
 

 

 

 

 

 

 

Stad Brussel zet zich in voor de bescherming van onze zeeën en oceanen en 
installeert haar eerste permanente tegel "Hier begint de zee, niets ingooien" 

Brussel, 20 maart 2023 - Ter gelegenheid van de Brusselse waterdagen heeft de Stad Brussel 
vandaag een permanente tegel ingehuldigd, in aanwezigheid van de vzw Coördinatie Zenne. De 
tegel werd gelegd vlak naast een rioolput op het Emile Bockstaelplein, om burgers eraan te 
herinneren dat "Hier begint de zee, niets ingooien". 

Zoubida Jellab, schepen van Openbare Netheid in de Stad Brussel, benadrukt het belang van dit 
initiatief: "Het is cruciaal om burgers bewust te maken van de gevolgen van oceaanvervuiling. Elk 
jaar sterven ongeveer 1 miljoen vogels en 100.000 zeedieren door ons afval, als we zo voort doen 
zwemt er in 2050 meer afval dan vis in onze oceanen. Ja, we moeten dringend actie ondernemen, en 
elke kleine daad telt. " 

De tegel zal permanent zichtbaar blijven in de openbare ruimte en zal voorbijgangers gevoelig 
maken voor deze kwestie. Met de actie gaat Stad Brussel dus een stap verder dan de tijdelijke 
markeringen in uitwisbare verf. Zoubida Jellab moedigt burgers aan om klein te beginnen, want 
iedereen kan haar of zijn impact op het milieu verminderen: "We kunnen allemaal bijdragen aan de 
bescherming van onze planeet door ons afval in de vuilnisbak te gooien en niet in de openbare ruimte 
of in de rioleringen, en we kunnen ook duurzame alternatieven gebruiken in plaats van 
wegwerpproducten. Samen kunnen we onze zeeën en oceanen beschermen voor de volgende 
generaties." 

Vloeibaar of vast afval dat in riolen, gootstenen of toiletten wordt gegooid, verstoort de goede 
werking van waterzuiveringsinstallaties of belandt soms direct in onze waterwegen. "380 ton afval, 
dat is wat in 2022 machinaal uit de rioolputten van de stad is gehaald, dan tellen we nog niet eens 
alle afval dat handmatig is verwijderd door onze diensten openbare netheid. Het is belangrijk om 
burgers er blijven aan te herinneren waar hun afval eindigt. Daarom blijven we sensibiliseren en 
maken we duidelijk dat afval niet in het riool hoort, maar ook niet in de gootsteen of het toilet," 
voegt de Schepen toe. 

Het plaatsen van deze eerste tegel ging gepaard met het leeghalen van een rioolput en met een 
mini-cleanup, waarbij deelnemers afval opruimden in de omliggende straten. Dit initiatief maakt 
deel uit van de Brusselse waterdagen en de campagne "Hier begint de zee" van Stad Brussel in 
samenwerking met de vzw Coördinatie Zenne. 

De Stad zal op termijn ongeveer 200 tegels plaatsen naast rioolputten, om zo veel mogelijk mensen 
bewust te maken van het belang van de bescherming van onze kust- en mariene ecosystemen. 



 

 

 

 

 

Contact : 

Els Wauters, woordvoerster van Zoubida Jellab  

els.wauters@brucity.be, 0490 52 45 21 
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