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Inleiding 
Strategisch project 'Zuurstof voor de Zennevallei' 
 
De aanzet voor het strategisch project ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ werd 
uitgedacht door de Vlaamse Landmaatschappij  (VLM) en het Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei. Drie gemeenten en één stad in de 
Zennevallei ten zuiden van Brussel verklaarden zich bereid tot een engagement en 
dienden mee de aanvraag in voor een strategisch project bij de Afdeling Ruimtelijke Planning van het 
Vlaams departement RWO. In Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw liep het project van 1 
september 2011 tot 1 september 2014. 
Ideeën die al langer leefden in de regio, zoals de aanleg van het Zennepad, werden opgepikt. Over de 
Zenne laten we een frisse wind waaien door deze rivier meer beleefbaar te maken dankzij een integrale 
aanpak volgens 3 krachtlijnen, thema’s of doelstellingen (zie verder). 
 
Er werd getimmerd aan een breed draagvlak voor het SP ‘Zuurstof voor de Zennevallei’. Van in het begin 
werd het proces zeer transparant doorgevoerd doorheen de geledingen van de projectstructuur. De 
initiatiefnemers, de partners, de trekkers en betrokken actoren werden al nauw betrokken vanaf bij de 
startfase van het project. ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ werd voorgesteld bij vele partners, in milieuraden, 
stuurgroepen en infoavonden van partners en vele fora. De inbreng en inspraak is groot, zodoende streven 
we naar een gedragen project en het smeden van duurzame samenwerkingsverbanden en dat liefst ook 
nog na een termijn van 3 jaar. De vergaderstijl werd afgestemd op een maximale participatie van de 
partners met samenwerking als sleutelwoord.  

Het landschap van de Zennevallei werd gelaagd 
ontleed volgens 3 thema’s: open ruimte, recreatie en 
waterbeheer. Om het project vorm te geven werd een 
plan van aanpak met een actielijst opgesteld dat een 
aantal thematische ambities voor de Zennevallei 
integreert.  

De vier gemeenten gaven mee input aan de concrete 
invulling van de terreinrealisaties. In Drogenbos werd 
het ‘Moeras’ gerealiseerd, in Sint-Pieters-Leeuw 
‘Groen Ruisbroek’ , in Beersel een pilootproject voor 
een groene begraafplaats en in Halle de vernieuwing 
van het stadspark. 
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Strategisch project 

Het SP gaf gedurende 3 jaar een impuls aan het gebied van de Zennevallei. Er werd bovenlokaal en 
geïntegreerd samengewerkt met vele partners. Het project gaf een incentive voor de regio, zowel via 
participatie met bewoners, scholen, als met gemeentelijke, intergemeentelijk, provinciale en Vlaamse 
samenwerking. 

Probleemstelling 
 

De open ruimte wordt schaars. Dat betekent dat ook de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk staat. 
De veerkracht voor klimaatadaptatie is nog niet sterk genoeg. We kampen met felle overstromingen in het 
projectgebied. De Zenne als natuurlijke drager van de open ruimte wordt vandaag een beetje marginaal 
behandeld. Het evenwicht tussen leefkwaliteit, het ruimtelijk beleid en het behoud van natuur is van groot 
belang. Maar dat wist u al. 
 

    Kansen met partners volgens 3 krachtlijnen 

Het project ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ is een kans, een mooie opportuniteit om te zoeken naar kleine 
en grote maatregelen die de open ruimte, met de Zenne als ruggengraat, kan behouden, versterken en 
inrichten. We reiken een open hand naar partners om een meerlagig beleid rond dit project op te zetten. 
Om de waterkwantiteit van het kanaal en de Zenne te kunnen controleren is het noodzakelijk een 
intergewestelijk netwerk op te bouwen, zodat de waterlopen als werkelijke communicerende vaten ook op 
beleidsniveau een communicerende afspiegeling krijgen. 

 
De participatie van onze partners is hoog. Er ontstaat een platform dankzij stuur- en werkgroepen om 
integraal of thematisch te werken aan de 3 hoofdthema’s : open ruimte, integraal waterbeheer en het 
verder ontwikkelen van het recreatief netwerk. Door samenwerking en dankzij een grotere betrokkenheid 
met het werkingsgebied evolueren de partners van stakeholders naar shareholders, m.a.w. 
belanghebbenden krijgen dankzij hun deelname een wezenlijk aandeel binnen het project.  
 
Het strategisch project streeft naar een integrale aanpak waarbij voor een te ontwikkelen gebied minstens 
deze 3 hoofdthema’s gelijktijdig een vertaling trachten te krijgen, zodat de ruimte meervoudig gebruikt kan 
worden. 

Situering 
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Een groene, blauwe en oranje visie en acties 

 
Voor de open ruimte, het integraal waterbeheer en het recreatief netwerk in de Vlaams-Brabantse 
Zennevallei ten zuiden van Brussel is vanuit de terreinkennis en analyse een visie uitgewerkt in de 
masterproof ‘Verstedelijking als katalysator voor de herwaardering van de open ruimte’ van Naomi 
Limbourg, stedenbouwkundige aan de EHB.  Zie bijlage 
 
Voor de uitwerking van de visie werd een analyse gemaakt van de bestaande planningscontext: 
gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s en structuurplannen werden gebundeld, doorgenomen, 
verwerkt binnen de lopende projecten en visueel hanteerbaar gemaakt in onderstaande overzichtskaart. 
Een bovenlokale –liefst gedragen- visie heeft de bedoeling om voor toekomstige projecten een 
meerwaarde te genereren als deze zich op één of andere manier insluiten in een groter geheel. 
 
De visie en acties voor de thema’s open ruimte, waterbeheer en recreatie beïnvloeden elkaar wederzijds 
op verschillende schaalniveaus (macro-meso-micro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

VISIE 
 

OPEN RUIMTE 

 
Op basis van de bestaande groenstructuren en landschapsbepalende elementen zoals bossen, 
hoogstamboomgaarden, parken, weiden, akkers wordt langs de Zenne een corridor uitgetekend die de 
groenblauwe dooradering voor de toekomst moet verzekeren. Deze dient als leidraad voor de partners om 
naartoe te werken. Ze geeft aan wat waardevol is en gevrijwaard dient te blijven, maar ook waar er nog 
kansen liggen om het groene netwerk te versterken. 
 
De groenblauwe corridor verbindt Het Moeras in Drogenbos, de Zennebeemden in Beersel en Sint-Pieters-
Leeuw, het groen lint in Halle langs de Roggemanskaai, het nieuwe parkje van Nederhem, het Albert- en 
Elisabethpark, de sites van Lembeek noord en zuid en loopt verder naar Wallonië. 
 
Het clusteren, verbinden en kwalitatief inrichten van de open ruimte geeft kansen aan een betere 
biodiversiteit en het uitbouwen van een open ruimte netwerk. Daarbij worden open zichtassen gevrijwaard 
op landbouwgebied, verrommeling van het landschap tegengegaan, bossen biologisch opgewaardeerd 
door het aanbrengen van een graduele boszoom of een verbinding met een nabijgelegen stuk natuur…  
Kleine ingrepen zoals het aanleggen van KLE’s (poelen, heggen, houtkanten…) kunnen fungeren als 
stapstenen in het groene netwerk.  
We trekken samenwerkingsverbanden op gang met bedrijven en nodigen hen uit om een schakel te 
vormen in het groene netwerk door ingroening van de bedrijfssite. 
 
