
EEN VIJFTIGTAL GRATIS ACTIVITEITEN VAN 17 TOT 25 MAART 2018 
OM HET BLAUWE ERFGOED VAN BRUSSEL TE ONTDEKKEN! 

  
 
13 maart 2018 – De Wereldwaterdag wordt overal ter wereld op 22 maart gevierd. In Brussel 
vinden van zaterdag 17 tot zondag 25 maart de Brusselse Waterdagen plaats, georganiseerd 
door Leefmilieu Brussel, Coördinatie Zenne en een vijftigtal partners afkomstig uit 
verenigingen, gemeenten en het gewest. Water maakt ten volle deel uit van onze stedelijke 
omgeving, ongeacht of het nu gaat om beken, rivieren en vijvers of om rioleringen en 
stormbekkens, sluizen, waterwinningsgebieden of het opvangen van regenwater. Voor het 3de 
jaar op rij wil minister van Leefmilieu, Céline Fremault, gedurende 9 dagen hulde brengen aan 
het Brusselse blauwe erfgoed met als nieuwigheid een extra weekend om het water en de 
waterdorpen zowel bij opening en afsluiting te vieren. 

Gedurende de hele week en de weekends zullen groot en klein van een gratis programma 
overdag en ‘s avonds kunnen genieten: wandelingen langs het water, geleide bezoeken aan de 
sluis, waterbekkens en musea, tochtjes op het kanaal, ontbijten en aperitief langs de waterkant, 
demonstratie van zeilboten, ontdekking van amfibieën, animatie voor gezinnen, workshops voor 
kinderen, uitwisselingen over het thema water, conferenties, tentoonstellingen, ....  

Op zondag 18 en 25 maart zullen, ter opening en afsluiting van deze Waterdagen, “Waterdorpen” 
die over het hele Brusselse Gewest verspreid zijn, talloze activiteiten aanbieden voor het hele gezin 
op plaatsen die nauw met het water verbonden zijn: 

• 5 waterdorpen starten de festiviteiten op zondag 18 maart: Ukkel/Verrewinkelbeek (de 
Perckestraat 129), Anderlecht/Neerpede (Groen en Blauw Huis - Ketelstraat 1A), Sint-
Agatha-Berchem (de Selliers de Moranvillelaan 91), Jette/Koning Boudewijnpark 
(Speelplein Eugène Toussaintstraat), en Sint-Lambrechts-Woluwe (Leeuw in het 
Maloupark). 

• Een waterdorp dat centraler gelegen is, zal op zondag 25 maart de festiviteiten over de 
thema’s in verband met de Zenne en het kanaal in Brussel-Stad afsluiten: Maxi Mille Liens 
“op de Zenne” (Boerderij van het Maximiliaanpark, Schipperijkaai, 2) 

 



Deze waterdorpen vormen een unieke gelegenheid om de wateroperatoren, de verenigingen 
die actief zijn binnen dit thema en de verkozenen die voor deze materies bevoegd zijn rond een 
ontbijt of een gezellig aperitief te ontmoeten terwijl de kleinsten aan ludieke animaties 
deelnemen. 

Ook de scholen zullen van een speciaal programma genieten om de jonge beleidsmakers van 
morgen te sensibiliseren. Er worden hen de hele week lang activiteiten op verschillende plaatsen 
in Brussel aangeboden. Professionals, studenten en burgers die voor het thema interesse 
hebben, worden op 22 maart voor een seminarie “De Brusselse ontmoetingen rond water” bij 
Leefmilieu Brussel uitgenodigd waarop thema’s zoals de strijd tegen overstromingen, het 
beoordelen van de waterkwaliteit, … , centraal staan; 

« Zowel in het noorden als in het zuiden van onze planeet is droogte een werkelijkheid geworden die zich 
vandaag al te vaak herhaalt. Zuid-Afrika wordt vandaag door een rampzalig tekort aan water gekenmerkt. In 
Europa geraakt de drinkwaterreserve soms in moeilijkheden. Water is een kostbaar goed en vormt de kern 
van de duurzame ontwikkeling. De waterhulpbronnen en de diensten die ze bieden, spelen een grote rol bij 

de vermindering van de armoede, de economische groei en de bescherming van ons leefmilieu. Water 
heeft een vooraanstaand belang in onze voeding en garandeert onze levenskwaliteit vooral als het op 
hygiëne aankomt. Deze Brusselse Waterdag vormt de gelegenheid om de Brusselaars op ludieke wijze 
informatie te verstrekken en de Brusselaars van de verschillende uitdagingen bewust te maken  » zo 

verklaart de minister bevoegd voor Leefmilieu, Céline Fremault.  
 
Brusselaars kunnen hun foto's op de sociale media delen door gebruik te maken van de hashtag 
#BeWaterBeBrussels.  

Enkele nuttige links : 
• Algemene informatie over de Brusselse Waterdagen 2018: http://

www.leefmilieu.brussels/news/brusselse-waterdagen-2018 
• Al deze activiteiten staan in een folder die bij de partners van het evenement en bij 

Leefmilieu Brussel beschikbaar zijn : http://www.coordinatiezenne.be/folderbw.pdf  
• Ter gelegenheid van dit evenement wordt de brochure ‘Water in Brussel’ opnieuw 

uitgegeven: een goudmijn als het op de geschiedenis van het water in Brussel en zijn 
ontwikkeling aankomt. Men ontdekt er de talrijke organisaties die educatieve 
activiteiten over het thema water, waterlopen en vochtige natuurgebieden bieden. 
Ze richt zich dus ook tot pedagogische verantwoordelijken en leraars: http://
www.coordinatiezenne.be/waterinbrussel.pdf  

• Programma voor de scholen: http://www.coordinatiezenne.be/nl/activiteiten/
voorscholen/voorscholen-bis2018.php 

• Foto s ter illustratie beschikbaar tot 19 maart: https://we.tl/MwUZpN9gOr  

Contactpersonen : 
Kabinet van Minister Céline Fremault : Kathrine Jacobs – 0474.62.40.43 – kjacobs@gov.brussels 
Coördinatie Zenne : David Kuborn – 0474.76.98.25 – kuborn@gs-esf.be 
Leefmilieu Brussel : Nathalie Guilmin – 0499.20.70.16 - nguilmin@environnement.brussels  
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