
Contact & reservaties
Akenkaai 2bis, 1000 Brussel - Tel. 02 206 12 07

contact@coordinatiezenne.be
www.coordinatiezenne.be 
(activiteiten - voor scholen)  

                 Like & volg ons op facebook! 
 

vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne asbl  
is een werkgroep en partner van de  

vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl  
en krijgt de steun van Leefmilieu Brussel  
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

Nog méér weten over water...?
 

Combineer de wandeling 
‘De Zenne en het kanaal  
in het hart van Brussel’ 
met een ongewone reis  
naar de Brusselse riolen. 
De stedelijke watercyclus, 
het belang van water, wa-
terzuivering en de sporen 
van het water in de stad 
komen aan bod tijdens een 
leerrijk bezoek in het hart 
van Brussel.
Info: www.sewermuseum.brussels

Bezoek de rioolwaterzui-
veringsinstallatie van  
Brussel-Noord. De instal-
latie bevindt zich op de 
oever van het kanaal, ter 
hoogte van de Budabrug en 
staat in voor de zuivering 
van een groot deel van het 
afvalwater van Brussel. Een 
geleid bezoek is op aanvraag 
mogelijk op dinsdag en don-
derdag. De complexe zuiveringsprocessen worden op 
een duidelijke en didactische manier voorgesteld en 
uitgelegd door een gids van Coördinatie Zenne.
Info: www.aquiris.be (Aquiris - het waterzuiverings-
station). Voor scholen Secundair onderwijs.

In de gids ‘Water in Brussel’ vind je niet alleen  
een schat aan informatie over het water en de ge-
schiedenis van het water in Brussel, maar ook een 
overzicht van de vele activiteiten die diverse orga-
nisaties aanbieden over de thema’s water, waterlopen 
en natte natuur. 
De gids is op vraag verkrijgbaar bij Leefmilieu Brussel 
(info@leefmilieu.brussels).

Ontdek onze wandel- en fietsfolders ‘Zoektocht naar 
een waterloop’ en geniet van een prachtige uitstap 
in de Zennevallei.

Abonneer je op ‘De Zennekrant’. Deze digitale  
nieuwsbrief benadert de waterlopen in het Zenne-
bekken op een gewestoverschrijdende en integrale 
manier, met oog voor de veelheid aan thema’s die 
hiermee verband houden. 

Meer info: www.coordinatiezenne.be
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‘No Time to Waste Water’
Onderzoek de waterkwaliteit van  
de waterloop dichtbij de school

De waterkwaliteit is een essentiële factor voor de ont-
wikkeling van het leven in en langs de waterlopen. Zij  
heeft ook een rechtstreekse impact op onze gezond- 
heid en levenskwaliteit. 

We nemen samen een Brusselse waterloop dicht bij  
de school onder de loep: de Molenbeek, de Vogel- 
zangbeek, de Geleytsbeek, de Woluwe, de Neer- 
pedebeek, de Roodkloosterbeek, de Watermael-
beek of de Zenne. 

We ontdekken op basis van verschillende experimenten 
hoe het gesteld is met de waterkwaliteit. Door obser- 
vatie van de omgeving, door analyse van enkele fysico-
chemische parameters, (troebelheid, temperatuur, 
opgeloste zuurstof, zuurtegraad en nutriënten),  door  
macro-invertebraten te zoeken en de Belgische Bio-
tische Index te bepalen en door de hydromorfologie 
of opbouw van de waterloop te analyseren kunnen 
we oordelen of het watersysteem een ‘goede water-
kwaliteit’ heeft. 

De bekomen resultaten zullen je een idee geven van 
de huidige waterkwaliteit. Je kan dan de oorzaken 
van eventuele vervuiling onderzoeken en de getroffen 
maatregelen voor een ‘goede ecologische toestand’ 
bespreken. 

De begeleider kan de experimenten aanpassen aan  het  
niveau van de klas.
 
