RIOLEN
MUSEUM
Het Riolenmuseum,
een hele belevenis
PERS
MEDEDELING

Het Riolenmuseum heropent zijn deuren op 19 november. Deze uitzonderlijke plek
nodigt de bezoeker uit op een ongewone reis naar een van de meest verborgen en voor
de werking van de stad meest noodzakelijke aspecten.
Het Museum is gevestigd in de twee voormalige octrooipaviljoenen van de
Anderlechtsepoort. U stapt binnen in het eerste en gaat weer buiten langs het
andere! Tussen beide geeft een wandeling van een vijftigtal meter in een van de
Zennekolken, vervolgens in de hoofdriool van de Bergensesteenweg een goed
beeld van wat er zich afspeelt in de 350 km Brusselse riolen, waarvan vaak
alleen de zichtbare delen (straatkolken en putranden) gekend zijn. Dit levende
museum laat de bezoeker de werkelijke toestand zien. Deze plek is evenwel heel
wat meer dan een verrassende wandeling in de buik van de stad. Aan de hand van
maquettes, films, voorwerpen en commentaar vertelt het museum de geschiedenis
van de Zenne. Het gaat naderin op het werk van de mensen in deze ondergrondse
wereld, de manier waarop de riolen worden gegraven, de dagelijkse strijd tegen
overstromingen en de risico’s van het vak. Het bezoek eindigt met het schetsen van
de watercyclus en de ecologie in de stad.
Dit Museum, dat in 1988 werd geopend en in 2007 gerenoveerd, viel vroeger
onder het beheer van de Dienst rioleringen van de Stad Brussel. In 2010 werd de
bevoegdheid over de rioleringen overgedragen aan de intercommunale Vivaqua.
Zonder zijn werknemers kwijnde het Museum tot aan zijn sluiting in 2014 weg in
het departement Wegenwerken. « Vandaag is het Museum in handen van de Dienst
Cultuur. Het is opgenomen in het museumparcours van de Stad en vormt een
verrijking voor het thema water in Brussel, waarrond het Broodhuis reeds als eerste
projecten had opgezet » aldus Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad
Brussel.
PRAKTISCHE INFORMATIE
Ter gelegenheid van de heropening is het Riolenmuseum langer open: van dinsdag
tot zaterdag in de schoolperiode en van vrijdag tot zaterdag tijdens de vakanties.
Leerkrachten uit de lagere en de middelbare school (milieustudie, geschiedenis,
aardrijkskunde, enz.) kunnen er met hun leerlingen terecht ter illustratie van de
fundamentele begrippen die in de klas zijn aangeleerd, van de watercyclus tot de
bouw van steden.
Voor zijn promotie kan het Riolenmuseum rekenen op het talent van twee vermaarde
Belgische kunstenaars, Street Art Sozyone en Fred Jannin.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Riolenmuseum
Octrooipaviljoen - Anderlechtse Poort
1000 Brussel
www.museumvandestadbrussel.be/riolen
OPENING
Tijdens de schoolperiode: van woensdag tot zaterdag van 10u00 tot 17u00
Tijdens de schoolvakanties: op vrijdag en zaterdag van 10u00 tot 17u00
Jaarlijkse sluitingsdagen 01.01, 01.05, 01.11, 11.11, 25.12
Iedere eerste zaterdag van de maand: gratis rondleiding om 15u00 (zonder
reservatie).
Let op! Bij hevige regenval behoudt het personeel van het Museum zich het
recht voor om uit veiligheidsoverwegingen de toegang tot de kolk en tot de
hoofdriolering te weigeren.
TARIEVEN
Inkom: € 8
Senioren, groep: € 6
Studenten: € 4
< 18 jaar & inwoners van de Stad Brussel: gratis
PERS CONTACTEN
Musea van de Stad Brussel
Anne-Sophie Van Neste - T. +32 (0)2 279 64 73 ou 0475 82 67 41
anne-sophie.vanneste@brucity.be
Schepenambt van Cultuur van de Stad Brussel
Audrey Poels - T. +32 (0)2 279 48 57 ou 0485/57 09 98
audrey.poels@brucity.be

