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Voorwoord
De tentoonstelling Water l’Eau wordt georganiseerd door
het Brussels Natuureducatie Centrum (BNEC). Het BNEC is
een dienst van het Museum voor Natuurwetenschappen,
met subsidies van het Brussels Instituut voor Milieubeheer
(BIM) en met steun van de Minister van leefmilieu van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Reeds 16 jaar richt het BNEC
tentoonstellingen in over mens en natuur en reist daarmee langs
de 19 Brusselse gemeenten. Water l’Eau is een expo-atelier
voor kinderen van 6 tot 12 jaar, in groep. Een bezoek aan de
tentoonstelling is gratis en een gids van het museum begeleidt je
bij elk bezoek.
De vorige tentoonstellingen van het BNEC hadden als onderwerp:
- Goeie nacht
- Kleurig Brussel
- 6 miljard mensen
- Mini-Jungle
Deze keer staat het water in de kijker. We maken kennis met de geschiedenis – en zelfs de
prehistorie – van de watervoorziening in een groeiende stad. We steken ook wat op over de
winning, vervoer, opslag en distributie van deze kostbare vloeistof, voor ze uit onze kranen
stroomt en onze industrie voedt.
Maar het ‘wilde’ water is nooit echt weggeweest en keert nu bruisend in onze
stadsomgeving terug! We verkennen halfnatuurlijke vochtige zones; we herontdekken en
beschermen hun onschatbare rijkdom. Van elk van de vijf valleigebieden van onze hoofdstad
(ja hoor, vijf!) illustreren we een biotoop, met fauna en ﬂora. Velen zullen verbaasd in het
midden van de stad een rivier, een moeras, een rietveld, een vijver of een kanaal te zien.
In deze laatste etappe testen de kinderen spelenderwijs hun kennis over planten,
ongewervelden, vissen en watervogels, aan de hand van een plantenboek, verrekijkers,
preparaatjes en een spelboekje dat ze mee naar huis kunnen nemen!
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Voorstelling van het project
1. Inleiding
De tentoonstelling bestaat uit de volgende drie delen of zones:

Zone 1: Een geschiedenis van Brussel
De kinderen worden in een donkere ruimte ontvangen. Aan de hand van een ﬁlmpje wordt
de ontstaansgeschiedenis van Brussel en de evolutie van Bruocsella tot het Brussel van
vandaag geschetst. Waar is Brussel ontstaan? Waarom net daar? Waar komt de naam
Bruocsella vandaan? Hoe is Brussel gegroeid tot wat het vandaag is? Hoe belangrijk is water
in die hele geschiedenis?
Water is dikwijls belangrijk geweest voor het ontstaan van steden en de verdere
ontwikkeling ervan. Water heeft vele functies en in het tweede zone bekijken we er enkele
van.

Zone 2: Huishoudelijk water: van de bron tot de kraan
Op een pedagogisch verantwoorde manier leren de leerlingen beseffen dat achter het water
dat uit de kraan komt, het werk van vele mensen schuilgaat. Waar wordt ons drinkwater
gewonnen? Waar gaat het na gebruik naartoe? Waar kadert het binnen de waterkringloop?
Water wordt niet alleen gebruikt voor huishoudelijke doeleinden, maar ook in de natuur
vervult het vele taken. Aan de hand van tekeningen, foto’s, puzzels, spelletjes en zo meer
krijgen de leerlingen een zicht op de vele functies en het verbruik van water in Brussel.

Zone 3: Wild water: terugkeer naar de bron
In dit deel van de tentoonstelling maken de leerlingen kennis met de belangrijkste
valleien in Brussel. Vanuit herkenbare elementen uit de eigen leefomgeving ontdekken ze
verschillende ecosystemen, zoals beken, vijvers, poelen, rivieren en moerassen in Brussel.
Wat leeft er in die ecosystemen? Welke planten vinden we er terug? Met eenvoudige
determinatieoefeningen, microscopen, herbaria en insectendoosjes lichten we een tip van
de sluier op.
Elke bezoeker ontvangt een boekje dat we op het einde van de tentoonstelling invullen.
Hierin staat de belangrijkste informatie uit de tentoonstelling.
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Zone 1 : Brussel aan het water
Inleiding
De ontwikkeling van Brussel is nauw verbonden met de geschiedenis van haar waterlopen
en moerassige gebieden. De Zenne en haar bijrivieren, de Woluwe, de Geleytsbeek, de
Pede, de Molenbeek, de Maalbeek,… liggen aan de oorsprong van de ontwikkeling van de
stad (BIM-IBGE,1997).
Op een audiovisuele manier ontdekken de kinderen de geschiedenis van water in Brussel.
De rode draad hierin is de ontwikkeling van Brussel door de eeuwen heen. De leerlingen
kijken naar een ﬁlmpje waarin de verschillende stappen vanaf het ontstaan van Brussel tot
nu overlopen worden. Ook wordt er een
blik op de toekomst geworpen.