De vallei van de Zuunbeek leent zich nog beter voor de uitbouw van een tweede groene corridor. Er is 
meer open ruimte die gevrijwaard kan worden. In Sint-Pieters-Leeuw is bijna de hele vallei gelegen in 
biologisch zeer waardevol gebied. Daarenboven is het een Habitatrichtlijngebied, én prioritair gebied voor 
de Ecosysteemkwetsbaarheid én een GEN-gebied (Grote Eenheid Natuur) volgens het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. De vallei kan haar natuurlijke troeven nog uitspelen, zowel qua open ruimte als op vlak van 
integraal waterbeheer. Daarom is het noodzakelijk om voor de Zuunbeekvallei een apart ontwikkelingsplan 
op te stellen voor een duurzaam beleid en beheer. 
 
 
 

INTEGRAAL WATERBEHEER 

 
De overstromingen van november 2010 gebeurden omwille van een volledige verzadiging van de bodem 
omwille van uitzonderlijke aanhoudende regen. De Zenne, haar zijrivieren en voor de eerste keer ook het 
kanaal overstroomden met de gekende nare gevolgen. 
Uit overleg met VMM en Coördinatie Zenne bleek het noodzakelijk om de communicatie tussen de 
beleidsmensen en de beheerders van de Zenne en het Zennekanaal te activeren. Deze partners hebben 
hierin het initiatief genomen om via een informatie- en ontmoetingsdag en een workshop de onderlinge 
samenwerking op gang te trekken (zie lager). De opvolging van dit gewaardeerde initiatief is echter 
verschoven naar onbepaalde latere datum, om dat men het klimaat wegens de verkiezingen niet gunstig 
acht.  
Het vasthouden, bufferen en goed afvoeren van water dient op alle niveaus en integraal bekeken te 
worden. De rol die we daarin met het strategisch project opnemen is eerder deze van sensibilisering, 
draagvlakverbreding en het lokaal integreren van het integraal waterbeleid. Het zoeken naar bijkomende 
strategische overstromingsgebieden laten we bij de waterbeheerders. Over de landschappelijke inpassing 
ervan denken en tekenen we graag mee.  
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RECREATIEF NETWERK 

 
De loop van de Zenne wordt geaccentueerd met een Zennepad: een recreatieve verbinding die de Zenne 
opnieuw voelbaar maakt in het landschap. Het pad benadert zoveel mogelijk het tracé van de rivier. Een 
verderzetting van dit tracé in Brussel kan (waar de Zenne ondergronds ingekokerd ligt) gemarkeerd 
worden in het straatbeeld. Het Zennepad zal mee de structuur bepalen van het recreatieve netwerk, 
verwijzen naar en informeren over de mooiste en boeiendste plekjes in de omgeving. Het Zennepad 
verbindt het Waals, Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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MACROSCHAAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het projectgebied van ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ is gelegen in een zeer dens en metropolitaan 
landschap. De open ruimte is zwart gekleurd, de bebouwing wit. Op de bovenste afbeelding is de 
bebouwingsgraad voor de Eurodelta gekarteerd. De witte vlek van de Vlaamse Ruit toont duidelijk de 
‘sprawl’ van een  nevelstad (of citta diffusa).  Op de 3 kaartjes eronder zien we 3 types 
verspreidingspatronen van bebouwing. De middelste kaart is een weergave van Brussel met haar periferie. 
Anders dan bijvoorbeeld Parijs, heeft Brussel geen concentrisch verspreidingspatroon. De open ruimte 
rond Brussel is versnipperd op macroschaal.  
De densiteit van het verspreidingspatroon toont het belang en de noodzaak van groene open ruimte aan. 
Bovendien is er een evolutie gaande met een exponentiële stijging van de bebouwingsgraad.  
Leggen we onder de kaart met de bebouwde ruimte een kaart met het rivierenstelsel, dan is meteen 
duidelijk dat de valleien, in casu, de Zennevallei in ons gebied zeer sterk verzegeld is.  
Het verzegelen van het landschap is een onomkeerbaar proces.  Daarom dat het belang van ‘Zuurstof 
voorde Zennevallei’ niet te geringschatten is.  
Conclusie: Het bewaren van de open ruimte is prioritair. Ruimte zoeken voor water en oplossingen om het 
landschap opnieuw beter te laten fungeren als een spons is de eerste doelstelling. De recreatieve troeven 
die een groene open ruimte biedt benadrukken de waarde ervan.  
 
 
 
 
 

projectgebied 

Open ruimte Randstad Open ruimte Brussel en periferie Open ruimte Parijs 

Open ruimte Eurodelta 
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Het RL P&Z bracht de focusgebieden voor haar werking van 2013-2019 in kaart voor de regio van het 
Pajottenland & Zennevallei. De Zennevallei staat aangeduid als focusgebied nr. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Brussel 



 12 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) 

 
Het Groenboek stelt dat onze metropool veerkrachtig moet zijn, zodat we rekening kunnen houden met de 
gevolgen van klimaatverandering en met het energievraagstuk. Een netwerk van groene verbindingen en 
waterlopen staat borg voor wateropvang en biodiversiteit. Grote open ruimten dienen voor 
voedselproductie, grondstoffen, planten en dieren. In stedelijke natuur en parken vinden we ontspanning, 
water en zuurstof.’ 
We waren actief in de werkgroep veerkrachtige ruimte die heeft gewerkt aan de inhoudelijke basis voor 
het witboek en inzichten leverde in de verschillende standpunten die leven rond het aspect 'veerkrachtige 
ruimte. We namen bovendien deel aan de partnerfora. 
Binnen het SP werd aan deze visie invulling gegeven via de acties.  

 
De Vlaamse Rand: 4 planzones 
De Vlaamse Landmaatschappij zal de komende jaren in 15 gemeenten rond Brussel 
Landinrichtingsprojecten opstarten. Drie van de vier gemeenten van ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ 
situeren zich in de Vlaamse rand: Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Er werd medewerking 
verleend aan het uitschrijven van het planprogramma van de VLM. De vier overlappende planzones met 
het projectgebied van ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ zijn 1) Neerpede (gedeeltelijk),  2) Zuunbeek, 3) Zenne 
& Kanaal en 4) Molenbeek (gedeeltelijk).  Deze 4 planzones worden verder apart besproken bij de 
mesoschaal. 
 

De Vlaamse Rand 

Brussel 

masterplan kleinstedelijk gebied Halle 

De Vlaamse Rand 

Zuurstof voor de Zenne 
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Connectiviteit met het Zoniënwoud, een strategisch project 
De gemeenten Overijse en Hoeilaart, het Agentschap voor Natuur en Bos en Regionaal Landschap Dijleland 
willen in dit gebied  de verstedelijking begrenzen en de resterende open ruimte binnen het bebouwd 
perifeer landschap vrijwaren en een duidelijke rol te geven. De klemtoon binnen dit strategisch project ligt 
op de realisatie en bestendiging van groenstructuren tussen en doorheen het bebouwde landschap, 
afgestemd op de karakteristieke kenmerken van randstedelijke noden. Om de recreatieve druk van en naar 
het Zoniënwoud op een betere manier te kanaliseren wensen de gemeenten een aantal toeristische 
poorten uit te werken.  
 

Studie ven het Zennebekken van het Waterbouwkundig Laboratorium 
De studie van het Waterbouwkundig Laboratorium behelst een visie over waterbeheersing met 
modeleringscijfers van noodzakelijke bergingscapaciteiten over het hele Zennebekken. Daaruit blijkt dat 
voor voldoende waterbuffering de Zenne van bron tot monding idealiter een breedte moet hebben van 
15m! Bovendien toont de studie aan dat voor het sneller afvoeren water in het verstedelijkte Vlaanderen 
en voor de verhoging van bergingscapaciteit en het ophouden van water in Wallonië er een 
intergewestelijke deal moet gesloten worden. 
Deze studie werd nog niet vrijgegeven. 
 

