
Sensibiliseringscampagne:  
‘Hier begint de zee  - Ici commence la mer’  

 

Ter gelegenheid van de Brusselse Waterdagen - Journées bruxelloises de l’Eau zullen de tags 'Hier begint de 
zee - Ici commence la mer' naast de rioolroosters de Brusselaars herinneren aan de link tussen hun riool en 
de zee. Deze stedelijke afdrukken zullen hen aanmoedigen om er niks in te gooien. 

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan deze actie! 

Voor deze editie nodigen we waterbeheerders en gemeenten uit om gebruik te maken van het door 
Coördinatie Zenne gratis ter beschikking gestelde materiaal zodat u de plaatsen die u beheert kunt 
markeren. 

We adviseren om 1 of 2 sjablonen en 1 of 2 spuitbussen ecologische verf te gebruiken, waarmee 15 à 30 
afdrukken kunnen gemaakt worden. 

Laat ons weten welk materiaal u nodig heeft en u ontvangt het op afspraak of op de persconferentie 
(datum nog te bepalen). 

Graag ontvangen wij voor het einde van januari uw eventuele bevestiging om aan de actie deel te nemen  
(contact@coordinationsenne.be - 02 206 12 07 - 0478 567197). 

 

Wanneer? 
De tags worden best geplaatst vóór 22 maart - Wereldwaterdag om zichtbaarheid te geven aan de 
Brusselse Waterdagen. 
 

Waar? 
Afdrukken kunnen op verschillende plaatsen worden gemaakt: 

▪ zichtbaar (ingang van het stadhuis, stadsplein), 
▪ treffend (rioolroosters direct aangesloten op een vijver of beek), 
▪ in de buurt van plaatsen waar activiteiten plaatsvinden tijdens de Waterdagen, zodat dit thema 

tijdens de activiteit aan bod komt. 
 

Hoe? 
Door onderstaande sjablonen te gebruiken: 

Voor de opmaak van deze sjablonen werden wij geadviseerd door www.openfab.be.  
 

   

  

http://www.openfab.be/


Verschillende manieren om de afdruk te maken: 

1. Ecologische verf in spuitbussen 

Productreferentie: 
https://www.contactforestier.be/fr/Produits/article/010040-00010-BLA/Bombe_a%C3%A9rosol_ECO-
Marker_Fluo_500_ml  

Gebruikte sprays 

Spuitbus aerosol ECO-Marker Fluo 500 ml. 
Fluorescerende aerosol markeringsverf gebruikt in de bosbouw 
op basis van 100 % biologische alcohol. 
Natuurlijke hars uit hernieuwbare grondstoffen. 
Vrijwel geurloos. Niet schadelijk voor het milieu, organische 
oplosmiddelen. 

Wij hebben ons bevoorraad bij www.contactforestier.be. Als u 
grotere hoeveelheden sprays nodig heeft, kan u die best zelf 
bij hen bestellen. Vraag naar lichte kleuren (oranje, geel, wit) 
die beter zichtbaar zijn. Tags zijn kortstondig (ongeveer 1 
maand). 
Na een paar tags en vooraleer het sjabloon begint te druipen 
kan het raadzaam zijn de overtollige verf weg te schrapen of 
met een doek droog te vegen. Let op, het kan een vuil werkje 
worden. 
Voor het vervoeren van uw sjabloon kunt u, op goed advies 
van de gemeente Vorst, idealiter een map maken door 2 
stukken karton samen te voegen en te vouwen en aan de 
bovenzijde een handvat te maken. 

Na gebruik dienen lege sprays voor recyclage naar het containerpark te worden gebracht. 
 

2. Met hoge druk (dus zonder verf, het ‘négatief’ verschijnt dan) 
 
Eénmaal droog is het contrast vuil / 
schoon indrukwekkend. Ideaal op vuile en 
bemoste ondergronden. 

We hebben echter niet veel feedback van 
deze techniek. De gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe liet ons weten dat de 
karcherstraal tijdens de tests het sjabloon 
had verpulverd. De gemeente Elsene kon 
er gebruik van maken, maar zonder ons 
het aantal uitgevoerde schone tags te vermelden. 
 

