoon 
Taal:  Frans  

Plantentuin Jean Massart - ULB
Waversesteenweg 1850 - 1160 Oudergem
Tel.: 02 650 91 65
 jardinmassart@ulb.ac.be - www.ulb.be/jardinmassart 

Op ontdekking  |  Water in de natuur
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Doelgroep: iedereen
Wanneer:  op aanvraag of volgens de kalender
Duur:  in functie van het bezoek
Prijs:  gratis (bezoek volgens agenda)   
 of op aanvraag (losse bezoeken)
Taal:  Frans  

Cercle des Guides-nature du Brabant
Tel.: 0478 221 207 
cgnbbt@gmail.com - http://guidenaturebrabant.wordpress.com

Begeleide themawandelingen
De natuurgidsen van Brabant (le Cercle des Guides-nature du Brabant) organiseren 
regelmatig begeleide wandelingen. Ze bespreken een veelheid aan thema’s zoals 
fauna en flora, maar ook abiotische elementen zoals water, geologie, klimaat,… 

Water in de natuur  |  Op ontdekking
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Biodiversiteit in een stedelijke omgeving
Natagora Bruxelles vertegenwoordigt een stad met meer dan een miljoen inwoners, 
waarvan 14 % van de oppervlakte bestaat uit Natura 2000-gebied!

Onze acties rond water gaan onder andere over het beheer van een waterrijk gebied 
in Ukkel, de aanleg van een poel in de Participatieve Tuinen van Etterbeek, de obser-
vatie van vleermuizen en de acties van de werkgroep Zenne-Kanaal. De werkgroep 
bakent interessante zones met biologisch potentieel in het havengebied af. Daar-
na contacteren ze de bedrijven met concrete voorstellen waarbij de nadruk wordt 
gelegd op het feit dat de voordelen voor de biodiversiteit geen negatieve invloed 
hebben op de economische streefdoelen van de ondernemingen.

Neem contact met jouw Brusselse afdeling en laten we samen werken om de kennis  
en het behoud van de biodiversiteit in een stedelijke omgeving te verbeteren. 

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  het hele jaar door
Duur:  in functie van de activiteit
Prijs:  gratis 
Taal:  Frans  

Natagora Bruxelles
secretariat.natabru@gmail.com  
www.natagora.be/bruxelles - www.facebook.com/natagorabruxelles
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Bescherming van Neerpede
Het Groen en blauw huis heeft het behoud van Neerpede als doel en organiseert 
daarvoor activiteiten rond duurzame voeding en biodiversiteit. Neerpede is een lan-
delijk gebied in Anderlecht met veel waterrijke zones: een grote vijver, een rivier in 
open lucht, beekjes, riet,…
Ontdek Neerpede, in het bijzonder tijdens de wandelingen op de ‘Zondagen van de 
Naturalist’. 

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  op zondag of  
 volgens de kalender
Duur:  2u
Prijs:  € 2 / persoon
Taal:  Frans  

Groen en blauw huis
Ketelstraat 1A - 1070 Anderlecht
maisonverteetbleue@gmail.com - www.maisonverteetbleue.be

43Water in de natuur  |  Op ontdekking
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De Zenne en het kanaal  
in het hart van Brussel

Begeleide wandeling langs de oude kaaien, richting Sint-Katelijneplein en de Sint- 
Gorikshallen met als leidraad de Zenne en de oude haven van Brussel. 

Brussel is een ‘waterstad’. Ze ontstond op de oevers van de Zenne en werd groot 
dankzij de rivier en het kanaal. Tot in de 19e eeuw stroomde de rivier zichtbaar en 
dwars door de stad. Het historische centrum nestelde zich op de vele eilandjes die 
de talrijke armen van de Zenne gevormd hadden. De drukte van de haven drong 
door tot in het hart van de stad.

Wat blijft er nog over van dat verleden? Hoe en waarom verdween het water beetje 
bij beetje uit het centrum? Is er vandaag nog water? Hoe zit het met de toekomst? 

Doelgroep: groepen, volwassenen en scholen
Wanneer:  het hele jaar door op afspraak
Duur:  2u
Prijs:  € 60 / groep

Coördinatie Zenne 
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel 
Tel.: 02 206 12 07  
contact@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be
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Water, levensbron, stadsbron 
De Sint-Katelijnewijk 
De huidige Sint-Katelijnewijk was meer dan 300 jaar lang de belangrijkste haven 
van Brussel. Van dat verleden blijven nog veel sporen over. Die gaan ontdekken is 
een onuitputtelijke bron van verwondering. Aarzel niet om mee te wandelen en kom 
alles te weten over de kaaien en de oude, gedempte dokken.