Ozon, een Life + project 

1 

2 3 

4 
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Ozon wil in Overijse en Hoeilaart bruggen bouwen tussen delen van het Zoniënwoud, dat hopeloos in 
stukken geknipt is door harde barrières, zoals de ring rond Brussel, de spoorweg tussen Brussel en 
Luxemburg, de E411 en verschillende lokale wegen. Die barrières verhinderen dieren om van het ene 
bosgedeelte naar het andere te trekken. Daardoor raken populaties verdeeld en bedreigd. Tegelijk 
ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties als dieren deze wegen proberen over te steken. 

Dit Life+-project zal het meest zichtbaar zijn door de bouw van een groot ecoduct over de R0, maar het zet 
ook in op minder zichtbare maar even belangrijke verbindingen: 4 nieuwe boombruggen en 3 nieuwe 
ecotunnels, aanpassing van bestaande tunnels en duikers, aanleg van infrastructuur die de dieren naar de 
doorgangen geleidt, en de daarbij horende ingrepen in de aanpalende bosbestanden. 

Nieuw Life+ project in aanvraag 
De VMM, samen met partners als W&Z en de VLM, is een eerste stap ver in de aanvraagronde voor een 
Europees Life+ project in het Scheldebekken, dat onder meer de valleien van de Zuun en de Zenne omvat.  
Het projectvoorstel "Belgian initiative for making a leap forward towards good status in the river basin 
district of the Scheldt” maakt kans op een budget van 10 miljoen euro. 

 
Een richtplan voor de Brusselse kanaalzone -  Alexandre Chemetoff 
De Kanaalzone in Brussel moet een impuls krijgen met een samenhangende stedenbouwkundige visie die 
bestaande initiatieven en toekomstige plannen in rekening brengt. 
 

Meterolab BrabantSZenne - UCL – LOCI  
Gedurende 2 jaar, tot einde 2015, werken Roselyne Delestrange en Julie Deneffe o.l.v. prof. Bernard 
Declève aan een richtplan ‘Emerald Necklace’, waarbij een parelsnoer van hotspots aan elkaar wordt 
geregen langs de Zenne. De bedoeling is om het Zennepad door te trekken doorheen de 3 gewestgrenzen: 
tot in het hartje van Brussel enerzijds en anderzijds tot Rebecq in Waals-Brabant. Door deze samenwerking 
wordt de visie en het tracé van het SP intergewestelijk verankerd.  
Het concept van een groen parlesnoer met groene open ruimtes langs de Zenne wordt overgenomen door 
de 3 gewesten. Op een 3-daagse die het Metrolab organiseerde i.s.m. o.a. RL P&Z werd dit concept 
voorgesteld door UCL voor de Zennevallei in Wallonië, door RL P&Z in Vlaanderen en door de BIM in 
Brusssel. Langs de Zenne met deze groene parels is een Zennepad uitgestippeld van Wallonië tot Brussel. 
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Het Metrolab brabantSZenne is een onderzoeksproject van interregionale groene infrastructuur langs de 
Zenne en het kanaal doorheen Brussel en de twee brabantse provincies. 
Sommigen onder u hebben al deelgenomen aan vorige stappen van dit onderzoek. 
  
De tweede fase van dit onderzoek neemt de vorm van drie pilootprojecten ; met als  voornamelijke 
doelstelling - voor elk gewest en transversaal - de operationalisering van de interregionale groene 
infrastructuur te bestuderen. 
De geselecteerde pilootprojecten  hebben als ankerpunt de volgende sites  : het Moeras in Drogenbos, la 
Prairie des Angles in Tubize en Boulevard Paepsem in Anderlecht. 
  
Deze pilootprojecten worden bijgestaan door een werkgroep die werd opgesteld met steun van het 
Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei als partner van het onderzoek. In de loop van 2015 
worden er 3 workshops georganiseerd met relevante partners.  

 

Groen parelsnoer - Green necklace  
 

Intergewestelijk Zennepad 
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Brussel aan de Rand - Bral  
Vanuit Brussel wil Bral meer samenwerking over de Brusselse gewestgrens heen organiseren. RL P&Z is dan 
ook een partner in de Algemene Vergadering. Bral benadert  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet als 
hermetisch afgesloten gebied en heeft in haar doelstellingen om te werken aan projecten buiten de 
gewestgrens. Er werd bij de VLM een Quick Win aangevraagd om het fiets-GEN langs het kanaal te 
promoten. Enerzijds om pendelaars uit de Zennevallei te stimuleren om de fiets te nemen wanneer ze gaan 
werken in Brussel. Anderzijds om Brusselaars recreatieve en CO2-arme mogelijkheden te laten ontdekken 
die de Zennevallei in petto heeft. 
 

Pilootprojecten Productief Landschap - BWMSTR 
De bouwmeester lanceerde een oproep voor projecten ikv productieve landschappen.  
Er werd een aanvraag ingediend samen met Universiteit Gent en Pro Natura met de Zenne- en Zuunvallei als 

zoekzone voor toepassing van wetlands. Waterbuffering is in dit gebied prioritair. Er wordt in de Zuunbeekvallei, ter 

hoogte van Sint-Pieters-Leeuw, afgestemd met het ontwerpplan van de VMM. 

 

Het concept van ICW, Integrated Constructed Wetlands is  innovatief voor  Vlaanderen. Het biedt een 

waterbouwtechnische oplossing  voor landbouw in het buitengebied. Het pilootproject  heeft tot eco-engineering in 

Vlaanderen in te voeren en de meerwaarde te demonstreren aan de hand van 3 specifieke cases, waar de 

Zuunbeekvallei er één van is . Er wordt hierbij beroep gedaan op de Ierse expertise en op het uitgebreide 

internationale netwerk via de Universiteit Gent. 

 

Het ingediende project werd niet weerhouden. 
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MESOSCHAAL:  
 

Visuele synthese planningscontext 

De bundeling van de gewenste overheidsplanning op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau werd 
visueel gesynthetiseerd op de onderstaande kaart. 
 

 

Bestaande context en afstemming met partners 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                            Overlap met lopende projecten van VLM en RL P&Z 

 

 
Land van Teirlinck 

Plan Boommarter 

 Groebegracht 
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 ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ is een incentive voor Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Met 
dit project willen we een transitie losweken: een visie op de omgeving die anticipeert op een nieuwe 
tijdsgeest, waarin de open ruimte haar kwaliteiten kan optimaliseren en waarbij partners bovenlokaal, 
partij-overstijgend en (gewest)grensoverschrijdend samenwerken. Dit waren grosso modo de ambities, in 
de loop van het project werden ze bijgeschaafd en verder geconcretiseerd. De samenwerkingsverbanden 
zouden zodanig stevig moeten worden gesmeed dat ze duurzaam zijn, ook na het einde van de 
projecttermijn. 
 
De bestaande visies op Vlaams, provinciaal, (stads)regionaal en gemeentelijk niveau dienen als 
vertrekpunt. De lopende projecten ter versterking van de open ruimte ‘Plan Boommarter’, ‘Land van 
Teirlinck’,  ‘Groebegracht’ en ‘Vlaamse Rand’ worden afgestemd met ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ of vice 
versa. Het project ‘Vlaamse Rand’ van de VLM neemt het VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) 
als startbasis en kan de kennis van ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ meenemen voor het uitwerken van plan- 
en landinrichtingsprogramma’s.  
 

De dienst Ruimtelijke Ordening van de provincie Vlaams-Brabant is bezig aan het masterplan voor de 
afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle. Via het SP werd hieraan input verleend. 
 