Stap voor stap
Een samenvatting van de beelden uit het
ﬁlmpje.
1. Ongeveer vier en een half miljard
jaar geleden ontstond de aarde.
2. Nu maken we een grote
sprong voorwaarts in de tijd.
Vijftig miljoen jaar geleden
vormden tropische stranden en
palmbomen het landschap. Deze
periode noemen we ook wel het
Brusseliaan.
3. Negenenveertig miljoen negenhonderdnegentigduizend jaar
later is de situatie helemaal
anders: het weer is omgeslagen!
Sneeuw, ijs, heen en weer
zwiepende dennenbomen
worden gegeseld door huilende
stormwinden; mammoeten
trompetten woest: dat moet de
laatste ijstijd zijn!
Weetje: er zijn botten van
mammoeten gevonden bij het
bouwen van het Zuidstation te
Brussel.
4. We maken een sprongetje van
vijfduizend jaar. Een zicht op
Brussel: een slingerende rivier
met rietkanten en moerassen
vol gele lis, met eikenbossen,
kuddes oerossen, hele roedels
wolven en een bruine beer.
Water l’Eau - didactisch dossier
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5. Duizend jaar later. Geblaf in het
woud! Rennende voeten op
droge bladeren. Luid geroep.
Stemmen van mensen! Ze zijn
op zoek naar wild en verzamelen
vruchten.

6. Hutjes en een soort veld in het
bos. Eerder primitief? Dit is de
nieuwe steentijd.

7. Er is een stuk langs de Zenne
omgeploegd! Er loopt meer volk
in de vallei dan in het bos. Er
zijn ook paarden en karren met
karrewielen! En wegen! We
zijn in het Kolenwoud en we
horen Latijn! De Romeinen zijn
in Brussel. Dit is ongeveer 2000
jaar geleden.
8. Het jaar 1000. Wat een mooi
stadje daar op het eiland tussen
de twee Zenne-armen. Schattig,
zo helemaal in hout met al die
ooievaarsnesten op de daken en
die bootjes op de rivier. Brugjes
en holle wegen, velden, weiden
en hooilanden vol bloemen.
Brussel heeft toegang tot de zee
met een haven die zich situeert
dichtbij de beurs van nu.
9. In de renaissance was Brussel
een grote stad met rijke stenen
huizen en een prachtig stadhuis.
Verschillende industrieën die
water als basisbestanddeel
of als krachtbron gebruikten,
vestigden zich aan de oevers van
de Zenne en haar belangrijkste
zijrivieren. De kleihoudende en
natte grond was heel geschikt
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voor de blekerijen. De lucht uit de Zennevallei leende zich uitstekend voor de gisting
van mout. Hieraan danken de Brusselse brouwerijen hun faam. Vele watermolens
werden gebruikt door leerlooierijen, spinnerijen en papierfabrieken. Door de industrie
raakte de Zenne echter beetje bij beetje gekanaliseerd. De te kleine doorstroming,
regelmatige overstromingen en een te klein debiet werkten de scheepvaart tegen.
Daarom werd er een kanaal gegraven naar de Rupel. In 1561 werd het Kanaal naar
Willebroek ofﬁcieel geopend. Dit kwam de economische groei van de hoofdstad in
de 16de en 17de eeuw ten goede.
10. Het industriële tijdperk. Vanaf
de 16de eeuw besefte men dat
er een netwerk nodig was om
de regionale economie te laten
groeien. Er ontbrak een noordzuidverbinding via waterwegen in
ons land. Zo onstond het kanaal
van Charleroi dat in 1832 werd
geopend. Brussel telde slechts
één weg waarlangs het geheel
van regenwater, huishoudelijk
water en industrieel water weg kon vloeien: de Zenne. Door de kanalen werd de
Zenne minder gebruikt, verzandde ze geleidelijk aan en werd een open riool. Tijdens
periodes van hevige regenval overstroomden een groot aantal wijken in de stad en
tijdens periodes van droogte was de Zenne een broeihaard van cholera-epidemieën
en andere ziektes. De toenmalige burgemeester van Brussel, Jules Anspach, gaf
toestemming tot de eerste fase van de overwelving van de Zenne in 1867. Tegelijk
werden de centrale lanen aangelegd die het noordelijke met het zuidelijke deel van
de stad verbinden.
11. Brussel is een moderne stad
geworden: welkom in de
periode van de wereldexpo.
Er was een luchthaven en een
metrolijn. In 1955 ging er een
nieuw project van start: het
herleggen van de loop van de
Zenne rond het centrum, langs
de Anderlechtsepoort. Deze
nieuwe overdekking was 6,9 km
lang. De oorspronkelijke loop van
de Zenne maakte plaats voor de
tunnel van de metro.
12. De tijd staat natuurlijk niet
stil! Vandaag de dag is er nog
steeds een bos en er bestaan
verscheidene parken in de
stad, maar wat een lawaai! Het
eerste waterzuiveringsstation
trad in werking in juli 2000. Het
bevindt zich op de grens van
de gemeenten Anderlecht en
Vorst. Het zuivert ongeveer
een derde van het gebruikte
Water l’Eau - didactisch dossier
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Brusselse water (afkomstig van 360.000 inwoners). Het vervuilde water uit de
noordelijke stroomgebieden en het stroomgebied van de Woluwe (afkomstig van
1.100.000 inwoners) zal worden gezuiverd door het zuiveringsstation van BrusselNoord (ter hoogte van de Budabrug). Dit zal in werking treden in de herfst van 2006.
Ondertussen is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begonnen aan haar Blauwe
Netwerk, een omvangrijk planningsproject dat het water en de waterrijke gebieden in
de stad moet herwaarderen. Tenslotte dankt ze haar ontstaan aan het water.