De Zenne van weleer
In de loop der eeuwen is Brussel diep in de Zennevallei ontstaan, op de oevers en 
eilandjes van de meanderende rivier. Deze wandeling in de binnenstad vertelt een 
stuk stadsgeschiedenis en werpt een licht op de nauwe banden die Brussel ooit met 
de rivier verbonden. 

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  het hele jaar door op aanvraag  
 voor groepen (zie website voor wandelingen op vaste data)
Duur:  2u
Prijs:  gratis tot € 165 / groep of van € 4 tot € 7 / persoon

La Fonderie 
Ransfortstraat 27 - 1000 Brussel 
Tel.: 02 410 99 50 
parcours@lafonderie.be - www.lafonderie.be
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De riolen van binnenuit
Het Riolenmuseum nodigt je uit voor een buitengewone reis naar de meest verborgen, 
maar levensnoodzakelijke nutsvoorziening van Brussel. Het is een buitengewoon en 
levendig museum,  met de Zenne in de hoofdrol. Je hoort er wanneer, waarom en hoe 
de riolen werden aangelegd, het vertelt over de mensen die in deze ondergrondse 
wereld werken en dompelt je onder in de watercyclus van de stad.

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  van dinsdag tot zaterdag, van 10u tot 17u
Duur:  1u30'
Prijs:  gratis tot € 8 / persoon of van € 75 tot € 90 / geleid bezoek

Riolenmuseum 
Octrooipaviljoen - Anderlechtsepoort - 1000 Brussel 
Tel.: 02 279 43 83
musea@brucity.be - www.museedesegouts.brussels

Op ontdekking  |  Water in de stad
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Geschiedenis van het water in Brussel 
In het Museum van de Stad Brussel krijg je een rondleiding langsheen kunstwerken 
die vertellen over het water in de stad. Een maquette van de stad in de 13e eeuw 
helpt inzien hoe belangrijk de Zenne was voor de handel, de ambachten en de voed-
selvoorziening (vis). Schilderijen, etsen, wandtapijten, schaalmodellen en objecten 
tonen de Zenne, de kanalen en de fonteinen in Brussel van de middeleeuwen tot 
nu. In het museum staat ook het originele Manneken Pis, de beroemde Brusselse 
fontein, nu het symbool van de stad.

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  van dinsdag tot zondag, van 10u tot 17u 
Duur:  1u
Prijs:  gratis tot € 8 / persoon of van € 75 tot € 90 / geleid bezoek

Museum van de Stad Brussel - Broodhuis 
Grote Markt - 1000 Brussel 
Tel.: 02 279 43 50
musea@brucity.be - www.museumvandestadbrussel.brussels  

Water in de stad  |  Op ontdekking
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Water- en biodiversiteitswegen
Deze tentoonstelling toont aan 
de hand van zes stedelijke,  
duurzame ontwikkelingen in 
de Brusselse hoofdstad de 
voordelen voor een stad als 
water en biodiversiteit er naar 
waarde worden geschat. De 
expositie toont de vooruitgang 
van projecten die de laatste 
jaren gerealiseerd zijn. Teksten, 
illustraties, foto’s en historische 
kaarten tonen de projecten en 
geven inspiratie voor een door-
dacht stedelijk beleid op vlak 
van milieu, ruimtelijke ordening 
en duurzame ontwikkeling. De 
zes projecten zijn: het biodiver-
siteitsparcours in het Leopold-
park, de stadsmoestuin van Potamoes, het blauw-groene lint in de Neptunuswijk, de 
vergroening van de wijk Morichar, de nieuwe stadsrivier tussen Brel en Brempt en 
de Kalvariebron die opnieuw boven de grond komt. 

Doelgroep: > 10 jaar
Wanneer:  beschikbaar op de locatie
Duur:  minimum 15 dagen
Prijs:  te bespreken 
Taal:  Frans  

De projecten zijn het resultaat van de samenwerking tussen het Koninklijk Instituut 
voor Natuurwetenschappen, met haar expertise in biodiversiteit, de Staten Generaal 
van het Water in Brussel, die streeft naar een beter waterbeheer in de stad, en buurt-
verenigingen die bekommerd zijn om de kwaliteit van hun omgeving.