Planzones van de Vlaamse Rand, VLM 
 

1. Planzone Neerpede 

Voor de planzones van Neerpede werd via de VLM (Vlaamse Rand) en de Leefmilieu Brussel (of de BIM) 
een richtplan opgemaakt waarbij o.a. een nieuw interregionaal groen park , m.n. het ‘Park W’ wordt 
ontwikkeld op het grensgebied van Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw. Het ‘Park W’ als groene poort tussen 
Brussel en het Pajottenland, waarbij de trafiek van streekproducten vanuit het Pajottenland tot in Brussel 
geherintroduceerd wordt. Daarbij zou een biopool als lokale voedselhub moeten fungeren. 
 

      
Bron: Richtplan Neerpede. SumResearch, studie van VLM en Leefmilieu Brussel 
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2. Planzone Zuunbeek  

 
Capillaire structuur van de Zuun. Bron: In Between, ANB 
 

 
Het stroomgebied van de Zuun  vormt een onderdeel van het hydrografisch bekken van de Zenne. 
Vanaf het gehucht Oudenaken stroomt de Zuun dwars door Sint-Pieters-Leeuw over een afstand van 12 km. Ter 
hoogte van de gemeentegrens met Drogenbos stroomt ze in de Zenne. De Zuun is gekenmerkt door zeer grote 
schommelingen in debiet en waterpeilen, dit wegens de beperkte doorlatendheid van de lemige ondergrond en het 
heuvelig karakter van het stroomgebied. Vooral in het benedenstroomse deel blijven overstromingsproblemen 
mogelijk. 
De VMM voorziet op korte termijn in een verhoging van de waterbergingscapaciteit gecombineerd met een 
ecologisch herstel en een verhoging van de landschappelijke waarden. 
Dit zal gebeuren door diverse ingrepen: 

1. Volsem: dit is een groot gecontroleerd overstromingsgebied waar structureel herstel, hermeandering en 
aanpak van de verdroging zal gebeuren. 

2. Gaspeldoornbeek : in functie vzan de afremming van de vulling van het groot wachtbekken zal de beek 
worden omgeleid en de meandering worden hersteld. 

3. Heidries : een stuw wordt geplaatst en de historisch meanderende loop wordt hersteld. 
4. Oude Zuun: de historisch meanderende loop van de oude loop wordt hersteld en een stuw wordt voorzien. 

Voor de hele Zuunloop betekent dit een optimalisatie van de waterberging welke het periodiek probleem van 
overstromingen aanpakt o.m. door een peildaling in Negenmanneke. 
Daarnaast is er ook een structuurherstel, een meer aangepaste waterhuishouding ifv de natuur en verbetering van 
de vismigratie. 
De gronden die dienen verworven te worden voor de hermeandering worden momenteel aangekocht door de VLM 
via de grondenbank, i.o.v. de VMM . 
Daarnaast biedt de vallei tal van zachte recreatieve mogelijkheden en toeristische en economische (plattelands-) 
potenties gezien de nabijheid van Brussel en verstedelijkte delen van de Rand. 
Knelpunten tussen landbouw en natuur, versnippering, toename van lintbebouwing en verstedelijking, 
landschappelijke verarming en  kunnen mee opgenomen worden in een landinrichtingsproject. 
  
Vanuit de noodzaak van een geïntegreerde aanpak binnen het hydrografisch bekken biedt het instrument 
‘Landinrichting’ van de VLM  mogelijkheden. De VMM als waterbeheerder is in deze inrichting duidelijk de trekker. 
Vanuit Landinrichting kan er ingespeeld worden op een bredere inpassing in het omgevende landschap. Een inzet 
van een specifieke lokale grondenbak kan aanvullend op de noodzakelijke grondverwervingen worden opgestart. 
De gemeente Sint-Pieters-Leeuw waarbinnen quasi het volledige traject gelegen is, is vragende partij om van de 
Zuunbeek een groene as te maken waar de hele bevolking het belang van inziet en waar de beoogde landschaps- en 
natuurwaarden voor deze bevolking toegankelijk zijn. Bestaande recreatieve structuren kunnen hier worden op 
aangesloten of aangepast. 
Belangrijke partners bij het voorgestelde landinrichtingsproject: 
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 de VLM 
 de VMM 
 de gemeente Sint-Pieters-Leeuw 
 de natuursector: ANB, NP.. 
 de provincie o.m. voor het recreatieve luik, aanpak erosieknelpunten 
 de landbouw: o.m. verbreding ifv plattelandspotenties, beheer landschap… 
 het RL P&Z 

 
3. Planzone Zenne & Kanaal 

Voor de planzones Zuun en Zenne&Kanaal wordt beroep gedaan op de expertise en lokale verankering van 
‘Zuurstof voor de Zennevallei’. Daarom werd bij Ruimte Vlaanderen, Afdeling Gebieden en Projecten op 
15/7/2014 een aanvraag ingediend om 3 jaar verder te werken aan een nieuw strategisch project ‘Zenne & 
Zuun, veerkrachtige valleien’. Deze aanvraag werd niet weerhouden. Aanvraag zie bijlage 
  

4. Planzone Molenbeek 

Het Land van Teirlinck, als reeds lopend landinrichtingsproject van de VLM, heeft een overlap met 
Planzone 3 en 4. De Planbegeleidingscommissie van het Land van Teirlinck zal worden uitgebreid zodat 1 
commissie wordt samengesteld voor de 4 planzones. 
 
 

Plan Boommarter – ANB, stad Halle, provincie Vlaams-Brabant, RL P&Z 

Plan Boommarter staat voor de uitwerking van een groot bos- en natuurcomplex ten zuiden van Halle. 
Hierbij worden de bestaande bos- en natuurelementen versterkt en eventueel omgevormd of uitgebreid. 
Daarnaast worden deze groengebieden met elkaar in verbinding gebracht door de stapsgewijze 
omvorming van tussenliggende gebieden tot bos- of natuurgebied, om zo tot een aaneengesloten 
groengebied te komen. Eind 2013 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen ANB, 
Natuurpunt, Natuurgidsen en het Regionaal Landschap voor de periode 2014-2020. Met de nieuwe 
overeenkomst wordt Plan Boommarter expliciet gericht op de realisatie van de 
Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) binnen de Natura 2000 gebieden uit rapport BE2400009 Hallerbos en 
nabije boscomplexen. Daarnaast kan zo de verdere verstedelijking van het projectgebied vermeden 
worden, terwijl de bestaande bewoning behouden blijft en de bestaande landbouwfunctie zoveel mogelijk 
geïntegreerd wordt. 

Het projectsecretariaat van Plan Boommarter wordt getrokken door RL P & Z. Op het terrein worden kleine 
landschapselementen gerealiseerd bij particulieren en er wordt een sensibiliseringscampagne rond 
biodiversiteitgevoerd voor inwoners en gebruikers van het gebied.  

 

Groebegracht – RL P&Z, stad Halle 

Bij het PDPO project ‘De Groebegrachtvallei, een regenboog van kansen’ werd een integrale 
landschapsvisie ontwikkeld voor het gebied langs de Groebegracht tussen Halle en Pepingen.  Door de 
verlenging van het project (2012-2015) kan uitvoering geven worden  aan de voorziene plannen. 

Het ontwikkelen van een veilig, functioneel en recreatief wandel -en fietspad van de stadskern van Halle 
naar de dorpskern van Beert loopt als een rode draad doorheen het hele project.   Deze 
tragewegverbinding is in uitwerking.  
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Vleze en Vogelzangbeek- CCN, Coördinatie Zenne, RL P&Z, Bral 

 

De Grensbeek Vleze/Vogelzangbeek kampt met een gebrek aan een doorgedreven officieel 
samenwerkingsverband tussen het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de provincie Vlaams-
Brabant en de gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Anderlecht. De beek is gelegen langs Beschermd Gebied 
en Natuurreservaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en leidt bij natuurverenigingen en- beheerders 
vaak tot onduidelijkheid (wie wat kan of moet doen?)  
Binnen het SP werd met Coördinatie Zenne als trekker en partners de wenselijkheid onderzocht om een 
erkende structuur (een beekcontract?) op te zetten, waarin betrokkenen waterbeheerders officieel kunnen 
samenwerken rond de Vleze/Vogelzangbeek met als doel haar natuurwaarde te behouden en zelfs terug te 
geven. 

