Uitnodiging "B - IWA Happy Hour"
maandag 21 maart 201 6 , om 1 5 u 00
Water in de stad: het waterbeheer in het Brussels - Hoofdstedelijk
Gewest, het Zennebekken en de kanaalzone

(Brussel, Havenlaan)
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op het volgende B-IWA Happy Hour, dat zal
plaatsvinden op maandag 21 maart 2016 op de boot VIVALDI, met opstapplaats aan
de Becokaai, havenlaan 6 te 1080 Molenbeek (rechtover de zetel van KBC). Terugkeer
zelfde plaats.
Info over de boot en plaats: http://www.rivertours.be/NL/schepen-vivaldi.php
OPGELET: vertrek van de boot om 15 u 30 stipt, terugkeer voorzien ca. 19 h 30.
Na onthaal aan boord varen we in de richting van Vilvoorde, voorzien van commentaar
door de ervaren gids, die de meest recenten ontwikkelingen aan de installaties van de
Haven van Brussel zal toelichten, evenals de afvalwaterzuivering Brussel-Noord en de
metamorfose van de kanaalzone. Iets verder dan Vilvoorde wordt even uitgestapt en
bezoeken we een nieuwe stadsontwikkeling "Watersite".
De bijzondere facetten van het waterbeheer in het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest zullen
tevens voorgesteld worden. Momenteel bevindt zich de tweede versie van het
waterbeheersplan volop in de openbare raadplegingsfase. De nadruk zal tevens gelegd
worden op de groen-blauwe netwerken en de projecten om terug een natuurlijk gezicht
te geven aan de waterlopen en vochtige gebieden, met intergratie in het stedelijke
weefsel. Een hele uitdaging !
Het bezoek wordt afgesloten met een drink en hapjes die de gelegenheid biedt om de
gedachtenwisseling verder te zetten en contacten te leggen.
Deelname aan de Happy Hour is gratis voor B-IWA-leden. Zij mogen zich tevens laten
vergezellen door een tweede persoon. Niet-leden betalen ter plaatse 20 € (5 € voor
studenten); via het groepsabonnement kunnen 5 willekeurige personen het ganse jaar
deelnemen aan de Happy Hours (inlichtingen te verkrijgen op het secretariaat).
Voor een vlot verloop van het bezoek dringen wij erop aan dat u ten laatste tegen 16
maart uw deelname, alsook die van de begeleidende persoon, zou aanmelden via het
inschrijvingsmodule op de website (www.b-iwa.be). Degenen die een groepsabonnement hebben genomen worden eveneens verzocht het aantal en de namen van
hun deelnemers te melden.
Gelet op de kenmerken van de bezochte plaats wordt het aantal deelnemers beperkt
tot 60. Schrijf u dus snel in. In geval van overtollige inschrijvingen wordt er een wachtlijst
geopend. Indien u ondanks uw inschrijving toch niet kan deelnemen, gelieve dit dan
ook zonder verwijl te melden om deze plaats vrij te maken. (Prioriteit voor de leden)
Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op dit B-IWA HAPPY HOUR.
De Directieleden,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

PROGRAMMA
15u00 Onthaal op de boot Vivaldi, Becokaai, 6 Havenlaan te 1080
Molenbeek (rechtover de zetel van KBC, metro Ijzer, lijnen 2 en 6).
15u30 Vertrek van de boot, richting Vilvoorde - geleide bezoeken en
voordrachten.
Drink en hapjes
19.30

Terugkeer van de boot aan de inscheepplaats.