13. De toekomst! In 2078 is Brussel
een volmaakt groene stad waar
we vogelgezangen en pratende
mensen horen! Ze wandelen
met hun hond langs een mooie
rivier. Na 200 jaar in het duister
is de Zenne teruggegeven aan
de Brusselaar!
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Zone 2 : Drinkwater: van bron tot kraan
1 Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Brussel.
Altijd hebben de mensen van alles ondernomen om aan drinkwater te geraken. Het spreekt
vanzelf dat dit in een stad helemaal niet eenvoudig was.

1.1 In de middeleeuwen

De eerste middeleeuwse waterwinningen waren
het werk van monniken. Zo voorzagen ze de
gebouwen van de abdij van Vorst met drinkwater
uit een bron in de buurt. De toenmalige Brusselaars
putten niet alleen uit de rivier, maar ze beschikten
bovendien over drie andere mogelijkheden: gegraven
waterputten, aangelegde drenkpoelen voor het vee,
die ook als blusvijver dienden, en fonteinen, waarvan
het water vanaf de oostﬂank van het Zennedal
aangevoerd werd via houten, aarden en - later loden pijpen. Eén van die fonteinen is het beroemde
Manneken Pis, dat reeds op 10 januari 1453 vermeld
werd.
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1.2. Van de renaissance tot de nieuwe tijd

Wanneer Brussel in de zestiende eeuw feitelijke
hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden werd, vestigden
diplomaten, ofﬁcieren, geestelijken en hovelingen zich
in de omgeving van het hof, op de Koudenberg en bij
de Warande. In deze hooggelegen wijken was er niet
voldoende drinkwater voor de gegoede bevolking.
De oplossing bestond in een bouwwerk in Sint-Joostten-Node, waarin een reuzenrad het water van een
lager gelegen beek in een toren pompte. Zo hadden
de bevoorrechte inwoners van de Koudenberg- en de
Warandewijk water in huis, als ze maar de noodzakelijke
werkzaamheden betaalden. In de plaats van de
watertoren kwam er later een ondergronds bekken onder de Congreszuil. Voor het gewone
volk bleef er niet veel over: in 1788 bevoorraadde het water van het hof slechts vier
openbare fonteinen.
Door de bevolkingsgroei van de stad was er meer drinkwater nodig. De stadsbestuurders
wilden daarom meer putten en openbare fonteinen in de stad. De middeleeuwse
watervoorziening werd uitgebouwd: in de achttiende eeuw telde Brussel 29 fonteinen en
82 openbare putten. Er werden nieuwe waterleidingen aangelegd, namelijk in de deftige
Zavelwijk. Het water van de fonteinen op de Zavel was afkomstig van putten in Sint-Gillis.
Ondanks opgedroogde bronnen, technische gebreken, heimelijk aﬂeiden van fonteinwater…
lijkt de Brusselse bevolking niet onder een drinkwatertekort geleden te hebben.
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1.3. In de negentiende eeuw
Vanaf de negentiende eeuw was het normaal dat iedereen
recht op water had, indien hij het betaalde. De arbeiders
konden naar openbare bad- en wasplaatsen (de eerste
bevond zich in de Huidevettersstraat).
De straten werden vanaf toen besproeid en
schoongemaakt en er kwam een nieuwe brandweer.
Toch was de stad zeker nog niet hygiënisch. Het water
was troebel en geel en bevatte teveel kalk en organisch
materiaal. Zodra het stil bleef staan, groeiden er plantjes
in. In 1870 morden de abonnees. Maar de toen heersende
tyfus en cholera zouden niet aan de slechte kwaliteit van
het water te wijten zijn.
De nieuwe watervoorziening alleen kon de stad niet
gezond maken: er waren nog geen doelmatige riolen
en de sterk vervuilde Zenne was zelf een open riool. De
situatie werd veel beter na de overwelving van deze rivier
in 1865.
Hoewel er slechts twee huizen op vijf op het waternet
aangesloten waren, wou de stad geen nieuwe fonteinen plaatsen. Ze wilde er zelfs
afschaffen, om zo het aantal abonnees op te drijven. Maar hiertegen rees zoveel verzet dat
er tussen 1866 en 1859 fonteinen bijkwamen en de abonnementen goedkoper werden.
Maar er was ook nog een technisch probleem: de waterwinning beantwoordde niet aan de
verwachtingen. In 1847 werd er zelfs water in emmers verkocht! De schaarste was niet
altijd veroorzaakt door droogte of verhoogd
verbruik, maar soms door verkeerde
berekeningen van het debiet van
bronnen.
Toch was dit een van de beste
systemen van Europa.