Stadsvernieuwing aan de Zenne – provincie, dienst Ruimtelijke Ordening 
De provincie neemt een studiebureau onder de arm, dat is bezig aan de opmaak van een 3D-model voor 
het gebied rond de Zenne in Halle.  
De analyse en verdere visie-ontwikkeling is  opgehangen aan vier werkvelden (of landschappen) 
1) Het Bedrijfs-Landschap 2) het Stads-Landschap 3) het Vallei-landschap en 4) het Infrastructuur 

Landschap. 

Voor de uitwerking van de resultaten van de studie is het RL P&Z de meest aangewezen partner. Hiervoor 
dienen bijkomende financiële middelen gevonden en ingezet te worden.  
 
 
RUP Open Ruimte 
RUP Open Ruimte Sint-Pieters-Leeuw: De suggesties die we vanuit het Zenneproject willen naar voor 
brengen, hebben voornamelijk te maken met het feit dat er nergens in het RUP rekening gehouden wordt 
met ruimte voor water, zoals zoekzones voor overstromingsgebieden.  
 
Ankerplaats Hallerbos – Lembeekbos – Maasdalbos 
De bundel met de aanvraag van Ruimte en Erfgoed tot een bijkomende ankerplaats Hallerbos – 
Lembeekbos – Maasdalbos in Halle werd doorgenomen. Het Regionaal Landschap kreeg de mogelijkheid 
tot opmerkingen, maar heeft geen enkel bezwaar op de aanvraag. 
 
Beheerplan Warandepark 
I.s.m. Pronatura (trekker) wordt een voorstel tot een beheerplan uitgewerkt voor het Warandepark in 
Halle.  
 
Coaching studenten urbanisme 
Vijf studenten van de UCL, afdeling urbanisme, kregen input en een bijsturing voor hun eindwerk. Het 
beeldmateriaal van de resultaten hun werk inspireert om aan de bedrijvensite ‘Lembeek-Noord’ een 
betere ruimtelijke invulling te geven.  
 
Ringweg Lot 
In 2012 trokken streekvereniging Zenne en Zoniën, een actiecomité en omwonenden naar de Raad van 
State tegen het GRUP voor het VSGB. Zij kanten zich tegen de aanleg van een ringweg en tegen het 
dichtbouwen van Lot. De Raad van State schorste op 3/8/2012 de onderdelen van het VSGB voor de aanleg 
van een ringweg. De overheid moet dit deel van het planningsproces overdoen. 
Voor de ringweg van Lot werd door minister Crevits opdracht gegeven aan MOW om een integrale studie 
te laten uitvoeren. Deze werd toegewezen aan het een studiebureau voor verkeersmodelleringen. 
Hiervoor zetelen we in de stuurgroep om het belang van de open ruimte in de Zennebeemden te 
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benadrukken. Er werden nl. scenario’s ontwikkeld die de open ruimte aansnijden voor bijkomende 
verkeersinfrastructuur voor vrachtvervoer. 
Op 24/6/2013 werd door MOW een voorstel van een voorkeursscenario op het kabinet van Min. Crevits 
voorgesteld. Een beslissing door het kabinet werd echter niet genomen. Het eerdere voorkeursscenario 
strookt niet meer met het huidige voorkeursscenario door de bestuurswissel binnen de gemeente Beersel. 
Enkele onderdelen van het GRUP VSGB dienen eerst gewijzigd te worden. 
MOW zal de argumenten voordragen die uit de studie komen en nog een alternatieve stuurgroep 
samenroepen.  
 
Zennerad: haalbaarheidsstudie waterkrachtcentrale op de Molensite in Halle 
Op de Molensite van Eizingen (Halle) wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan of de 
voormalige waterkrachtcentrale op de Zenne vernieuwd kan worden. Stad Halle financiert deze studie. 
Indien de capaciteit die een nieuw waterrad zou opleveren voldoende is, zeggen Ecopower en Pajopower 
bereid te zijn om te investeren in de inrichting van een rad op de Zenne zodat huishoudens kunnen 
voorzien worden van duurzame elektriciteit. Hoeveel gezinnen kunnen worden bevoorraad, welk type rad 
het meest geschikt is en hoe het vismigratieknelpunt weg te werken zal deze studie uitwijzen. 
 
 
Lembeek-Noord, een geïntegreerde ruimteaanpak  
 

Het masterplan voor de afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Halle (PRUP). 
Na het actorenoverleg van 4/9/12 over het PRUP werden een 
aantal actoren door het SP opnieuw uitgenodigd om 
standpunt in te nemen over het deelplan van Lembeek-Noord. 
De provincie heeft dit deelplan nadien gewijzigd (zie onder). 
Toch is de vraag van een aantal actoren om voor het gebied 
binnen de Kleine Zennearm nog een stap verder te gaan, 
zodanig dat hier geen kansen voor ‘ruimte voor water’ 
definitief verloren zouden gaan. De zone binnen de kleine 
Zennearm werd in het verleden kunstmatig opgehoogd met 
1m, waardoor een natuurlijk overstromingsgebied verdween. 

Volgens de berekeningen van de VMM kan door het opnieuw nivelleren van de kunstmatige ophoging van 
1m 137.000m³ water gebufferd worden. 
Binnen het SP project is het de ambitie om een ‘overstromingspark’ in te richten, aangezien hier nog een 
van de laatste kansen ligt om aan waterbuffering te doen in de zuidelijke Zennevallei. Bovendien kan deze 
open ruimte geklusterd worden met het Park van Lembeek en het natuurgebied van de Malakoffsite en 
een meerwaarde beteken op recreatief gebied. Het fiets-GEN dat hier dwars doorloopt is een bijkomende 
troef. 

Watertoets en overstromingkaart bron: geoloket 
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Instrument watertoetsplanruil 

Het CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) onderzoekt de ontwikkeling van een nieuw 
instrument waarin het mogelijk is om gronden met ‘harde’ bestemmingen (woon- of industriegebied) 
gelegen in een overstromingsgevoelig gebied te ruilen met hoger gelegen gebieden met ‘zachte’ 
bestemming (recreatiegebied, natuurgebied, bouwvrij agrarisch gebied, bosgebied, gemengd 
openruimtegebied of parkgebied). 

De situatie van Lembeek-Noord werd als case naar voren geschoven om na te gaan hoe een planruil in zijn 
werk zou kunnen gaan. 

 
Vlaamse Rand: meewerken planprogramma 

Bral, Kanaaltochten: Algemene Vergadering 

Land van Teirlinck: Planbegeleidingsgroep 

Studie Molenbeekvallei in Beersel en Sint-Genesius-Rode : workshops 

UCL LOCI: Emerald Necklace Project: afstemming  

In Between (expertenworkshops) 

Studie SUM voor Neerpede (stuurgroep) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eerste versie opmaak deelplan Lembeek-Noord Tweede versie opmaak deelplan Lembeek-Noord 
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MICROSCHAAL 

Bestaande context en afstemming partners 
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ACTIES 
 

Doelstellingen 
Gedurende de 3 jaar van het project  was het de bedoeling enerzijds een visie op het projectgebied te 
ontwikkelen en anderzijds meteen acties binnen het kader van deze visie uit te voeren, zodat de bestaande 
planningscontext van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) een vertaling krijgt in concrete 
projecten. De bestaande planningscontext van gewestelijke, provinciale en gemeentelijke RUP’s en 
structuurplannen diende als  vertrekpunt.  