Doelpubliek:  2de en 3de graad Secundair onderwijs.
Plaats:  In functie van de school  
 en de gekozen waterloop. 
Duur:  +/- 3u.
Prijs:  € 90 / groep van max. 25 leerlingen.
Periode:  Ideaal van april tot oktober. 
 Reservatie is nodig.

Educatieve wandelingen  
langs Brusselse waterlopen

De Molenbeek, de Vogelzangbeek, de Geleytsbeek, 
de Woluwe, de Neerpedebeek, de Roodkloosterbeek, 
de bronnen van de Woluwe, de Zenne en het kanaal 
zijn allemaal schitterende locaties om het water, de 
natuur en het leefmilieu in het algemeen te beleven en 
te ervaren. Nochtans krijgen die mooie plekjes niet altijd 
de aandacht die ze verdienen.

Tijdens de wandelingen en in functie van de groep vertelt  
de begeleider over de geschiedenis van de waterloop  
waarlangs gewandeld wordt. Thema’s die aan bod komen  
zijn geografie, waterbeheer en -beleid, waterkwaliteit en 
waterzuivering, de waterkringloop, het belang van water  
voor natuur en mens en in de strijd tegen klimaatop-
warming.

De begeleider kan de inhoud van de wandeling aanpassen 
aan je specifieke wensen. Voor een wandeling die bv. het 
historische aspect meer in de kijker zet, is de wandeling 
‘De Zenne en het kanaal in het hart van Brussel’ een 
uitstekende keuze.

We kijken er naar uit je te ontmoeten op één van onze 
wandelingen!
 
Doelpubliek:  Lager en Secundair onderwijs.
Plaats:  In functie van de school  
 en de gekozen wandeling. 
Duur:  +/- 2u.
Prijs:  € 70 / groep van max. 25 leerlingen. 
Wanneer:  Het hele jaar door op aanvraag.  
 Reservatie is nodig.

Milieueducatieve boottochten 
‘Brussel langs het water ontdekken’

Deze boottochten laten leerlingen op een originele manier  
kennismaken met de thema’s waterlopen en water. 
Actief waarnemen, beleven en zelf onderzoeken vormen 
de basis van het programma (3 ateliers van elk 45 min.) 
aan boord van een ‘varend milieueducatief centrum’.

Aan dek ontdekken de leerlingen Brussel vanaf het water  
en maken kennis met de belangrijke functies die het ‘Zenne- 
kanaal’ vervult: het maakt  milieuvriendelijk goederen-
vervoer mogelijk, vermijdt overstromingen en vormt een 
ecologische corridor in de stad. Bovendien is het kanaal  
een groen-blauwe as voor zachte mobiliteit op en langs 
het water. Het brengt koelte en leven in de stad en ver-
betert zo de stedelijke leefomgeving. 
In het labo onderzoeken de leerlingen een zelfgenomen 
waterstaal. Ze ontdekken hoe het gesteld is met de 
waterkwaliteit van het kanaal. Welke diertjes vertellen 
ons daar meer over? Is er voldoende zuurstof aanwezig 
zodat er vissen kunnen leven? 
In de exporuimte volgen de leerlingen de reis van hùn  
water. Waar komt ons drinkwater vandaan? Waar gaat het  
na gebruik naartoe? Hoe wordt ons afvalwater gezuiverd? 
Kunnen we milieuvriendelijker omgaan met water? 
 
Doelpubliek:  Voor leerlingen van 4de, 5de en 6de LO  
 en voor de 1ste graad SO. 
 Max. 3 klassen per boottocht.
Plaats:  Havenlaan 6 (kant KBC), 1000 Brussel. 
Duur:  Van 9u tot 12u OF van 12.45u tot 15.45u. 
Prijs:  € 4 / leerling. Per 15 leerlingen mag  
 één begeleider gratis mee.  
 Extra begeleiders betalen elk € 8. 
Wanneer:  Nederlands: van 5 tot 9 oktober 2020.  
 Frans: van 12 tot 23 oktober 2020. 
 Reservatie is nodig.

Deze boottochten vinden elk jaar 
plaats in oktober. Data programma 
oktober 2021 worden in het voor- 
jaar‘21 bekend gemaakt.