Water l’Eau - didactisch dossier
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1.4. In de twintigste eeuw

Het waterbedrijf van de stad Brussel ruimde in
1891 plaats voor de Brusselse Intercommunale
Watermaatschappij (BIWM), die heel de agglomeratie
bedient. Ze haalt het water uit de valleien van de Bocq,
de Crupet, de Hoyoux en uit de buurt van Spa en van
Modave. Meer winningsgebieden zorgen voor meer
zekerheid: zelfs bij een ongeval of een droogte is er
steeds voldoende water…
Op het einde van de twintigste eeuw levert de BIWM elke
dag gemiddeld 396.000 m³ water aan meer dan 2.100.000
mensen. Stel je voor dat ze dit water niet door leidingen
maar in literﬂessen aan de man brengt: de dagelijkse rij
van deze ﬂessen zou bijna zo lang zijn als de evenaar!
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2. Vandaag
De BIWM levert niet alleen water aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook aan
een deel van het Vlaamse en het Waalse Gewest. De 26 waterwinningen bevinden zich in
vijf provincies. Hier tonen we drie manieren van waterwinning:

A . Ondergrondse waterwinning: Modave
Modave is de belangrijkste grondwaterwinning
van België. Hier exploiteert de BIMW de bronnen
van de Hoyoux (bijrivier van de Maas). In het begin
van de twintigste eeuw werden er ongeveer 5 km
onderaardse gangen gegraven die het grondwater
moesten opvangen. De hoofdgangen liggen op de
helling, bijna evenwijdig met de rivier. In Modave
zorgt een zandleemlaag voor een natuurlijke
verwerking en zuivering van het water.

B. Waterwinning in een mijn: Vedrin
Uit een oude pyrietmijn pompt de BIMW het water
130 meter omhoog. Dit roestkleurige water stroomt
dan door voorﬁlters en ﬁlters tot het glashelder
is. Met zuiver natuurlijke middelen daalt het
ijzergehalte van 3 mg per liter tot 0,03 mg per liter.
De waterwinning van Vedrin produceert ongeveer
30,000 m³ water per dag!
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C. Winning van
oppervlaktewater:
Tailfer
Het waterwinningstation van
Tailfer zuivert het Maaswater
tot drinkwater en zorgt voor
ongeveer 30 % van de totale
waterproductie van de BIWM.
Het is de enige plaats waar de
Maatschappij oppervlaktewater
verwerkt.
In de Maas werden twee
watervangen geplaatst waaruit
het water naar boven in de
fabriek gepompt wordt. Een
ploeg scheikundigen kijkt toe op
de kwaliteit van het rivierwater.
Ze voert ook voortdurend chemische en microbiologische metingen uit bij elk van de acht
fases van de behandeling. Zo kan ze de bewerking aanpassen aan de kwaliteit van het ruwe
water, want die schommelt onder invloed van seizoenen en weer. Het station produceert
gemiddeld 180.000 m³ drinkwater per dag!

Waterwinningen

16

Water l’Eau - didactisch dossier

Het aanvoernet brengt het gewonnen water naar de verbruiker. Het loopt ondergronds en
bestaat uit:
• aquaducten: gemetselde of betonnen gangen van maximaal 180 cm hoog en met
een lichte helling, waardoor het water naar beneden stroomt;
• voedingsleidingen: brede buizen van maximaal 130 cm doormeter, waardoor het
water onder druk stroomt;
• distributieleidingen: smalle leidingen die het water tot in de huizen brengen.
Omdat er niet op elk tijdstip evenveel water nodig is, moet het water een tijdje wachten eer
het tot aan de kraan kan komen. Daarom zijn er reservoirs aangelegd. Sommige liggen bij
de waterwinning en regelen het debiet; andere op plaatsen in het net waar veel water moet
opgeslagen worden.
Het drinkwater moet aan heel strenge kwaliteitseisen voldoen. Op het net bevinden zich
veel toestelletjes die dag en nacht de geringste verandering in de waterkwaliteit automatisch
kunnen signaleren.
Afvalwater kan zomaar niet via de riolen in een rivier terecht. Een dergelijke vervuiling
kan niet volgens de Europese wetgeving die eist dat het water eerst gezuiverd wordt. Het
zuiveringsstation Brussel-Zuid is er sinds 2000 en het station Brussel-Noord is gepland voor
de herfst van 2006.

3. Water voor alle gebruik
3.1 Een Belg gebruikt gemiddeld 120 liter water per dag.

Voeding en drank: 3 à 5 liter

Vaat: 8 liter

Was: 16 liter

Douche en bad: 39 liter

WC: 43 liter

Schoonmaak: 5 liter

Tuin: 5 liter

Water l’Eau - didactisch dossier
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3.2 In vergelijking met zijn buren is een Belg een ‘gematigde’ verbruiker.