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 - 1000 Brussel
Tel.: 02 327 42 65
carole.paleco@naturalsciences.be - www.naturalsciences.be/nl/news/item/6187

SGWB
Collegestraat 154 - 1050 Elsene
Tel.: 0498 59 15 50
coordegeb@gmail.com - www.egeb-sgwb.be

Op ontdekking  |  Water in de stad
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De rioolwaterzuiveringsinstallatie  
van Brussel-Noord 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord behandelt het afvalwater van 
1,1 miljoen inwonersequivalenten. Op deze manier wordt op enkele wijken na al het 
Brusselse afvalwater gezuiverd alvorens het in de Zenne wordt gestort. De zuive-
ringsprocessen zijn complex, maar worden op een duidelijke en didactische manier 
voorgesteld en uitgelegd. De RWZI bevindt zich op de oever van het kanaal op een 
oude industriële site die doorkruist wordt door de Zenne. 

Doelgroep: groepen, volw. en scholen (> 12 jaar)
Wanneer:  dinsdag en donderdag, 10.30u of 13.30u
Duur:  2u
Prijs:  gratis 

Aquiris
Vilvoordselaan 450 - 1130 Haren
Tel.: 02 243 96 60
contact@aquiris.be - www.aquiris.be 
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Documentatiefonds over  
waterbeheer in het Brussels Gewest 

Hydrobru, de Brusselse intercommunale voor waterdistributie en sanering, en La 
Fonderie zijn begonnen met de samenstelling van een documentatiefonds om de 
oorsprong en de evolutie van de drinkwaterdistributie, de afvalwaterafvoer en het 
beheer van de strijd tegen de overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
in beeld te brengen.

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  zie website: 
 http://db.lafonderie.be/
Duur:  -
Prijs:  gratis
Taal:  Frans  

La Fonderie
Ransfortstraat 27 - 1080 Molenbeek
Tel.: 02 410 10 80
adonceel@lafonderie.be - www.lafonderie.be 
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De wijken van het kanaal in de kijker
Het verhaal achter de kanaalzone is een zeer sterk menselijk verhaal, een collectief 
avontuur dat de volkse kanaalbuurten van Brussel al 170 jaar vormgeeft.  Het is ook 
een krachtig relaas over arbeid, techniek, solidariteit en sociale conflicten, fabrieks-
schoorstenen en mensen uit alle uithoeken van de wereld.

Anderlecht en Molenbeek zijn sleutellocaties om het Brussel, België en Europa van 
net na de Industriële Revolutie te begrijpen. Hier draait alles om transformeren, ex-
perimenteren, fabriceren, emigreren, planten, graven, werken, bouwen…  In de COOP 
zetten we dit avontuur verder. Voor bezoekers valt er dan ook altijd iets te beleven! 

Ontdek de wijken rond het kanaal aan de hand van een evolutieve tentoonstelling, 
talrijke workshops en onze circuits 'natuur', 'industrie' of 'populaties'. Het zal je ver-
bazen hoe verrassend onze wijken rond het kanaal wel zijn!

Doelgroep: schoolgroepen, families
Wanneer:  voor groepen is reservatie verplicht, zie website
Duur:  vanaf 1u tot 3u
Prijs:  vanaf € 3 tot € 12 / persoon

COOP - Centre Découvertes Canal
Fernand Demetskaai 23 - 1070 Anderlecht
Tel.: 02 899 93 00
info@coop.be - www.coop.brussels 
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52

Voor een geïntegreerd waterbeleid
Staten Generaal van het Water in Brussel wil met haar activiteiten vooral een stimu-
lans zijn voor een duurzaam en integraal stedelijk waterbeheer. Water is uit het ste-
delijk landschap verbannen. Als een wegwerpvoorwerp werd het naar de riolering 
afgeleid met de vervuiling van de rivieren en een overbelasting van de waterzuive-
ringsinstallaties als gevolg. Tegelijk  veroorzaakt de grootschalige ondoordringbaar-
heid van de bodem overstromingen. 
De SGWB stelt voor om op basis van de solidariteit binnen een stroomgebied een 
meer participatief waterbeleid uit te proberen en voor Nieuwe Stadsrivieren, Groene 
en blauwe assen en Watergemeenschappen te zorgen, zelfs in de dichte binnen-
stad. Onze werkmethodes vergen veel research, onderzoekswandelingen, collabo-
ratieve cartografie, enz. We organiseren ook sensibiliseringsacties door bv. te zorgen 
voor notitieboekjes en infoborden voor wandelingen langs het water. We werken 
samen met zowel de inwoners, de overheden als de onderzoekscentra in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelgroep: Brusselaars, verenigingen,  
 administraties en overheden
Wanneer:  het hele jaar door
Duur:  in functie van het project
Prijs:  gratis

