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Ik ben jouw gids bij de verkenning van 
ondergronds Brussel.

Klaar voor dit avontuur?

Volg me dan. We gaan het Riolenmuseum 
van de stad Brussel verkennen. Op de 
vragen die ik je stel, zijn soms meerdere 
antwoorden mogelijk, maar het doet 
me alleszins plezier dat je ze probeert 
te beantwoorden. We stellen je diverse 
activiteiten voor die je op je eentje of met 
de hulp van een volwassene kunt doen.

Goeiedag! 

Ontdekkingsgids van het 
Riolenmuseum

Voornaam

WAT IS EEN RIOOL ?
Ondergronds kanaal dat het 
regenwater en het huishoudelijk 
en industrieel afvalwater van 
een stad opvangt en naar een 
waterzuiveringsstation voert.
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Zoek de naam 
van deze rivier 

op het oude 
stadsplan
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Om jouw weg te vinden in de stad 
bekijk je best eerst de maquette met 
het reliëf van Brussel. Zo begrijp je 
wat een ‘vallei’ is die uitgegraven is 
door een waterloop. 

Als we water uitgieten 
over deze maquette, 
waar loopt dat dan 
volgens jou naartoe?

Brussel is ontstaan in de middeleeuwen. In het 
begin was het slechts een dorp aan een rivier.
Geleidelijk aan groeide Brussel uit tot een grote 
stad en het water van die rivier werd gebruikt 
om de molens te doen draaien, om bier te 
brouwen of om stoffen te verven. Lange tijd 
werd deze rivier ook gebruikt om afvalwater  
af te voeren. 
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Zwart-witfoto’s tonen je het 
Brussel van vroeger dat nu 
helemaal is verdwenen.  

De Zenne stroomde vlak naast 
de huizen en de mensen wierpen 
alle drek en uitwerpselen door het 
venster de rivier in.

Teken op het water het vuilste afval dat je 
je maar kunt inbeelden...
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De Zenne was niet enkel een open 
riool, maar trad bij hevige regenval 
regelmatig uit haar oevers…

Zoek de tekening waarop
dit detail staat.

Waarom staan de hier afgebeelde Brusselaars met de voeten in het water? 

Omcirkel het juiste antwoord.

Ze doen aan 
watersport

Ze houden van pootjebaden

Ze krijgen vaak af te rekenen 
 met overstromingen
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Jules Anspach, van 1863 tot 
1879 burgemeester van Brussel, 
koos een verregaande oplossing 
om de rivier onder controle te 
houden en de stad minder te 
laten stinken: hij keurde een 
plan goed dat de Zenne onder 
de grond liet verdwijnen, levend 
ingemetseld samen met de riolen!

Bekijk de grote onderaardse ‘kooi’ 
die voor de Zenne werd gebouwd... 
Aan welke vorm doet die je denken?

Hoeveel bakstenen waren er nodig om 
een meter toe te dekken?

Omcirkel het 
juiste antwoord

Kun je je voorstellen hoeveel 
bakstenen er nodig waren om 
de 6,2 km lange overwelvingen 
van het stadscentrum te 
bouwen?  Enorm veel!



7

Ontcijfer de datum die in Romeinse cijfers is aangebracht op de grote 
steen in deze zaal om het  beginjaar van de overwelvingswerken van de 
Zenne te ontdekken. Deze steen bevatte vroeger een schat met zilver- en 
goudstukken...

Maak gebruik van de tabel.

De Romeinse cijfers (I, II,III,…) omgezet in Arabische cijfers (1,2,3,…)

Schrijf nu je eigen
geboortedatum.

Dit is de mijne
I/VII/MMXVII

=
 01/07/2017

60 jaar na de werken kregen 
sommige wijken nog steeds 
af te rekenen met zware over-
stromingen.  Toen werd besloten 
om de Zenne om te leiden. Als ik  
de moeite doe om je dit te 
vertellen, dan is dit omdat ze 
nu onder onze voeten stroomt. 
Geduld, je ziet ze straks! Daal de 
trap af om je bezoek verder te 
zetten.

