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Het zindert rond de Zenne

Geen Zennevallei zonder de Zenne. Deze blauwe ader bepaalt al sinds jaar en dag het leven
in onze regio. De laatste jaren beweegt er heel wat rond deze rivier. De Zenne gaat weer
zinderen! Fiets met ons mee langsheen acht boeiende projecten en beleef de Zenne.
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Zenneweide: op en top natuurbeleving
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Het uitgestrekte gebied tussen Lembeek en het Lembeek
bos is één van de mooiste natuurplekjes van Halle. Maar het kan
nog mooier en groener. De Zenneweide, een voormalige bedrijven
zone van zo’n 4 hectare, wordt ingericht als natuurpark. Het terrein,
omringd door de Kleine Zenne, wordt opgefrist met natuurlijke
oeverzones, rustzones aan het water, wandel- en fietspaden en
waterberging. Spannende vooruitzichten dus voor Lembeek.
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Al gehoord van de Zenneterrassen? Dit
project brengt de Zenne, de Hallenaar en
waterliefhebbers bij elkaar. Drie Zenne
terrassen sieren binnenkort de oevers
van de rivier. Het worden plaatsen waar
ontmoeten en onthaasten centraal staat.
Het terras langs het Albertpark werd als
een potentieel klaslokaal opgevat en
kijkt uit over de rivier. Het terras langs de
Leide, vlak naast de school en de markt,
verbindt het huidige Albertpark met het
toekomstige park rondom sporthal De
Bres. De site aan de Eizingenmolen,
enkel bereikbaar via het Zennepad,
wordt een avontuurlijk plekje.
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Zenneterrassen:
chillen en onthaasten
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Nederhempark: een groene vinger
Het Nederhempark krijgt een mooie toe
komst en dat kan je nu al zien. Het park,
grenzend aan de nieuw aan te leggen
fietssnelweg, herstelt namelijk de groene
vinger tussen centrum Halle en Buizingen.
De voorbije maanden bewoog hier al het
een en het ander. Een verlaagde zone laat
de bezoekers nu al dromen van watervo
gels, libellen, vlonderpaden en hoogstam
bomen. Wanneer de ingekokerde Zenne
haar plaats in het landschap terugkrijgt,
wordt het hier nog aangenamer
vertoeven.
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Zenneweetjes

Strategisch Project Zennevallei
De Zennevallei ligt er grotendeels ver
snipperd bij. Een wanordelijke moza
ïek van rivieren en beken, bedrijven en
woningen, spoor- en weginfras truc
tuur. Om de leefbaarheid te verbeteren,
werken de provincie Vlaams-Brabant,
Region aal Lands chap Zennev allei &
Pajottenland, de Vlaamse Overheid en
de gemeentes Drogenbos, Sint-Pie
ters-Leeuw, Beersel en Halle aan het
Strategisch Project Zennevallei. En de
rode – of beter blauwe – draad door dit
alles? De Zenne natuurlijk. En die gaat
weer zinderen!
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1. De Zenne is de langste rivier die over grondgebied België stroomt.
2. Er bestaat ook een Kleine Zenne, een oude afgesneden Zennemeander, die
stroomt in het nieuwe natuurpark de Zenneweide.
3. Waar de Zenne vroeger nog een open riool was, is de waterkwaliteit van de
waterloop al sterk vooruitgegaan.
4. De grote meerderheid van lambiekbrouwerijen situeert zich in de Zenneval
lei en in het Pajottenland. De unieke micro-organismen die rond de Zenne
hangen zouden hét geheim zijn van de geuze.
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Ruusbroechuis: waar
ontmoeting centraal staat

In de vallei van de Zennebeemden wordt
werk gemaakt van waterberging, biodi
versiteit en landschapsbeleving. Om meer
water op te kunnen slaan in het gebied zal
de Lotbeek een golvende bedding krijgen
met natuurlijke, zacht hellende oevers.
Een wandelpad en bruggetjes zullen het
gebied toegankelijker maken voor omwo
nenden en wandelaars. Bovendien wordt
het Ruusbroechuis, dat zich bevindt langs
de oevers van de Lotbeek, een gezellige
ontmoetingsplek voor jong en oud.
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Damiaanpark: nieuw stukje
toegankelijk groen

Ook in Sint-Pieters-Leeuw beweegt er
heel wat. Rond de Zuunbeek komt extra
toegankelijk groen en wordt ingezet
op speel- en wandelplezier. De eerste
bomen en struiken werden vorig jaar al
aangeplant en gemaaide paden zorgen
voor een verhoogde toegankelijkheid.
De komende jaren staan er nog heel wat
nieuwe aanplantingen en inrichtingen op
het programma. Denk maar aan paden,
zitplekjes en speelnatuur.

11

Bufferpark:
water als centraal element

De realisatie van het landschapsbuffer
park in Lot zorgt voor een kwaliteits
vollere woon- en leefomgeving in de
woonkern van de gemeente. Het centrum
heeft immers weinig toegankelijk groen
en staat onder druk van grote verkeersin
frastructuren en bedrijvenzones. Het park
met natuurlijke oeverzones, waterbuffe
ring, een pad langs de Zenne, fiets- en
wandelpaden, akoestische groenscher
men en de integratie van de oude Zenne
meander moet wat ademruimte brengen.
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Het Moeras:
een schilderachtige plek

Naast het museum FeliXart en niet ver van
de oevers van de Zenne, herleeft de natuur
rond het oude boerderijtje van kunstschil
der Felix de Boeck. Een paar jaar geleden
was het nog een ontoegankelijk gebied;
vandaag is ‘het Moeras’ een schilderach
tige plek van 5 hectare groot. Een openbaar
natuurdomein met hooihoppers, poelen,
hoogstamfruitbomen, bosjes, vlonder
paden… een bezoekje meer dan waard.

8

Vogelzangbeek:
meer groen en minder steen

De Vogelzangbeek is een waterloop die
de natuurlijke grens vormt tussen het
Brussels en het Vlaams Gewest. Groten
deels verscholen in het verstedelijkte
landschap mondt ze uit in de Zenne. Hier
wordt gewerkt aan het vrijwaren van de
vallei van de Vogelzangbeek door een
voormalig bedrijfsgebouw te slopen.
Steen zal plaats maken voor natuur met
aandacht voor waterbeheer, biodiversi
teit, landschapsbeleving en recreatie.

Meer info
Wil je mee dromen over een Zinderende Zenne? Neem dan een kijkje op
www.zinderendezenne.be of op de facebookpagina Zinderende Zenne.