SGWB
Collegestraat 154 - 1050 Elsene
Tel.: 0498 59 15 50
coordegeb@gmail.com - www.egeb-sgwb.be

Op ontdekking  |  Water in de stad
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Begeleide fietstochten
Pro Velo organiseert het jaar rond begeleide fietstochten rond het thema ‘water’. Ze 
zijn voor iedereen toegankelijk (voor groepen wel mits reservatie, maar mogelijk tot 
200 personen). In samenwerking met Leefmilieu Brussel biedt Pro Velo een groot 
aantal fietstochten aan langs het kanaal en naar de groene en blauwe ruimtes in Brus-
sel zoals het Zennekanaal, de Woluwevallei, het industrieel verleden van Brussel…

Dankzij onze enthousiaste gidsen zal Brussel geen geheimen meer voor je hebben, 
zal je alle verhalen over de stad kennen én ondervinden wat de stad in petto heeft! 
Kies voor een unieke ontdekkingstocht naar het water in Brussel!

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  het hele jaar door op aanvraag voor  
 groepen, van begin april tot eind oktober  
 voor individuelen
Duur:  van 2u tot een hele dag
Prijs:  vanaf € 150 / groep of vanaf € 10 / persoon

Pro Velo 
Londenstraat 15 - 1050 Elsene 
Tel.: 02 502 73 55
info@provelo.org - www.provelo.be

Water in de stad  |  Op ontdekking



54 Op ontdekking  |  Op het water

Milieueducatieve boottochten 
'Brussel langs het water ontdekken'

Deze milieueducatieve boottochten laten leerlingen op een originele manier kennis- 
maken met de thema’s water en waterlopen. Actief waarnemen, beleven en zelf onder- 
zoeken vormen de basis van het programma dat uit 3 ateliers van elk 45 minuten 
bestaat.

Doelgroep: schoolgroepen (9-14 jaar)
Wanneer:  in oktober
Duur:  3u
Prijs:  € 3 / leerling of € 6 / begeleider

Coördinatie Zenne 
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel 
Tel.: 02 206 12 07  
contact@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be
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Brussel aan het water:  
de vele functies van het kanaal en de haven

Kom het kanaal en de haven van Brussel ontdekken tijdens een begeleide boottocht 
‘Brussel, stad aan het water: de vele functies van het kanaal en de haven’. Tijdens 
zo’n boottocht willen we de jongeren onderdompelen in de wereld van de scheep-
vaart terwijl ze op een aangename en concrete manier bijleren over economie, ge-
schiedenis, geografie, ecologie en ook de stedelijke ontwikkelingen in hun Gewest, 
en dit alles vanaf hún waterweg.

Doelgroep: schoolgroepen (12-18 jaar)
Wanneer:  in de lente 
Duur:  1u30' 
Prijs:  € 3 / leerling of € 6 / begeleider

Brussels by Water
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel 
Tel.: 02 203 64 06
contact@brusselsbywater.be - www.brusselsbywater.be 
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De Waterbus,  
een lijndienst op het 'Zennekanaal' 

De Waterbus is een intergewestelijke ‘lijndienst’ op het Brusselse 'Zennekanaal' voor 
filevrije en attractieve verplaatsingen tussen het centrum van Brussel, Van Praet  
en het centrum van Vilvoorde. De Waterbus versterkt vooral de mobiliteit van voet- 
gangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer in die zone. Het is een 
multifunctioneel en aangenaam vervoermiddel gericht op winkelen, recreatie, toe-
risme en professionele verplaatsingen. Je kan in- en ontschepen aan één van de 
haltes naar keuze, die elk aansluiting geven op clusters van het openbaar vervoer, 
winkelconcentraties, kantoor- en evenementenlocaties, bedrijven en bestaande en 
toekomstige wooncentra en bus- en autoparkings aan de rand van de stad.

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  vanaf 1 mei tot 31 oktober
Duur:  zie uurschema op de website
Prijs:  van € 2 tot € 3 / traject

Brussels by Water 
De Waterbus is een project van Brussels by Water en Kanaaltochten Brabant,  
gecoördineerd door Scaldisnet. Reservaties gebeuren via nautische partner Rivertours. 
Tel.: 02 218 54 60 - contact@brusselsbywater.be - www.waterbus.eu

Op ontdekking  |  Op het water
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Begeleide boottochten  
op de Brusselse kanalen

Brussel, haar kanalen, haar industrie, haar dokken, de mensen en hun werk, de fauna 
en de flora… Het zijn enkele van de onderwerpen die aangehaald worden tijdens 
onze begeleide of geanimeerde tochten op de Brusselse kanalen. Er zijn verschil-
lende soorten tochten mogelijk naargelang de gekozen dag en de samenstelling 
van de groep.