380 l
per dag

210 l
per dag

242 l
per dag

120 l
per dag

20 l
per dag

147 l
per dag

251 l
per dag

203 l
per dag

171 l
per dag

178 l
per dag

3.3 Water in de industrie
De industrie verbruikt heel veel water. Vooral de procesindustrie is een grote slokop. Veel
hangt vanzelfsprekend af van het ontwikkelingspeil van een land. In sommige landen dient
het water bijna volledig voor landbouw: zo gebruiken Indië en Mexico 90 % van hun water
voor irrigatie.
Hoeveel liter water wordt gebruikt voor:

1 liter bier: 25 liter
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1 kg papier: ca. 500 l)iter

1 kg suiker: 300 - 400 liter

1 kg zeep: 1 - 35 liter

1 kg staal: 300 - 600 liter

1 kg plastic: 1 - 2 liter

1 kg karton: 60 - 400 liter

4. Bijlagen
4.1 Waterkringloop-domino

Water l’Eau - didactisch dossier
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4.2 Geologisch proﬁel van Brussel
In de Brabantse ondergrond zijn
volgende formaties aanwezig:
Landeniaan, Ieperiaan, Brusseliaan,
Lediaan, Wemmeliaan, Assiaan,
Tongeriaan en Diestiaan, om met
de oudste te beginnen. Een diepe
vallei doorsnijdt de ondergrond
tot aan het Ieperiaan. Tussen het
doordringbare zand van het Brusseliaan
en de ondoordringbare klei van het
Ieperiaan strekt zich een aanzienlijke
grondwaterlaag uit. Overal waar deze
zand- en deze kleilaag onderbroken
worden borrelt het water naar boven.
Dit zijn de bronnen en het kwelwater
die de Brusselse moerassen deden
ontstaan.
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Zone 3 : Wild water: terugkeer naar de bron
Het doel bestaat eruit de kinderen onder te dompelen in de natuur met in het achterhoofd
dat we ons nog steeds in Brussel bevinden. Hiervoor bekijken we enkele van de laatste
halfnatuurlijke gebieden van het Brusselse Gewest. Het zijn gebieden die sterk bedreigd
worden door aftakeling en verdwijning. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de steeds
toenemende verstedelijking, de uitbreiding van het vervoersnet, de grote recreatiedruk,
een overdreven bosexploitatie en de toenemende vervuiling. Deze gebieden hebben
een hoge ecologische waarde en bovendien bezitten ze een zeer belangrijke educatieve,
sociale en culturele functie. We vinden er nog uitzonderlijke biotopen met een rijke
fauna en ﬂora en het zijn plaatsen waar we tot rust kunnen komen en genieten van de
natuur(Dr.J. Valkeniers).

Vijf valleigebieden, vijf biotopen, vijf groepen en vijf opdrachten
Brussel bestaat geograﬁsch gezien uit vijf grote valleien: de vallei van de Woluwe, de
valleien van Ukkel, de vallei van de Maalbeek, de vallei van de Molenbeek en de vallei van
de Zenne. In elk van deze valleien vinden we halfnatuurlijke vochtige zones met elk zijn
typische biotoop. Een biotoop is de natuurlijke leefomgeving van een plant of dier. Het kan
zowel natuurlijk als kunstmatig zijn. Voor elk van de bovenstaande valleien bespreken we
een toepasselijke biotoop. Voor de vallei van de Woluwe is dit een rivier, voor de vallei van
de Maalbeek een rietkraag, voor de vallei van de Molenbeek een vijver, voor de vallei van de
Zenne een kanaal en voor de valleien van Ukkel een moeras.
Vijf tafels staan verspreid over dit deel van de tentoonstelling en op elk van de tafels vind je
benodigdheden om de biotopen mee te ontdekken.

Werkwijze
De leerlingen zetten zich in groepjes van vijf of zes rond elke tafel. Elke leerling krijgt
een boekje. Elke pagina van dit boekje geeft een van de vijf biotopen weer. Per tafel zijn
er vijf verschillende opdrachten voorzien. De opdrachten voor de verschillende biotopen
zijn steeds dezelfde maar de te bestuderen objecten verschillen naargelang het type van
biotoop. De verschillende opdrachten worden uitgelegd aan de hand van de vijf biotopen.
De animatie gebeurt op de volgende wijze: elke groep bestudeert één bepaald biotoop
grondig en voert de vijf opdrachten voor dat biotoop uit.

Opdracht 1: Herbarium of plantenboekje
Op elke tafel vind je vijf tekeningen van planten. De leerlingen krijgen een herbarium
waarmee ze deze planten moeten herkennen en uitzoeken of ze in het te onderzoeken
biotoop groeien. Op de pagina van de onderzochte biotoop in het boekje dienen ze
de krasinkt weg te krabben bij de planten die er volgens hun bevindingen thuis horen.
Verschijnt er na het krabben een ☺, dan is het antwoord juist. Verschijnt er een
het antwoord fout.

, dan is
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Opdracht 2: Determinatie van waterdiertjes
Op elke tafel vind je een microscoop, een determinatiesleutel, verschillende potjesloepen
met diertjes erin en preparaatjes voor de microscoop. De leerlingen leren bij het gebruiken
van de determinatiesleutel spelenderwijs het onderscheid tussen insecten, spinnen,
schaaldieren en weekdieren. Ook hier dienen ze op de pagina van de onderzochte biotoop
de krasinkt weg te krabben om hun antwoorden te controleren.

Opdracht 3: Ontwikkelingscyclus
Het doel van deze opdracht is de leerlingen vertrouwd te maken met de
gedaanteverwisseling van een aantal waterdieren, zoals de bruine kikker, de
watersalamander, de libel, de pad en de mug. Dit doen we met behulp van tekeningen van
de verschillende stappen van de ontwikkelingscyclus (vervellingen...). De leerlingen dienen
de verschillende stappen in de ontwikkelingscyclus in de goede volgorde te zetten in het
boekje en de krasinkt bij het juiste antwoord weg te krabben.