Wat is het beginjaar van de
overwelvingswerken van de Zenne?

VI = 6  
VII = 7  
VIII = 8  
IX = 9  
X = 10

L = 50 
C = 100
D = 500
M = 1000

I = 1  
II = 2  
III = 3 
IV = 4  
V = 5 

/
/

/
/

/
/

/
/

Romeinse cijfers

Arabische cijfers
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Omcirkel de activiteit die bij jou thuis het meeste afvalwater
in de riolen doet terechtkomen.

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BRUXELLES,

CE SONT QUELQUE 350 KM D’ÉGOUTS QUI CHARRIENT QUOTIDIENNEMENT

ENVIRON 200 000 M 2 D’EAUX USÉES PAR TEMPS SEC.

En moyenne, la consommation en eau des ménages bruxellois s’élèveà

près de 130 litres par jour et par personne. Les besoins collectif

s (bureaux, hôpitaux, service d’incendie, nettoyage de la voirie, etc.)

et les industries augmentent  ce volume à environ 180 litres.

Avec un débit moyen de l’ordre de 2,30 m2 par seconde, c’est l’équivalent

d’environ 40  piscines olympiques qui sont envoyées chaque jour

à la station d’épuration de Bruxelles Nord.

En cas de violent orage, ce débit peut être triplé.

OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD BRUSSEL VOERT EEN RIOLERINGSNET

VAN RUIM 350 KM, DAGELIJKS EN BIJ DROOG WEER,

ONGEVEER 200.000 M 2 AFVALWATER AF.

Het waterverbruik van de Brusselse gezinnen bedraagt gemiddeld bijna

130 liter per dag en per persoon. Als we de gemeenschappelijke

voorzieningen (kantoren, ziekenhuizen, brandweer, schoonmaken

van het wegennet, enz.) en de industrie hierbij tellen, stijgt dit verbruik

tot ongeveer 180 liter.

Aan een gemiddeld debiet van circa 2,30 m2 per seconde, wordt dagelijks

het equivalent van ongeveer 40 Olympische zwembaden

naar het zuiveringsstation van Brussel-Noord gevoerd.

Bij hevig onweer kan dat debiet verdrievoudigen.  

RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS D’EAU DOMESTIQUE 

OPSPLITSING VAN HET WATERVERBRUIK IN EEN TYPISCH GEZIN 

Service des Égouts. © J.J. Maquaire

Riolendienst. © JJ Maquaire
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Afvalwater is het water dat 
gebruikt werd (douche, toilet,...) 
en door de afvoerleidingen naar 
de riool wordt gevoerd. Zoek de 
ingang van de heropgebouwde riool 
aan je rechterzijde. Ga binnen en 
zet je neer... Neem rustig de tijd om 
rond te kijken: op de grond liggen 
buizen van diverse grootte en vorm 
die de huizen aansluiten op het 
rioolstelsel.

Doet de vorm van deze
riool je denken aan een
voedingsmiddel hieronder? 
Zo ja, welk?

Komt het hoofd van 
de volwassene die je 
vergezelt tot tegen 
het plafond?

Verlaat de riool en bekijk de 
maquette. Je bent vertrouwd 
met de bovenzijde van de stad, 
met haar straten en huizen. Maar 
daaronder bevinden zich de riolen, 
de Zenne, de metro, de leidingen 
voor elektriciteit en gas,...

Stel je voor hoe de rioolwerkers 
in deze kleine ruimte moeten 
werken…
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Resultaat van de renovatie na uitharding.

LES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS AVANT LEUR INTRODUCTION DANS L’ÉGOUT. 

Service des Égouts. © J.J. Maquaire

DE GEPREFABRICEERDE ONDERDELEN VÓÓR HUN PLAATSING IN DE RIOOL.   

Riolendienst. © J.J. Maquaire

LA TECHNIQUE DU CHEMISAGE.

Service des Égouts. © J.J. Maquaire.

ELINING.

Riolendienst. © J.J. Maquaire.
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Vind deze plaat. 
Wat is haar precieze naam?