3. Met krijt 

Perfect op bijvoorbeeld schoolpleinen. Kinderen kunnen hun 
creativiteit de vrije loop laten rond het thema water, zee, het 
sjabloon is niet nodig en de tekeningen kunnen met krijt worden 
gemaakt. 
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Op grotere schaal 

Als u op grotere schaal campagne wilt voeren, 
nodigen we u uit om het voorbeeld van de 
gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te volgen.  
Ze vertrouwde het markeren van 250 afvoeren 
toe aan haar wegmarkeringsbedrijf. De gebruikte 
verf was die voor oversteekplaatsen voor 
voetgangers en de druk werd ingesteld op  
120 bar. Deze markeringen gaan langer mee 
(ongeveer 1 jaar). 
 

 

Didactisch materiaal 

De pagina op onze website die aan het project is gewijd, heeft een illustratief pakket om dit thema aan te 
pakken tijdens evenementen die u zou willen organiseren. Dit materiaal is vrij te gebruiken. We danken u 
om de informatie niet uit zijn context te halen zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. 

▪ Nl: https://www.coordinatiezenne.be/downloads/pedag-docs.pdf 
▪ Fr: https://www.coordinationsenne.be/downloads/pedag-docs.pdf 

 
Vivaqua stelt folders ter beschikking die de actie ondersteunen. Deze kunnen besteld worden bij : 
communication@vivaqua.be / communicatie@vivaqua.be  

▪ Nl: Alles in het riool? Geen sprake van! De tips van Vivaqua:    
https://www.coordinatiezenne.be/downloads/Vivaqua_NL.pdf  

▪ Fr: Tout à l’égout? Pas question! Les conseils de Vivaqua: 
https://www.coordinationsenne.be/downloads/Vivaqua_FR.pdf 

 
De Brusselse watergids wordt verspreid tijdens de Brusselse Waterdagen. Deze handige gids behandelt alle 
specifieke kenmerken van de Brusselse watercyclus. Hij stelt docenten en onderwijsverantwoordelijken ook 
in staat om het onderwerp water met hun leerlingen te bespreken, bijvoorbeeld in de klas: 

▪ Nl: https://www.coordinatiezenne.be/waterinbrussel.pdf 
▪ Fr: https://www.coordinationsenne.be/eauabruxelles.pdf 

 

 

https://www.coordinatiezenne.be/downloads/pedag-docs.pdf
https://www.coordinationsenne.be/downloads/pedag-docs.pdf
mailto:Communication@VIVAQUA.BE
mailto:communicatie@vivaqua.be
https://www.coordinatiezenne.be/downloads/Vivaqua_NL.pdf
https://www.coordinationsenne.be/downloads/Vivaqua_FR.pdf
https://www.coordinatiezenne.be/waterinbrussel.pdf
https://www.coordinationsenne.be/eauabruxelles.pdf


Personaliseer de campagne 
 

Zo maakte Sint-Agatha-Berchem een poster die in de hele 

gemeente werd verspreid om mensen te herinneren aan enkele 

goede gewoontes die het water ten goede komen. 

De Stad Brussel lanceerde ooit een campagne betreffende 

sigarettenpeuken om te herinneren aan de schade veroorzaakt 

door hun lozing in het riool. 

 

 

 

 

 

 

Communicatie 
 
Het project wordt gepresenteerd op de persconferentie omtrent de Waterdagen. 
Tijdens de waterdagen wordt een persbericht verstuurd. 
Op de pagina www.facebook.com/bewaterbebrussels worden foto's en het doel van de actie weergegeven 
Hou ons op de hoogte over uw acties en deel uw foto's op deze pagina. 
 
U kan steeds in uw communicatie refereren naar de site die aan het project is gewijd als volgt: 

▪ https://www.hierbegintdezee.brussels  
▪ https://www.icicommencelamer.brussels  

Dit om geïnteresseerden te informeren dat deze campagne past in het ruimere kader van de Brusselse 
Waterdagen. Daarnaast bereiden ook Vlaanderen en Wallonië zich voor om deze campagne opnieuw te 
lanceren. 
 

Help ons het project verder te laten evolueren! 

Deel zeker de foto's van uw prestaties, uw conclusies over hoe u het materiaal hebt gebruikt en uw 
suggesties. Hierdoor kunnen we de campagne voor een toekomstige actie, mogelijk op grotere schaal, 
waarbij de burgers betrokken zijn, verder verbeteren. 

Bedankt voor uw medewerking en veel succes! 

Wij staan ter uwer beschikking voor verdere informatie. 

De actie 'Hier begint de zee' wordt georganiseerd naar aanleiding van de Brusselse Waterdagen, met de 

steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in samenwerking met de wateroperatoren en de 
deelnemende steden en gemeenten. 
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