 
De onderstaande actielijst bundelt voorstellen waarrond we binnen ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ 
werkten. De actielijst kwam voornamelijk tot stand door bevraging bij de gemeenten en via overleg met de 
partners van de stuurgroep en de eerste politieke cel. Niet alle van deze voorstellen werden gerealiseerd. 
Het was een dynamische lijst die participatief een prioritering meekreeg. 
 

  
 

Zennepad 

  
 

Koesterburen -  biodiversiteit (diverse projecten) 

  
 

Hoogstamboomgaarden en kleinfruit 

  
 

Bundelen kaartmateriaal - recreatief netwerk 

  
 

Camperplaatsen 

  
 

Volkstuinen 

  
 

Samenwerking met bedrijven in de kanaalzone 

  
 

Site FeliXart 

  
 

Kleine groene stapstenen bij particulieren 

  
 

De boer op met bedrijfsplanner voor erosiebestrijding 

  
 

Afstemmen en sensibiliseren van het waterbeleid 

  
 

Oeverbeheer 

  
 

Inventarisatie trage wegen op het geoloket 

  
 

Grondenbank 

  
 

Kajakken op de Zenne 

 
 
De acties worden uitgewerkt binnen de thematische werkgroepen: 

1. Zennepad  

2. water- en oeverbeheer  

3. recreatief netwerk  

4. volkstuinen  

5. hoogstamboomgaarden 

6. kajakken op de Zenne  

7. Senne & Company  

8. deelproject het Moeras en binnenkort  

9. deelproject Albertpark 

Naast deze acties kreeg elke gemeente de kans om een integraal project voor te stellen dat binnen het SP 
kan uitgewerkt worden in het kader van een bovenlokaal groen parelsnoer langs de Zenne. In Drogenbos 
is dat de ontwikkeling van het natuurgebied ‘Het Moeras’. In Halle is dat het ontwerp voor de vernieuwing 
van het Albertpark. In Beersel is dat de omvorming naar een groene begraafplaats. In Sint-Pieters-Leeuw is 
dat ‘Groen Ruisbroek’.  
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Groene parels langs de Zenne 
 

 
Geïntegreerde samenwerking 

Er werd vanuit een gedragen visie samengewerkt met vele partner en doelgroepen: Agentschap 
Ruimtelijke Planning - Gemeenten Beersel, Drogenbos, Halle, Sint-Pieters-Leeuw - Provincie Vlaams-
Brabant - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Agentachap voor 
Natuur en Bos (ANB) - ProNatura/INL - Université Catholique de Louvain - Coördinatie Zenne … 
 

Financieringskanalen   

 Strategisch project voor personeelskosten en overhead 

 Groen Ruisbroek: Quickwin Vlaamse Rand – VLM + provinciale subsidie ter ondersteuning van de 
gemeentelijke natuurprojecten 

 Moeras: provinciale subsidie ter ondersteuning van de gemeentelijke natuurprojecten 

 Stadsparken Halle:  ‘5 sterren voor de boomgaard’, PDPO-project 
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Albertpark en Elisabethpark in Halle 
 

De Zenne loopt in Halle dwars door de stad langs het Albertpark en het Elisabethpark, al is ze daar aan het 
zicht onttrokken. De directe aanwezigheid van deze rivier  biedt mogelijkheden om in beide parken de 
Zenne bij het stadszicht te betrekken. Samen met de stad worden de parken opnieuw aangelegd met 
aandacht voor natuur, educatie en het omliggende landschap. 

 
 
 

   
 

 
Concepten 

 

     
                Elisabethpark en bibliotheek                    Albertpark + Vondelplein  
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Ontwerp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In het Albert- en Elisabethpark is opgemeten, een 
bomeninventarisatie werd opgemaakt waarbij de 
gezondheidstoestand werd beschreven. Het park werd  groener en 
ecologischer dankzij o.a. een nieuwe boomgaard, natuurlijke 
speelelementen, aandacht voor koesterburen. De nieuwe 
inrichting kwam tot stand via participatie met bewoners en 
scholen. Om  de Zenne (Leide) opnieuw beleefbaar te maken is er 
een Zenneterras aangelegd en een pad langs de Zenne getrokken. 
De herinrichting van het Albert- en Elisabethpark is niet afgerond 
en zal nog verder lopen na de termijn van het SP. 
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Het Moeras in Drogenbos 

 
De realisatie van ‘Het Moeras’ is een voorbeeld voor good practices voor ‘Zuurstof voor de Zennevallei’. 
Met de uitbouw van deze groene poort aan het FeliXart museum tussen Brussel en haar zuidelijke 
Zennevallei, groeit bij de partners meteen het concept van het strategisch project: een integrale en 
sectoroverschrijdende aanpak van de ruimte dat een samenwerking vereist met vele partners. 
 
In het deelproject ‘Het Moeras’  vallen de 3 krachtlijnen waarrond we in dit strategisch project werken 
mooi samen: de open groene ruimte van circa 5 ha wordt geklusterd, een grote poel in het laagst gelegen 
deel als element van integraal waterbeheer en de realisatie van een fiets-en wandelweg als eerste schakel 
in uitvoering van het Zennepad. ‘Het Moeras’ is gelegen aan het museum FeliXart en versterkt daarmee 
ook de poortfunctie van deze site tussen het stedelijke Brussel en de groene Zennebeemden. 
 
De braakliggende percelen met in totaal een oppervlakte van 5ha werden geklusterd om er een groen 
natuurgebied van te maken, waarbij de Zennevallei een opwaardering krijgt. Er werd de laatste maanden 
hard gewerkt in Drogenbos aan de opkuis van het terrein, de aanleg van een grote poel, het eerste 
gedeelte van het Zennepad dat bijdraagt aan de verbinding tussen de Groene Wandeling en de 
Zennevallei. 
 
De opruim van het terrein en de aanplant van houtkanten, een poel, hooihoppers, uitbreiding van de 
boomgaard, laanbomen, bloemenweides dragen bij tot de versterking van de biodiversiteit. Tijdens de 
lente van 2013 werd het groene (in grindgazon) wandel- en fietspad aangelegd. Nadien zullen 2 
oversteekbruggen gebouwd worden over ‘de beek zonder naam’, zodat het hele gebied goed ontsloten 
wordt. Daarna wordt de omheining verwijderd en komt een houten post&rail-afsluiting. De verdere 
inrichting van takkenrillen, bijenhotels, hooihoppers en vogelnestkastjes werd door schoolkinderen van de 
nabijgelegen gemeenteschool in handen genomen.  
Op de Vlaamse Open Monumentendag op 8/9/13 werd het natuurgebied opengesteld voor het publiek. 
Een nieuwe (of enige) tuin voor vele Drogenbossenaars. 
 
De realisatie van ‘Het Moeras’ is een voorbeeld voor good practices voor ‘Zuurstof voor de Zennevallei’. 
Met de uitbouw van deze groene poort aan het FeliXart museum tussen Brussel en haar zuidelijke 
Zennevallei, is bij de partners meteen het concept van het strategisch project gegroeid: een integrale en 
sectoroverschrijdende aanpak van de ruimte dat een samenwerking vereist met vele partners. 
 
Met ‘Het Moeras’ vallen de 3 krachtlijnen waarrond we in dit strategisch project werken mooi samen: de 
open groene ruimte van circa 5 ha wordt geklusterd, het ruimen van de beek en het graven van twee 
poelen in het laagst gelegen deel als element van integraal waterbeheer en de realisatie van een fiets-en 
wandelweg als eerste schakel in uitvoering van het Zennepad. ‘Het Moeras’ is gelegen aan het museum 
FeliXart en versterkt daarmee ook de poortfunctie van deze site tussen het stedelijke Brussel en de groene 
Zennebeemden. 
 