Doelgroep: iedereen
Wanneer:  het hele jaar door op aanvraag 
 voor groepen, zie de website voor boottochten op vaste data
Duur:  vanaf 1u30' tot 3u15'
Prijs:  vanaf € 60 tot € 710 / groep of gratis tot € 10 / persoon

La Fonderie
Ransfortstraat 27 - 1080 Molenbeek
Tel.: 02 410 10 80
parcours@lafonderie.be - www.lafonderie.be 

Op het water  |  Op ontdekking
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Water alom
GoodPlanet Actions
GoodPlanet Actions daagt alle kinderen en jongeren uit om in actie te schieten voor 
een goed leven op een goede planeet, voor iedereen. Op 5 actiedagen vragen we 
iedereen om met een simpele geste mee te werken aan een 'GoodPlanet'. Kies één 
of meerdere acties en doe mee met je klas of de hele school. 

Op onze gezondheid!
Driiiing! Het is speeltijd! Schooltassen toveren fruitsapjes, chocomelk en andere 
drankjes tevoorschijn. Maar welke invloed hebben deze dranken op de gezondheid 
van kinderen? En is slechts één drankje in de pauze voldoende om je te hydrateren? 
Via een gevarieerde, interactieve en ludieke workshop ontdekt elke klas het belang 
van hydratatie voor onze gezondheid.

Schelde Jongerenparlement
Het Schelde Jongerenparlement brengt jongeren vanaf 17 jaar samen die wonen 
of studeren in het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Ze gaan 
aan de slag rond het thema water en waterbeheer. In dit kader van internationale 
samenwerking, educatie en burgerschap krijgen de jongeren de kans om hun visie 
op waterbeleid voor te stellen en acties te ondersteunen die jongeren in hun regio 
sensibiliseren.

Doelgroep: vanaf 3 tot 18 jaar
Wanneer:  op aanvraag
Duur:  in functie van de activiteit
Prijs:  op aanvraag

GoodPlanet
Edinburgstraat 26 - 1050 Elsene
Tel.: 02 893 08 08
c.magos@goodplanet.be - www.goodplanet.be
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Doelgroep: schoolgroepen (> 10 jaar) en  
 volwassenengroepen (max. 25 pers.)
Plaats:  in de school
Duur:  één dag voor de doorlichting, eventueel  
 opvolging tijdens het schooljaar
Prijs:  € 600 - gratis als de activiteit past binnen het kader van onze missies

COREN  
Van Elewyckstraat 35 - 1050 Elsene 
Tel.: 02 640 53 23 
apbe@coren.be - www.coren.be   

Doorlichting waterbeheer in de school
Tijdens deze activiteit onderzoeken de leerlingen een dag lang het waterbeheer 
in hun school. Met behulp van een vragenlijst evalueren de leerlingen het water-
verbruik op hun school en wat er typisch aan is (zoals verschillende toepassingen, 
bronnen, kosten, onderhoudsproducten die gebruikt worden, …).

Op basis van de resultaten stellen de leerlingen acties voor die op school uitgevoerd 
kunnen worden (sensibiliseringsacties naar de leerlingen en/of schoolpersoneel 
toe, technische acties). COREN staat in voor de opvolging tijdens het schooljaar en 
evalueert de projecten op het einde van het schooljaar.
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Water in al zijn vormen 
Creëren, experimenteren, leren rond de fysieke vormen van water, de veranderingen 
van water zoals de latente warmte en de verandering van dichtheid van water, de 
anomalie van water, de oppervlaktespanning. Wetenschappelijke en ludieke proeven 
met materiaal uit het dagelijkse leven worden op zo’n manier gebracht dat iedere 
deelnemer ze zelf kan doen. Er wordt aandacht besteed aan de kritische analyse 
van documenten, hoe te leren uit fouten en het zoeken van linken tussen natuur-
kundige gegevens en het milieu.

Doelgroep: leerlingen en studenten, jongeren, leraren,  
 bedrijven, wijkfeesten, evenementen
Wanneer:  op aanvraag
Duur:  1u30'
Prijs:  op aanvraag
Taal:  Frans  

Les Petits Débrouillards
Voglerstraat 38- 1030 Schaarbeek
Tel.: 02 268 40 30
info@lespetitsdebrouillards.be - www.lespetitsdebrouillards.be

Op ontdekking  |  Water op school