Opdracht 4: Voedselkringloop
Wie eet wie? In elke biotoop eten dieren en worden ze gegeten. Dit gebeurt volgens een
bepaalde volgorde die we de voedselkringloop noemen. De leerlingen krijgen verschillende
puzzelstukken met tekeningen van diertjes die in de onderzochte biotoop voorkomen. Ze
moeten de cirkel vervolledigen en ontdekken zo dat niet alle dieren elkaar (kunnen) opeten.
Het eerste en laatste puzzelstuk zijn gegeven en de drie stukken tussenin moeten in de
juiste volgorde gezet worden. Opgelet, laat je niet verleiden door indringers!

Opdracht 5: Watervogels
Kreten, nesten, pluimen, jongen, silhouetten en nog veel meer… Wat hoort bij welke vogel?
Zet de pluimen en andere kenmerken bij de juiste vogel.
Alle juiste antwoorden vind je achteraan dit dossier.

Beschrijving van de verschillende biotopen
Vijvers, rivieren, kanalen, moerassen en riet zijn ecosystemen. Verscheidene interessante
dieren, zoals vogels, vissen en insecten, leven zowel in als rond water. Sommige dieren
brengen hun hele leven in het water door, terwijl anderen het water verlaten om het
volwassen stadium in hun ontwikkeling te bereiken. Ze zijn allemaal heel goed aangepast
aan een waterige omgeving. De ﬂora in een milieu hangt af van de hoeveelheid water.
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De vallei van de Molenbeek en de vijvers van het Koning Boudewijnpark
Het Koning
Boudewijnpark
is gelegen in het
noordoosten van
Brussel op het
grondgebied van de
Vijver
gemeenten Jette
en Ganshoren.
Het vormt een groot geheel van
bossen, weiden, moeraszones en
vijvers, aangelegd voor recreatieve
en ecologische doeleinden.
De vijvers van het Koning
Boudewijnpark te Brussel zijn een
goed voorbeeld van een vijver als
biotoop in de vallei van de Molenbeek. Het Koning Boudewijnpark heeft een oppervlakte
van meer dan honderd hectare. Het wordt gevormd door het Laarbeekbos, het Poelbos,
het park van het Heilig-Hart en het Dielegembos. Je vindt er zeer uiteenlopende natuurlijke
en halfnatuurlijke biotopen zoals bossen, moerassen, weiden, parken en vijvers terug. De
Molenbeek is een zijrivier van de Zenne die ontspringt in de heuvels van Dilbeek. Ze verbindt
de verschillende zones van het Koning Boudewijnpark met elkaar.
Het woord ‘vijver’ is afkomstig van het latijnse ‘vivere’, wat leven betekent. Een vijver is een
door de mens aangelegd, relatief klein, ondiep en stilstaand water. In verstedelijkte gebieden
zijn vijvers vaak aangelegd als verfraaiing van parken en tuinen. Daarnaast dienen ze soms
ook als waterreservoir, als overstort bij overstromingen of overvloedige regenval en als
kweekvijver voor vissen.
De vijver is een bron van leven voor eencelligen, insecten, vissen, vogels en andere dieren.
Ook kan je er verscheidene soorten planten vinden.

De vallei van de
Woluwe
Een rivier is een
min of meer
natuurlijke waterRivier
stroom. Het
gebied waarvan
het water naar een
bepaalde rivier stroomt, heet het
stroomgebied. Zo is de Woluwe
een zijrivier van de Zenne en
behoort zo tot het stroomgebied
van de Schelde. De Woluwe is
ongeveer 10,55 km lang.
Rivieren zijn belangrijk voor alle levende wezens: ze hebben een functie als voedselbron,
transportweg, waterreserve, natuurlijke grens... Een rivier kan je opdelen in verschillende
lagen: het scheidingsvlak tussen water en lucht, de bovenste waterlaag, de middenste
Water l’Eau - didactisch dossier
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waterlaag en de onderste waterlaag met de bodem. In elk van deze lagen leven bepaalde
dier -en plantensoorten die aangepast zijn aan hun levensomgeving: haftenlarven,
libellenlarven, zwanenmosselen, adderwortel, engelwortel, waterkers en nog veel andere
soorten.

