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Zoektocht naar een rivier

Ontdek de waterlopen en waterrijke gebieden in Brussel

De Zenne in Anderlecht

Anderlecht heeft nog een van de gaafst bewaarde Zennehoekjes in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest: de Zenne stroomt er nog in open lucht en weet 
te bekoren met haar meanders, haar ‘natuurlijke’, door groen overwoekerde 
oevers, haar groentetuintjes,… Daar waar Brussel gebouwd is op de vele 
eilandjes van de Zenne en tussen haar talrijke armen, houden de laatste arm 
en het laatste eilandje van de Zenne in Brussel zich verborgen achter de Bol-
linckxstraat. Deze activiteit confronteert je niet alleen met de problemen van 
watervervuiling en waterzuivering in Brussel, maar ook met de erg belang-
rijke rol die de Zenne en het kanaal spelen in de bescherming van Brussel 
tegen overstromingen.
Natuurwandeling, confrontatie met de geschiedenis, waterbeheersing in de 
stad, sluiswerking en nog zoveel andere aspecten komen tijdens de activiteit 
aan bod.

Activiteiten

Coördinatie Zenne organiseert op aanvraag begeleide wandelingen langs de 
Zenne en haar bijrivieren. Tijdens deze wandelingen verneem je meer over 
de natuur, de geschiedenis van de waterloop, maatregelen tegen de vervui-
ling van het water, het beheer van een rivier in de stad, de strijd tegen 
overstromingen.
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Ontdek de waterlopen en waterrijke gebieden in Brussel

De Geleytsbeek in Ukkel

Hoewel de Geleytsbeek vanaf haar bron in het Vronerodepark overwelfd is, 
zien we haar wel af en toe in open lucht verschijnen. Ze stroomt dan door 
waardevolle natuurgebieden. De wandeling is een ontdekkingstocht naar de 
vallei van de Geleytsbeek en haar bijrivieren, haar geschiedenis, patrimonium, 
biologische rijkdom en sociale betekenis. 

De Woluwe (Sint-Lambrechts-Woluwe): 
park, rivier en vijvers

De Woluwe wordt gevoed door 3 bosbeekjes komende 
van bronnen en het overlopen van vijvers in het 
Zoniënwoud. In de loop der eeuwen paste men de 
Woluwe en haar bijrivieren aan om vijvers aan te leggen 
en een aantal molens van voldoende waterkracht te 
voorzien. Sinds kort stroomt de Woluwe tussen het 
Bronnenpark en de molen van Lindekemale opnieuw in 
open lucht. Dit deel van de Woluwe willen wij met jou 
verkennen. 

De Neerpedebeek (of Pede) in Anderlecht

Terwijl de benedenloop volledig verstedelijkt is, heeft
de vallei van de Pede stroomopwaarts een plattelands-
uitzicht typisch voor het Brabantse plateau weten te 
behouden. Deze wandeling neemt je mee naar de vallei 
van de Neerpedebeek, een van de verwonderlijkste land-
schappen van de Brusselse Regio.

De Molenbeek, een bijrivier op de linkeroever van de Zenne

Tijdens deze wandeling ontdek je de vallei van de Molenbeek in Jette en 
Ganshoren. Je maakt kennis met haar geschiedenis, haar biologisch belang en 
haar sociale betekenis als deel van het Koning Boudewijnpark. 

Activiteiten

 Doelpubliek individuele deelnemers, groepen, 
  scholieren (vanaf 10 jaar)
 Plaats vertrekplaats af te spreken
 Duur 2 uur 
 Deelnameprijs € 55 per groep van max. 25 personen
 Wanneer het hele jaar door op aanvraag

  Coördinatie Zenne
  Akenkaai 2 bis, 1000 Brussel
  Tel: 02 206 12 03 - Fax: 02 203 07 09
  info@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be
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Water in de stad

Water in de stad

Deze begeleide wandeling met animatie 
in het centrum van Brussel aan de oude 
kaaien, richting Sint-Katelijneplein en 
de Sint-Gorikshallen heeft als leidraad 
de vroegere Zenne en de oude Haven 
van Brussel. 
Brussel is een “water-stad”. Ze ontstond 
op de oevers van de Zenne en werd
groot dankzij de rivier en het kanaal.
Tot in de 19de eeuw stroomde de rivier
onder de blote hemel dwars door de 
stad. Het historische centrum nestelde
zich op de vele eilandjes die de talrijke
armen van de Zenne gevormd hadden.
De haven, gonzend van de drukte, 
drong door tot in het hart van de stad. 
De bedoeling is meer inzicht te geven 
in de banden van Brussel met het water
en de Zenne en zo de drijfveren en
toekomstvisies van het huidige water-
beheer te begrijpen.

 Doelpubliek individuele deelnemers en groepen, 
  scholieren (vanaf 9 jaar) 
 Plaats vertrekplaats af te spreken
 Duur 2 uur  
 Deelnameprijs € 55 per groep van max. 25 personen
 Wanneer het hele jaar door op aanvraag

  Coördinatie Zenne
  Akenkaai 2bis, 1000 Brussel
  Tel: 02 206 12 03 - Fax: 02 203 07 09
  info@coordinatiezenne.be - www.coordinatiezenne.be

Activiteiten


