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Fiche 9

Leerling

Het ‘Zennekanaal’

Dit werkblad zal je helpen om na te denken over een aantal thema’s die tijdens de educatieve boottochten zullen worden behandelt.
Bespreek het met de rest van de klas en breng jullie ideeën en vragen mee naar de boot!

ßß Het Zennebekken
Kleur op de kaart het kanaal blauw. Kleur op de kaart de Zenne rood.
Duid met een pijl de stroomrichting van het kanaal aan op de kaart.
Waar bevindt zich het begin van het kanaal?

Charleroi
.........................................................................................................................................................................................
In welke stroom mondt het kanaal uit?

.........................................................................................................................................................................................
de
Schelde
Het kanaal stroomt door 3 gewesten. Welke?

Vlaams
Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
.........................................................................................................................................................................................
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ß Varen tussen Brussel en Vilvoorde
Bekijk de kaart op pagina 3.
Hoe bepaal je de linkeroever van een waterloop?

de
oever die zich aan de linkerkant van de waterloop bevindt wanneer je
.........................................................................................................................................................................................
stroomafwaarts
(= naar de monding) kijkt
.........................................................................................................................................................................................
Hoe bepaal je de rechteroever van een waterloop?

de oever die zich aan de rechterkant van de waterloop bevindt wanneer je
.........................................................................................................................................................................................
stroomafwaarts (= naar de monding) kijkt
.........................................................................................................................................................................................
Duid de rechter- (R) en linkeroever (L) aan op de kaart.
Mijn school is gelegen op de LINKER / RECHTER oever van een waterloop (omcirkel het juiste antwoord).
Kleur de cijfers bij de tekeningen: groen voor natuur, geel voor bedrijven en paars voor ontspanning.

geel
Welke kleur(en) komen het meeste voor? .....................................................................................................................
Het kanaal wordt dus het meest gebruikt voor (omcirkel het juiste antwoord):
NATUUR / BEDRIJVEN / ONTSPANNING
Het afvalwater van de riolen wordt gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Sinds ons afvalwater gezuiverd wordt, verbetert de waterkwaliteit van de Zenne.
Waar vind je een rioolwaterzuiveringsinstallatie terug? Tip: kijk hiervoor naar de legende van de kaart.

Brussel-Noord
.........................................................................................................................................................................................
Grimbergen
.........................................................................................................................................................................................
Omcirkel deze rioolwaterzuiveringsinstallaties in het bruin.

ß De talrijke functies van het kanaal
Bekijk de volgende foto’s. Welke functie zie je op de foto?
Kies uit: scheepvaart / recreatie / personenvervoer / natuur / industrie / wonen langs het water

scheepvaart
..........................................................

industrie
...........................................................

recreatie
...........................................................

wonen
langs het water
natuur
..........................................................
........................................................... personenvervoer
...........................................................
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