De vallei van de Maalbeek en ’t Moeraske

Rietkraag
’t Moeraske ligt
te Evere, tussen het
vormingsstation van
Schaarbeek, het Park
van de Goede Herder en
de Sint-Vincentiuskerk.
Het is een 2 ha groot
natuurreservaat met
vooral rietvegetatie.
Samen met de nabijgelegen vallei van de Kerkebeek en het Walckierspark vormt het een
groene zone van ongeveer 12 ha.
In ’t Moeraske groeien moeras- en graslandplanten en wilgen, elzen, eiken… Er leven
amﬁbieën (watersalamanders, bruine en groene kikkers, padden…), insecten (waterjuffers,
libellen, waterschorpioenen, kokerjuffers…) en weekdieren (poelslakken…). In de dichte
begroeiing schuilen de waterral, de grote gele kwikstaart, de kleine karekiet en de meerkoet.
We noemen er slechts enkele, want de verscheidenheid aan planten- en diersoorten is er
erg groot.
De Maalbeek stroomt vanuit het Terkamerenbos, door Etterbeek, Elsene, Sint-Joost-tenNode en mondt in Schaarbeek uit in de Zenne. Ze werd overwelfd in 1872. In die tijd waren
er nog 58 vijvers langs de Maalbeek. Vandaag zijn dat er nog slechts zes: de vijver van de
Terkamerenabdij, de twee vijvers in Elsene, de vijver van het Leopoldspark, die aan het
Marie-Louiseplein en die van het Josaphatpark.

De valleien van Ukkel en natuurreservaat Kinsendaal-Kriekenput
Drie valleien doorkruisen Ukkel. Deze valleien zijn ontstaan door erosie door
drie beken die behoren tot het bekken van de Zenne: de Ukkelbeek, de
Geleytsbeek en de Verrewinkelbeek. Door de verstedelijking blijven er hiervan
echter nog weinig sporen over. Het natuurreservaat Kinsendaal-Kriekenput
is een halfnatuurlijke zone met een opmerkelijke verscheidenheid aan fauna

Moeras
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en ﬂora. Het gebied
bezit een grote
verscheidenheid
aan landschappen:
drassige vlaktes,
vochtige weilanden,
dichte bossen en
typische elzenbroeken.
Meerdere bronnen
houden de vochtige
biotopen in de
valleien in stand. Je
vindt er nog typische
moeraslandschappen.
Moerassen zijn
overgangsgebieden
tussen land en water.

De vallei van de Zenne en het kanaal Rupel-Brussel-Charleroi

Kanaal
De Zenne ontspringt
in het dorp Naast, ten
zuiden van Zinnik. Na
103 kilometer mondt ze
bij Mechelen uit in de
Dijle. Het stroomgebied
van de Zenne heeft
een oppervlakte van
1164 km². Het kanaal
Brussel-Charleroi werd
tussen 1827 en 1832 gegraven om de mijnindustrie rond Charleroi van een snellere transportlijn
te voorzien richting Brussel en de haven van Antwerpen. Oorspronkelijk was het kanaal 74.5
kilometer lang. Het was geschikt voor schepen tot 70 ton en telde 55 sluizen waarvan 30 op
het stuk van Ronquières tot Seneffe. Op heel dit traject werd een hoogteverschil van 70 meter
overbrugd en destijds deden schepen hier drie tot vier dagen over.
Al snel was er een behoefte aan een kanaal met een grotere capaciteit en bijgevolg werd
tussen 1854 en 1857 het kanaal vergroot voor schepen tot 350 ton. Het aantal sluizen
werd teruggebracht tot 30. Na de Tweede Wereldoorlog besliste men het kanaal nog uit
te breiden zodat het bevaarbaar werd voor schepen tot 1350 ton. Hiervoor en om het
hoogteverschil te overbruggen werd het hellend vlak van Ronquières gebouwd. Over een
afstand van 1400 meter worden schepen in een afgesloten waterbak over een helling van
5% 68 meter hoger gerold. Nu er maar tien sluizen en één hellend vlak meer zijn, doen
schepen ongeveer één dag over het hele traject.
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Oplossingen van het invulboekje ☺
1. Welke planten heb je in je biotoop bestudeerd?

☺

Kraakwilg

Adderwortel

Moerasspirea

Zwarte els

Groot hoefblad
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Iris

Gele plomp

Waterkers

Riet

Grote lisdodde

Sterrenkroos

Engelwortel

Watermunt

Lidrus

Waterpest

2. Hoe heet het diertje? Gebruik de determinatiesleutel.

☺

Dansmuglarve

Platworm

☺

Zoetwaterpissebed

☺

☺

☺

☺
Haftenlarve

☺

☺

☺

Zwanenmossel

☺
Libellenlarve
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☺

☺

☺
Poelslak

☺

☺

☺
Larve van een
kokerjuffer

☺

☺

☺

☺

☺
Waterschorpioen

☺

☺

☺

☺

☺

Schaatsenrijder

☺

☺

☺
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☺

Watermijt

Posthoornslak

☺

☺

☺

☺

Geelgerande
waterkever

☺

☺

Watervlokreeftje

Rode slingerworm
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3. Zet de voedselkringloop in de juiste volgorde.

30
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4. Stel de ontwikkeling samen van de...

pad

waterjuffer

watersalamander
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bruine kikker
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mug

5. Wat hoort bij welke vogel?

Fuut

Knobbelzwaan

Wilde eend

Water l’Eau - didactisch dossier

33

Grote gele kwikstaart

IJsvogel

Reiger
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Waterral

Meerkoet

Kleine karekiet
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Waterhoen

Watersnip

IJsvogel
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Reiger

Aalscholver

Zilvermeeuw
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Voor de nieuwsgierigen onder ons!
Interessante boeken
Kam, Jan van de. De sloot. De Ruiter, Gorinchem 1987, ISBN 9005154608
Yates, Irene. De seizoenen in sloot en plas. Natuur in zicht (NIZ), Hilversum 1996, ISBN
906986178X.
Parker, Steve. Plassen en rivieren. Trendboek, Maarssenbroek 1988, ISBN 905135102X.
Taylor, Barbara. Waterwereld. Corona, Harmelen 2001, ISBN 9054954531.
Natuurgebieden in het Brusselse Gewest, Natuurreservaten v.z.w.

