
Milieueducatieve boottochten en andere 
educatieve milieuprojecten op en om water en waterlopen

Boottochten van 3u 
Programma voor het 4de, 5de en 
6de jaar van het lager onderwijs 
en de 1ste 

graad van het secun-
dair onderwijs.

3 ateliers:

1. De waterweg, de stad: 
een nieuwe kijk op Brussel 
vanaf het water. Wat zijn de 
functies van de waterweg in 
Brussel en welke rol speelt 
hij er?

2. Water in alle staten: 
ontdek de weg van het water 
en de diverse mogelijkheden 
van watergebruik. 
Waar komt ons water vandaan? 
Waar gaat het na gebruik naar-
toe? Hoe kunnen wij er zelf 
milieubewust mee omgaan?

3. Water in het meervoud: 
ontdek en onderzoek wat ver-
vuiling is en wat de gevolgen 
ervan zijn voor het milieu.

Aan deze activiteiten kunnen 
groepen van 50 à 60 jongeren 
deelnemen aan € 2 per 
leerling.

Boottochten van 45min.

Programma voor het 1ste 
, 

2de en 3de jaar van het lager 
onderwijs en de 3de kleuter-
klas.

2 ateliers:

1. Brussel, stad aan het 
water: vanaf het dek van het 
schip ontdekken de kinderen 
de magie van de waterweg 
en de scheepvaart in Brussel.

2. Het leven in onze water-
lopen: in het ruim van het 
schip observeren en ontdek-
ken de kinderen de vele 
soorten planten en dieren 
die in onze waterlopen leven.

Aan deze activiteiten 
kunnen groepen van 35 à 
40 kinderen deelnemen 
aan € 1,25 per leerling.

De milieueducatieve boottochten in Brussel zijn 
een originele en boeiende manier om de thema’s 
water en waterlopen in de aandacht te brengen. 
De jonge Brusselaars leren over de oorsprong 
van hun stad op een eiland in de Zenne en gaan 
het belang van het kanaal en de haven voor 
Brussel begrijpen.

Al varend ontdekken ze de verschillende functies 
van de waterweg. In het ruim van het schip 
bekijken ze de watercyclus in Brussel en worden 
ze geconfronteerd met de uitdagingen voor een 
goed waterbeheer.

De boottocht wil hen ook helpen om het effect van 
hun eigen gedrag op het leefmilieu in te schatten.

Hoe?
De deelnemers worden verdeeld in groepen van 
een 20-tal personen, elk met een eigen bege-
leider. Elke groep neemt deel aan verschillende 
activiteiten, zowel in het ruim als aan dek.

Wat, wanneer en voor wie?
Boottochten van 3u of 45min. voor alle scholen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
6 t.e.m. 29 oktober 2010. 

Inschrijven?

www.coordinatiezenne.be 
T.: 02 206 12 07 - F: 02 203 07 09

‘Brussel langs het water ontdekken’ is een project van Coördinatie Zenne i.s.m. De Milieuboot,
met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse overheid
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Zoektocht naar onze waterlopen
Ontdek tijdens een niet-alledaagse wandeling het Zennekanaal, 
de Zenne en haar zijrivieren! Natuur, geschiedenis van de 
waterloop, waterbeheer, ... Dit zijn enkele van de aspecten die 
dan aan bod komen. De begeleide wandelingen (2u) langs de 
Zenne in Brussel en Anderlecht en langs de andere Brusselse 
waterlopen in uw buurt organiseren wij het hele jaar door op 
aanvraag (€ 60 / groep van max. 25 deelnemers).

U wenst een activiteit te organiseren rond het thema 
‘Water in Brussel’?
De gids ‘Water in Brussel’ bevat boeiende en leerrijke activiteiten 
over het thema waterlopen en water in Brussel! Om deze gids te 
downloaden, ga naar www.coordinatiezenne.be/pub.htm

Bezoek het waterzuiveringsstation Brussel-Noord
Groepen van 10 tot 25 personen, scholieren vanaf 12 jaar, zijn 
het hele jaar door welkom voor een gegidste rondleiding in het 
waterzuiveringsstation van Brussel-Noord. 
Enkel op dinsdagen en donderdagen en op aanvraag (gratis). 
Voor meer info: Aquiris - tel.: 02 243 96 60 - www.aquiris.be

Wandelgidsen
Een aantal wandelgidsen begeleiden 
uw ontdekkingstochten in de vallei 
van de Zenne en haar bijrivieren in de 
drie Gewesten (te koop aan € 0,50 per 
wandelgids). 

Een info- en documentatiecentrum 
over het water en de waterlopen in de Zennevallei
In het documentatiecentrum, langs het kanaal aan het Becodok,  
kan u terecht op afspraak tijdens werkdagen van 9u tot 17u. 
Informatie over water en waterlopen in de Zennevallei, alsook 
onze eigen publicaties. 

Trajecten Doelgroep Dagen Uren

1.  ‘Lange’ 
rondvaarten 
(Sainctelette - 
Buda - 
Sainctelette)

4-5-6LO  
en 1-2SO

maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag

09.00u - 
12.00u 
 
12.30u - 
15.30u

2. ‘Korte’ 
rondvaarten 
(Sainctelette - 
Heembeek - 
Sainctelette)

3Kl en 
1-2-3LO woensdag

09.00u -
09.45u 
 
10.00u -
10.45u
 
11.00u -
11.45u

Andere activiteiten en publicatiesPraktische informatie
Per 15 leerlingen mag 1 begeleider gratis mee. 
Extra begeleiders betalen € 5. 

Samen met de bevestiging van uw boottocht krijgt u 
een link naar de lesbladen ‘Met de stroom mee’ en 
een plan van de opstapplaats. 

U kan beroep doen op de diensten van de MIVB 
(‘speciaal busvervoer’) voor de verplaatsing van of 
naar de opstapplaats, op tel. 02 515 23 62 of via 
www.mivb.be. 

Op woensdagnamiddag en ’s avonds (op week-
dagen) en in het weekend staat de boot ook ter 
beschikking van verenigingen, wateractoren, open-
bare diensten en andere groepen die geïnteresseerd 
zijn in de ontdekking van de waterweg in hun gewest.

Een programma op maat wordt dan voorgesteld. 
Interesse? Bel of mail ons!

Contacteer ons

met de steun van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Vlaamse overheid

‘Brussel langs het water ontdekken’ 
is een project van Coördinatie Zenne i.s.m. De Milieuboot

Akenkaai 2bis
1000 Brussel
Tel.: 02 206 12 07 of 03 
Fax: 02 203 07 09
contact@coordinatiezenne.be

www.coordinatiezenne.be
www.milieuboot.be

U vindt onze activiteiten en publicaties ook terug op www.coordinatiezenne.be!

*  Van 6 t.e.m. 11/10/2010: Nederlandstalige tochten 
 Van 12 t.e.m. 29/10/2010: Franstalige tochten

Van 6 tot 29 oktober 2010*