Indien je die vanop de straat 
opheft (veel moed, want ze 
weegt toch 90kg!), kun je 
rechtstreeks afdalen in de 
riolen. Dat is de weg die de 
rioolwerkers volgen. Ze dalen 
langs een ladder af om de riolen 
te controleren en de nodige 
herstellingen uit te voeren.

Een grote regenbui heeft de
volgorde van de letters van dit
voorwerp dat het regenwater
verzamelt dooreengehaspeld.

k
o

oi

r L
Lok

Er bestaan diverse technieken 
om riolen te herstellen. Zoek de 
techniek die ‘de methode met de 
kous’ wordt genoemd.
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De riolen tellen heel wat bewoners... 

Sommigen zijn echt wel
‘exotisch’. Hoe zijn die hier toch 
terechtgekomen?

Wetenschappers noemen ons rattus 
norvegicus. Momenteel wordt ons 
aantal geschat op meer dan 2 ratten 
per Brusselaar! Mijn mama kan, net 
zoals alle vrouwtjes van onze familie, 
tot wel 20 ratjes per worp hebben. 
En haar zwangerschap duurt slechts 
22 dagen! Zo begrijp je meteen hoe 
het komt dat we zo talrijk zijn... In de 
riolen leveren we nuttig werk want 
we verscheuren het afval, maar de 
rioolwerkers proberen toch ons aantal 
onder controle te houden want we 
brengen wel eens schade toe aan het 
rioolstelsel...

OUPS !

Ni
et

 in
 B

ru
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el,

 wees gerust!
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Bekijk goed de centrale 
maquette: je vindt deze 
vreemde machine, in het echt, 
beneden!

Je was heel geduldig! Nu gaan we 
eindelijk afdalen om de Zenne en haar 
riolen te bekijken... Voorzichtig, pas 
de veiligheidsmaatregelen stipt toe!

X

Help me de weg
terug te vinden
naar dit kleine
appetijtelijke afval!
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Zorg dat al je
zintuigen op
scherp staan! 

Kijk, daar heb je eindelijk 
de Zenne... We hebben niet 
gelogen, ze is in zekere zin 
‘opgesloten’, ze lijkt niet echt 
meer op een rivier, maar het is 
geen riool meer! 

Zie jij vissen of planten?  

Kijk naar de plaatjes op de 
muren en naar de waterafstroming, 
in welke richting loopt die? 

Noteer de gemeente waar
het water naartoe stroomt.

Achteraan deze doorgang links 
vind je de echte riolen.
Hoe ongeloofwaardig dit ook 
mag lijken, je stapt momenteel 
in een grote riool, collector 
genoemd, die nog in werking 
is. Onder de platen stroomt het 
afvalwater. 

Herken je bepaalde  geuren ?

Je hoort ook geluiden, de 
waterafstroming, maar soms 
ook meer verrassende geluiden! 
Dat zijn de auto’s die boven 
onze hoofden voorbijrijden.

Kijk daar, een plaat
met een straatnaam
op, boven een
kleinere riool (in de
vorm van een ei op
haar punt). 

Wat betekent dit?
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Kom op, wees dapper, ga 
helemaal tot het einde en 
als je mijn rattenvrienden 
tegenkomt, doe ze dan mijn 
groeten, maar let op voor 
de slokoppen die wel eens 
interesse  kunnen hebben in 
het leer van je schoenen!

Zie je die grote machine? Het is een schuifwagen, je zag 
hem al als schaalmodel en in het filmpje. Hij dient om de 
collectoren te reinigen, om het vuil en de smurrie weg te halen 
dat de doorgang verstopt.

De in- en uitgang van de riolen is aan het einde 
van de kleine gang aan je linkerzijde.

Keer op je stappen terug en 
ga de trap op. Was je handen 
aan de wasbak.
Ik wacht op je in de 
rioolwerkerszaal voor het 
vervolg van de rondleiding…
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Kijk naar onderstaande 
afbeeldingen. Welke
voorwerpen zijn er
niet meer nuttig voor
de rioolwerkers van
vandaag? Schrap ze.