Nuttige adressen op het internet
Waterzuivering in Brussel: http://www.aquiris.be
Brussel Instituut voor Milieubeheer: http://www.ibgebim.be
http://www.ibgebim.be/nederlands/pdf/donnees/
ee2002_nl_water.pdf
Bond beter leefmilieu: http://www.bondbeterleefmilieu.be/theme.php/12
Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer: http://www.mina.be/afdwater.html
Databank oppervlaktewater: http://www.hydronet.be/
Waterloket Vlaanderen: http://www.waterloketvlaanderen.be/
Databank ondergrond Vlaanderen: http://dov.vlaanderen.be/html/index.html
Vlaamse Milieumaatschappij: http://www.vmm.be
Coördinatiecommissie integraal waterbeleid: http://www.ciwvlaanderen.be/
Vlaamse maatschappij voor watervoorziening: http://www.vmw.be
Samenwerking Vlaams Water: http://www.svw.be
Pidpa: http://www.pidpa.be
Duurzame info: http://www.duurzame-info.be/
Het waterportaal: http://www.water.eau.be/NL/histoire.htm
Sennezenne: http://www.sennezenne.be
Site van de stad Brussel: http://www.brucity.be
Brusselse intercommunale voor waterdistributie: http://www.ibde.be
Natuur en Milieu Educatie Vlaanderen: http://www.milieueducatie.be
Brusselse intercommunale watermaatschappij: http://www.biwm.be

Nuttige adressen
Hoofdzetel BIWM
Wolstraat 70 - 1000 Brussel
tel. +32(0) 25 18 81 11
Station van Tailfer
Rue Rochers de Frêne - 5170 Lustin
tel. +32(0) 81 42 12 00
Winning van Modave
Roche-aux-Corbeaux - 4577 Modave
tel. +32(0) 85 41 10 51
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Technische ﬁche van de tentoonstelling
Titel: Water l’Eau
Oppervlakte: circa 100 m²; bij voorkeur in een verduisterde ruimte
Vorm: de tentoonstelling wordt gevormd door 3 modules die zo opgesteld worden dat er een
gesloten ruimte ontstaat waarbinnen de tentoonstelling zich afspeelt
Benodigde elektriciteitsvoorziening: 2 circuits van 220V - 16A
Publiek: kinderen van 6 tot 12 jaar (uitsluitend groepen) + één maal per maand een
gezinsrondleiding
Duur van het bezoek: 90 minuten
Begeleiding: geanimeerd bezoek in het Nederlands en het Frans
Vervoer, opstelling en afbraak door het BNEC, een dienst van het museum voor
Natuurwetenschappen
Informatie: 02/627 44 10 | Beriel.Mertens@natuurwetenschappen.be |
http://www.natuurwetenschappen.be/museum/exhibitions/travelling/

Colofon
Scenario en concept: Katelijne De kesel | Claude Desmedt | Beriel Mertens | Nathalie
Vanhamme
Realisatie en montage: technische ploeg van het Museum, de schrijnwerkerij, in het
bijzonder Michel Planchon, Pascal Kileste, Christophe Gustin
Graﬁek: Miet Camps | Claude Desmedt | Lies Op De Beeck
Fotograﬁe: Nathalie Vanhamme | Beriel Mertens | Thierry Hubin
Belichting: Benoît Lambert
ICT en Multimedia: Greet Boey | Yvan Boumal | Eric Danon | Stijn Pardon | Stéphane van
Israel | Kristien Vrancken | Jean-François Zech
Website: Nathalie De Keyzer | Joelle Neut | Cindy Somer
Preparatie van de insecten: Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie
Coördinatie: Pierre Coulon
Layout: Carine Ciselet

Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze tentoonstelling

Water l’Eau - didactisch dossier

39

Planning 2006
De voorlopige planning van WaterL’eau ziet er als volgt uit:
Van 27/01/2006 – 02/03/2006:

in het Museum voor Natuurwetenschappen,
Vautierstraat 29, 1000 Brussel.

Van 08/03/2006 – 29/03/2006:

in het Gemeentehuis, Colignonplein,
1030 Schaarbeek.

Van 20/04/2006 – 11/05/2006:

in het GC Nekkersdal, E. Bockstaellaan 107,
1020 Laken.

Van 17/05/2006 – 08/06/2006:

in GC De Rinck, Dapperheidsplein 7,
1070 Anderlecht.

Van 27/09/2006 – 25/10/2006:

in Kasteel ’t Karreveld, Jean de la Hoeselaan,
1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Van 13/11/2006 – 23/11/2006:

in GC De Zeyp, Van Overbekelaan 164,
1082 Ganshoren.

De planning voor 2007 en eventuele updates vind je op onze website.
http://www.natuurwetenschappen.be/museum/exhibitions/travelling/
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