De braakliggende percelen met in totaal een oppervlakte van 5ha werden geklusterd om er een groen 
natuurgebied van te maken, waardoor ook de Zennevallei een opwaardering krijgt. De evolutie naar 
openbaar natuurdomein verliep met veel overleg, in verschillende stappen en acties: 

 Verwijderen wilgenopslag voor meer licht en ruimte  

 Verwijderen sluikstortafval  

 Verwijderen omheiningen 

 Hooien van hooiland en plaatsen van hooihoppers 
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 Graven van poelen 

 Aanleg vlonderpad, grindgazonpad, houtschorspad en fiets-en voetgangersbrug 

 Bouwen van insectenhotels, takkenrillen, stammentheater 

 Knotten van knotbomen 

 Planten van gevarieerde houtkanten met streekeigen beplanting 

 Inzaaien bloemenweide 

 Uitbreiding bestaande hoogstamboomgaard  

 Aanplant laanbomen 

 Ruimen van de beek 

 Creëren van vogelbosjes  

 Plaatsen infoborden, banken, fietsrekken 

 Organiseren van workshops met de scholen (bouwen nestkastjes, takkenrillen, hooihoppers, 
insectenhotel) 

Op de Vlaamse Open Monumentendag op 8 september 2013 werd Het Moeras, een nieuwe (of enige) tuin 
voor vele Drogenbossenaars, opengesteld voor het publiek. Ruim vierhonderd mensen kwamen die dag 
een kijkje nemen. 
 
Het project is een initiatief van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, de gemeente 
Drogenbos, het museum FeliXart; in samenwerking met het OCMW, de Kerkfabriek, INL (ProNatura), 
omliggende bedrijven en vrijwilligers. 

Het krijgt de financiële steun van provincie Vlaams-Brabant (Koesterburen en gemeentelijke 
natuurprojecten). 
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Groene begraafplaats in Beersel 

 
Met het oog op het pesticidendecreet en samen met het vernieuwde deel van de begraafplaats in Lot 
wenst de gemeente Beersel ook het oudere gedeelte van het kerkhof te vergroenen en arbeidsextensiever 
in te richten. Door middel van brainstormsessies, structuurplannen, ontwerp en een uitgebreide 
communicatie werd een deel van deze begraafplaats omgevormd tot een aantrekkelijke, groenere en 
rustgevende ruimte. 

 
Concept 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
vóór 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 na 
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Groen Ruisbroek in Sint-Pieters-Leeuw 
 

Ondanks de sterke verstedelijking en de 
slierten lintbebouwing, beschikt Ruisbroek nog 
steeds over een groot stuk groengebied, met 
name de ‘beemd’. Hoewel deze groene strook 
ontzettend veel mogelijkheden omvat, is dit 
voor vele inwoners van Ruisbroek nog steeds 
een onbekend en bijgevolg onbemind stukje 
terrein. Omdat dit gebied, gekneld tussen de 
woonkern van Ruisbroek en de R0-ringweg, 
een heuse opwaardering verdient werd het 
project ‘Groen Ruisbroek’ in het leven 
geroepen. Recreatie en natuurbeleving gaan 
hier hand in hand. Met dit project wenst de 
gemeente actief in te zetten op het behoud 
van de beemd als een groene cluster in haar 
sterk verstedelijkte omgeving. 
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Overzichtstabel Groene parels langs de Zenne 
 
Nr. Gemeente Straat/locatie Type 

interventie 

aantal  

1 Stadsparken - 

Halle 

Arkenvest / 

Basiliekstraat 

Aanleg 

‘natuurpark’ 

Inzet bomenspecialist 

(aanpak 120 bomen) 

Aanplant voorzien in 2015 

Zenne(folk)feest  

2 Moeras - 

Drogenbos 

Grote Baan / 

Kuikenstraat 

Aanleg 

‘natuurpark’ 

22 stuks hoogstambomen  

50 lm takkenrillen  

700 planten bosplantsoen 

200 haagplanten  

herstel poel + aanleg poel  

350 m² bloemenweide 

200 m² grindgazon 

Plaatsing 4 bijenkasten 

Opmaak koesterschijf 

3 Groen Ruisbroek - 

Sint-Pieters-

Leeuw 

Wandelingstraa

t 

Aanleg 

‘natuurpark’ 

53 hoogstambomen 

480 m² bloemenweide 

575 planten bosplantsoen  

Aanleg speelbos 

3 workshops ‘natuur’ 

4 Groene 

begraafplaats Lot 

- Beersel 

Kerkhofstraat Ingroening 

begraafplaats 

1400 vaste planten 

570 siergrassen 

 
 
Gepland in jaar 2015 

 Afwerken en opvolgen Quickwin Groen Ruisbroek + openingsfeest 

 Afwerken en opvolgen inrichting Moeras/FeliXart 

 Stadspark Halle: afwerken uitvoering op terrein + opening park tijdens Zennefeest 
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Samenwerking met bedrijven in de kanaalzone: Zenne & Co 

 

 
Het pilootproject met bedrijven ‘Zenne & Company’ liep van september 2012 tot januari 2013.  
 
Om extra zuurstof voor de kanaalzone in te blazen werd een testcase 
uitgevoerd voor het ingroenen van bedrijventerreinen aan de Felix 
Roggemanskaai. De intentie was om het groenblauw lint van de 
Zenne te versterken en kleine ecologische stapstenen te vormen 
vormen in het open ruimte netwerk. De bedrijven werden 
aangeschreven om ze  te betrekken in ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ 
om een kruisbestuiving te verkrijgen tussen de publieke en private 
sector. Er werd hen een gratis groenontwerp  voorgesteld, hulp in de 
uitvoering van ingroening en evt. een korting bij aankoop van 
plantgoed. 
 

 
 
Conclusie 
Het bleek moeilijk om enthousiasme en participatie te krijgen van alle belanghebbende partijen. De Felix 
Roggemanskaai is een gebied dat om opwaardering vraagt. Er is veel leegstand van panden en diverse 
bedrijven gebruiken een pand enkel als depot. De weinige activiteiten en aanwezigheid van werknemers 
geven dit gebied een doods karakter. Dit wordt nog eens versterkt door dump van rotzooi aan vooral de 
achterkant – de Zennekant – van de bedrijven.  
Van de 10 bedrijven die aangeschreven en telefonisch gecontacteerd werden, mochten we ons verhaal bij 
2 bedrijven komen doen. De rest heeft telefonisch of per email geweigerd. Belangrijkste redenen waren: 

- Het is er al groen ( en inderdaad loopt de Zenne daar in een relatief groen stuk) 

- Geen medewerkers of klanten die op het terrein komen, of heel weinig 

- Economische crisis en geen geld om in iets onbelangrijks als groen te investeren 

Het was dus helaas niet mogelijk om tot een win-win situatie in deze zone te komen. 
Vanuit de stad Halle lijkt de Felix Roggemanskaai niet hoog op de prioriteitenlijst staat. 
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Met de ontwikkeling van Nederhem is te verwachten dat er meer activiteiten zullen plaatsvinden. Het 
kleine park dat daar aangelegd wordt, wordt een groene stapsteen tussen de Roggemanskaai en het 
stadscentrum. De vraag wordt gesteld of de kaai niet beter omgevormd wordt naar meer kleinschalige en 
ambachtelijke industrie. Deze vorm van industrie kan ook meer aandacht geven aan de omgeving en de 
industriële geschiedenis. 

