PROGRAMMA – SZENNE afterworks
De Molenbeek, een groene vallei aan de rand van de stad
donderdag 25 juni 2015
De Molenbeek is een groenblauwe corridor die Vlaanderen met Brussel verbindt. Tijdens deze
wandeling, die gedeeltelijk door Natura 2000-gebied gaat, ontdek je een prachtige beekvallei waar de
natuur zich heeft kunnen ontwikkelen, ook al is de stad nooit veraf.
Voorstelling van een nieuwe wandelgids >
Afspraakplaats : Bushalte ‘UZ Brussel’ aan het Universitair Ziekenhuis van Brussel in Jette.
Opgepast: We verwachten u niet meer aan de halte ‘Laerbeek – UZ-Brussel’.
Programma : Stipt vertrek om 17.30u aan de bushalte. Einde voorzien om 20 uur.
Gidsen : Erik Meerschaut (Natuurpunt Asse) en Jean Rommes (Commission de l'Environnement de
Bruxelles Ouest
Externe spreker : Renaud Bocquet (Leefmilieu Brussel - departement Water)
Bekijk de nieuwe wandelgids >>

Het kanaal, dé waterloop tussen Brussel en Vilvoorde
dinsdag 14 juli 2015
Sinds de overwelving van de Zenne is het ‘Zennekanaal’ dé waterloop van Brussel. Het Kanaalplan in
Brussel, Watersite in Vilvoorde... De aandacht is duidelijk gericht op het 'Zennekanaal'. Een goede
gelegenheid om tussen Brussel en Vilvoorde te varen, de ontwikkelingen langsheen het water waar te
nemen en te praten over het integraal en multifunctioneel gebruik en beheer van de waterloop, tijdens
een boottocht op het kanaal.
Afspraakplaats : Akenkaai (opstapplaats Brussels By Water), Brussel.
Programma : Inscheping vanaf 19 uur. Vertrek boottocht om 19.30. Einde voorzien om 21u30.
Gidsen: Coördinatie Zenne, Luc Delprat (Havenkapitein – Haven van Brussel) en ADT- ATO
Koude Schotel: Het is mogelijk om een koude schotel te reserveren tot een week voor de boottocht
(Bekijk de keuze). Deel uw keuze mee bij de opmerkingen in het inschrijvingsformulier.
Meer info >>

Fietsen in de Woluwevallei, langs parken en natuurgebieden
woensdag 26 augustus 2015
Een goede conditie is niet nodig om deel te nemen aan deze fietstocht. De tocht brengt ons op een
aangenaam tempo langs de mooie parken en natuurgebieden die samen de vallei van de Woluwe
vormen. Op de plaats van afspraak kan je een Villo ontlenen.
Afspraakplaats : Metro Herman Debroux – Villo station
Programma : Stipt vertrek om 17u30, einde voorzien om 19.30u.
Gids : Coördinatie Zenne
Externe spreker: Gaëtan Cuartero Diaz (Brussel Leefmilieu - departement Water) en CEBE
(Commission de l’Environnement de Bruxelles Est)
Het parcours volgt een klein stuk van deze fietstocht >>
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De open Zenne en het kanaal in Anderlecht
woensdag 16 september 2015
Deze wandeling brengt je tot bij een locatie waar de Zenne nog in open lucht stroomt. Maar ook dé
huidige waterloop van Brussel, het 'Zennekanaal', komt aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de
geschiedenis van beide waterlopen, hun verschillende functies, verbindingen, potentieel en aan de
toekomstvisie.
Afspraakplaats : Sluis van Anderlecht
Programma : Stipt vertrek om 17.30u, einde voorzien om 19.30u.
Gids : Coördinatie Zenne
Externe spreker: Carole Dauphin (Leefmilieu Brussel)
Bekijk de huidige wandelgids (de vernieuwde versie is nog in opmaak) >>

PRAKTISCHE INFO – SZENNE afterworks
Deelnameprijs: wandeling aan € 3 - boottocht aan € 10 (kinderen € 8).
Bij ontvangst van de betaling is je inschrijving definitief.
Duur: +/- 2u vanaf 17.30u.
Inschrijven: via het online formulier.
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