Ga de trap op om de laatste zaal 
van dit museum te ontdekken. Heb 
je dorst gekregen van het bezoek? 
Stel je voor dat je het water zou 
moeten drinken dat je daarnet 
zag… Bah! Toch is het, nadat het 
een heel parcours heeft afgelegd, 
net dit water dat je op een dag zult 
drinken! 
Maar om dit water opnieuw 
drinkbaar te maken, moet het 
gezuiverd worden. In Brussel nemen 
twee waterzuiveringsstations 
deze taak op zich, eentje in het 
noorden en een ander in het zuiden 
van de stad. Dit vergt veel tijd en 
energie. Er is 24 uur nodig om het 
water te zuiveren en het een beetje 
properder terug in de rivier te lozen. 
Nadien volgt er nog een andere 
complexe cyclus vooraleer het 
water drinkbaar is.

© S.E.S.

Het beroep van rioolwerker is gevaarlijk! Ze werken onder 
de grond en kunnen er ziektes oplopen, of vergiftigd worden 
door giftige stoffen of gassen, of zelfs verdrinken. Om zich 
daartegen te beschermen hebben ze een degelijke uitrusting 
nodig.
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Water is ons  ‘blauwe goud’ 
want het is zeer kostbaar: 
zonder water kunnen we niet 
leven. Dus mogen we het 
zeker niet verspillen! 

Er zijn tips om spaarzaam om 
te gaan met kraantjeswater. 
Welke tips ken je al? Wat denk 
je van de volgende voorstellen? 

Teken een smiley om het juiste
gedrag te onderscheiden van
de te vermijden gedragingen.

Ik neem eerder een 
douche dan een bad.

Ik doe de vaat terwijl ik het 
water laat stromen zonder de 

stop te gebruiken.

Ik gebruik een beker bij het 
tandenpoetsen.

Ik was de auto met 
kraantjeswater.

Voor de kleine boodschap 
gebruik ik de kleine 

doorspoelknop.

Ik besproei elke dag de tuin.

Ik vang regenwater op om de 
planten thuis of op school te 

besproeien.

Water is onmisbaar voor het 
leven op aarde! Maar het 

is niet onuitputtelijk! Onze 
voorraden aan drinkbaar 

water worden bedreigd door 
verontreiniging, verspilling 

en toename van  
onze consumptie.
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Hoeveel liter water (gemiddeld per dag) verbruikt elke persoon
om zich te wassen, te drinken, de wc door te spoelen,...? Om het
antwoord te ontdekken, tel je het aantal flessen van 1 liter die
hieronder zijn afgebeeld.

   Liters 
per inwoner en per dag in 
Brussel. Lijkt dit jou veel of 
weinig? 

En in vergelijking met andere 
landen?
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Virtueel water of ‘H20-afdruk’, wat wil dit zeggen?

Al onze verbruiksgoederen bevatten water, zelfs al zie je dit niet in het eindproduct. 
Met ‘virtueel water’ of ‘verborgen water’ bedoelen we het water dat nodig is bij de 
industriële productie. Bedrijven verbruiken immers heel wat water om voorwerpen en 
voedingsmiddelen te produceren. Bovendien moeten machines, werktuigen en werkruimtes 
gekuist en onderhouden worden. Voor dit alles zijn heel wat liters water nodig! 

• 4 100 liters 

• 2 400 liters

• 8 000 liters

• 1 350 liters

• 120 000 liters• 

Verbind de hoeveelheid benodigd water met de 
productie ervan.

• 

• 

• 

• 

10
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Bedankt voor jouw bezoek! Dit is een verrassend 
museum, is het niet? 

Ik hoop dat je gaat letten op je waterverbruik en niet 
om het even wat in de riolen gaat gooien. Ik geef je nog 
een klein aandenken mee aan jouw bezoek hier bij mij. 
Kleef mijn portret op je schriften of op de spiegel in je 
badkamer. 

Mocht je nog  vragen hebben, aarzel dan niet om die te 
stellen aan de museumsuppoosten. Sommigen van hen 
zijn voormalige rioolwerkers.

Ontwerp van dit boekje  Martin Angenot, Aude Hendrick, Carine Van Kelst  
   en het team van de Museums van de stad Brussel
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