
 

WaterNet 

Wereldwaterdag 

22/03/2023 - 09u tot 16u30 

 

 

  

 

 

In Brussel zijn heel wat verenigingen actief op het gebied van water en de bijbehorende 

problematieken. In het kader van Wereldwaterdag nodigt Leefmilieu Brussel je graag uit 

voor een infodag die speciaal gericht is op de verenigingssector en waarop zal ingegaan 

worden op de watergerelateerde uitdagingen en het werk van de waterbeheerders om zo 

een doeltreffend netwerk van partners uit te bouwen. 

Met de natuurlijke en menselijke waterkringloop als rode draad zal de infodag in twee 

stappen verlopen: een reeks lezingen in de voormiddag en enkele workshops in de 

namiddag, afgewisseld met momenten voor informele contacten en een bezoek aan de 

tentoonstelling die in het kader van het openbaar onderzoek over het Waterbeheerplan 

2022-27 is opgezet. 

 

Deel deze uitnodiging gerust met jouw netwerk! 

 



Laat ons je initiatieven kennen 

Ben je als Brusselse vereniging betrokken bij of geïnteresseerd in waterbeheer 

in Brussel? Of je nu wel of niet naar de infodag WaterNet kan komen, laat ons je 

initiatieven kennen via dit online-formulier. Deze informatie zal met de 

deelnemers worden gedeeld op 22/03/23, in het kader van de workshop 

« overzicht van de verenigingen ». 

 

Programma 

8.30 u.: Onthaal met koffie 

9 u.: Inleiding 

9.20 u.: Schets van de context - Water in Brussel: uitdagingen en betrokken 

partijen. Leefmilieu Brussel 

Over water: Voorstelling van de waterbeheerders 

9.40 u.: Deel 1 - De natuurlijke watercyclus in Brussel gezien vanuit de 

klimaatuitdagingen en de behoefte aan natuur van de Brusselaars  

- Departement Water van Leefmilieu Brussel 

- Haven van Brussel 

- Gemeente Brussel 

10.40 u.: Koffiepauze 

11 u.: Deel 2 - De menselijke watercyclus in Brussel in samenhang met de 

natuurlijke cyclus, gezien vanuit de klimaatuitdagingen  

- Vivaqua 

- Hydria 

11.40 u.: Workshop - Participatieve opmaak van een overzicht van de 

verenigingssector 

12.20 u.: Lunchpauze - Tentoonstelling over het Waterbeheerplan 2022-27 en 

contacten met de waterbeheerders 

14 u.: Toespraak van minister Alain Maron 

https://apisbruocsella.us20.list-manage.com/track/click?u=e6c645f395d2be89d55df036e&id=c67b7c52b2&e=4b86395afd


 

Workshops 

14.10 u.: Workshop - Hoe samenwerken om de stad veerkrachtiger te maken 

gezien de almaar grotere risico’s op overstromingen en periodes van droogte 

onder invloed van de klimaatverandering? 

15.25 u.: Workshop - Hoe streven naar toegankelijke natuurlijke 

oppervlaktewateren (om te wandelen, te zwemmen, te hengelen, te spelen, ...) 

met behoud van de biodiversiteit in en rond het water? 

16.30 u.: Receptie 

   

Praktische afspraken 

  

Datum: 22/03/2023 van 9 u. tot 16.30 u. 

Locatie: Leefmilieu Brussel, BEL, Havenlaan 86c, 1000 Brussel  

Toegangsplan | Leefmilieu Brussel - Leefmilieu Brussel  

Doelgroepen: verenigingen die actief of geïnteresseerd zijn op het gebied van 

water in Brussel en structuren waarmee ze samenwerken. 

Inschrijving: gratis maar verplicht (via dit online-formulier) 

Meer info: eau_water@environnement.brussels 

  

Organisatie in handen van Apis Bruoc Sella 
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