 
Met het officialiseren van het Zennepad wilden we de achterkanten 
van de bedrijven tunen tot ‘voorkanten’. Waar nu verrommeling en 
verloedering is van deze achterkanten, stelden we met 
gephotoshopped beeldmateriaal mooiere perspectieven voor bij elk 
bedrijf in het pilootproject. (zie presentatie in bijlage) 

 
Ter besluit bleek de keuze van de locatie van Zenne & Co aan de Felix Roggemanskaai niet erg geschikt. Op 
dit stuk is al veel groen aanwezig langs de Zenne is. Anderzijds omdat er eerst en vooral nog gewerkt moet 
worden aan het openbaar maken van het pad langs de Zenne. Het proces en de resultaten zijn te vinden in 
het bijgevoegde verslag. 

 
 

 
Natuurpark Dassenveld 

 
Natuurpark Dassenveld 
 
Het natuurpark van Dassenveld in Halle is een onbekend, maar zeer verrassend en mooi stukje natuur 
midden in industriegebied. Het is de enige overgebleven link met de omringende open ruimte. Met de 
herinrichting van het parkje willen we de natuurkwaliteiten en landschappelijke waarden nog beter 
benutten en sterker benadrukken. 
Het terrein, eigendom van de stad Halle en van Colruyt Groep, wordt omgetoverd tot een groene oase met 
hoogstamboomgaard, hooiland, hagen, houtkanten, picknickplaatsen, bufferbekken, … 
Het Natuurpark van Dassenveld krijgt een meer natuurlijke inrichting, nadat de rioleringswerken zijn 
uitgevoerd. Geplande werken in 2015: 800 meter lopende meter haag, aanvullen houtkant, 
hoogstamboomgaard van 40 fruitbomen, 2 vlonders, 4 solitaire heesters, bloemenweide, natuurlijk 
wachtbekken. 
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Molensite Eizingen 

De ‘Molensite Eizingen’ is een mooi staaltje van natuurbehoud, waarbij bomen verwerkt werden tot 
takkenrils, een totempaal en een aangename zitarena aan het water. Dit project werd uitgevoerd door Pro 
Natura. 
 

 
Koesterburen 

Het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei voert i.s.m. de provincie en de gemeenten campagne 
ter bevordering van de lokale biodiversiteit. Binnen het Zenneproject werden bedrijven aangesproken (zie 
boven). Er werd ingezet op enkele soorten die in de Zennevallei voorkomen en waarvan de leefgebieden 
deel uitmaken van de open ruimte die dringend geherwaardeerd dient te worden. Er werd voornamelijk 
ingezet op het versterken van kleine landschapselementen in het valleigebied door leefgebiedenherstel, 
soortgerichte acties en sensibilisering: 
 

 Knotbomenrijen komen veelvuldig voor in de vallei maar kampen met verwaarlozing en achterstallig 

onderhoud.  Vrijwilligers geïnteresseerd in brandhout worden opgeleid tot geoefende knotters want 

leidt tot een kost-efficiënte en doelgerichte win-win. In de Zennevallei (Halle en Dworp/Beersel) 

werden in november 2012 2 cursusdagen georganiseerd om nieuwe vrijwilligers op te leiden. Er was 

een bijkomende cursus voor de bestaande vrijwilligers. In de winter 2012-2013 werden een 100-tal 

knotbomen onder handen genomen in de 4 gemeenten van het Zenneproject. Een nieuwe oproep via 

nieuwsbrieven en website leidde al tot 8 nieuwe aanvragen uit de Zennevallei voor de winter 2013-

2014, goed voor meer dan 100 knotbomen. 

  
 

 Ook (veedrink)poelen zijn aanwezig in de o.a. Zennebeemden en Zuunvallei: het organiseren van een 1 

cursusmoment voor poeleigenaars in Sint-Pieters-Leeuw (september-oktober 2012) en het herstellen 

en adviseren van 2 poelen in Beersel (in 2012). In 2013 was er een grote, succesvolle oproep voor de 

aanleg en herstel van poelen. Het Regionaal Landschap kreeg ongeveer 40 reacties uit de Zennevallei 

gemeenten wat eind 2013 zal leiden tot 4 nieuwe poelen bij natuurverenigingen, bedrijven en 

gemeenten en het herstel van zo maar eventjes 21 bestaande poelen. 

Tijdens de poelenmonitoring in september 2013 werden 16 poelen in de Zennevallei bezocht en 

geïnventariseerd. De gegevens worden op dit ogenblik nog verwerkt. In 2014 worden nog andere 

poelen gemonitord om een volledig beeld te krijgen van de situatie in de Zennevallei. 
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 Hoogstamboomgaarden hebben een rijke geschiedenis in de vallei, behoren tot het levend natuurlijk 

erfgoed en vormen het leefgebied voor de steenuil: het organiseren van de drukbezochte mobiele 

fruitpers in Alsemberg/Beersel en Halle (samen 3 fruitpersdagen = 12 ton appel en peren verwerken tot 

sap), het organiseren van de 10-delige cursus ‘Inrichten en beheer van hoogstamboomgaarden’ met 

10-tal deelnemers uit de Zennevallei en het uitwerken van PDPO-projectvoorstel rond beleving en 

beheer (zie verder). 

De vrijwilligers van de steenuilwerkgroep brachten in 2013 een bezoek aan een 15-tal 

steenuilnestkasten. Op hun vraag worden er in 2014 10 à 15 nieuwe nestkasten gemaakt door het 

Regionaal Landschap en geplaatst en opgevolgd door de vrijwilligers. 

   
 
 In de Zennevallei komt nog een kleine kolonie huiszwaluwen voor, in de wijk Witte Roos te Sint-Pieters-

Leeuw. Hier werd in lente 2012 samen met Pro Natura 6 dubbele kunstnesten voor zwaluwen 

opgehangen. Daarvoor werd er aangebeld aan 150 deuren in de wijk Witte Roos. Ondertussen zijn er 4 

nieuwe kandidaten die gastvrij de huiszwaluw willen verwelkomen, dit na intensieve promotie door 

een vrijwilliger van Natuurpunt. In de lente van 2014 wordt hiervoor actie ondernomen. 

 Solitaire bijen zijn belangrijke bestuivers: ze zijn verantwoordelijk voor de bevruchting van heel wat land- en 

tuinbouwgewassen. Ze zijn gevoelig aan pesticidengebruik en hebben een gevarieerd, structuurrijk landschap 

nodig met veel voedsel (nectar van bloemen en planten) en schuilmogelijkheden (bv. holle stengels). Bovendien 

zijn het soorten waar iedereen in zijn eigen tuin, hoe klein ook, voor aan de slag kan. Dit maakt hen tot ideale 

biodiversiteitsambassadeurs. Op vraag van de gemeente Beersel organiseerden we in oktober 2013 een 

filmavond ‘More than Honey’ die erg druk werd bijgewoond. Vanuit dit succes volgen in 2014 nieuwe initiatieven 

zoals bijenhotels, bijenbloemenakkertjes en misschien een heus gemeentelijk bijenplan. 
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5 sterren voor de boomgaard 

 
Het Regionaal Landschap diende in het voorjaar van 2013 het PDPO-projectvoorstel 5 sterren voor de 
boomgaard in met toeristische ontsluiting, opwaardering van biodiversiteit, uitwerking van beheerpakket, 
educatie, beleving… rond boomgaarden in negen gemeenten van haar werkingsgebied.  
 

 
Het boomgaardenproject past binnen de visie van het versterken van groene stapstenen in het groene netwerk. 
Omdat het binnen de schaarse open ruimte moeilijk blijkt extra groen te voorzien, is het minstens even belangrijk 
om het bestaand groen te onderhouden of herstellen. In de Zennevallei zijn vele vervallen boomgaarden door slecht 
of geen onderhoud. Verspreiding van kennis omtrent goed onderhoud is nodig. Het beheer voor zowel openbare als 
particuliere boomgaarden wordt vereenvoudigd via een systeem van beheerpakketten dat RL P&Z wil opzetten. 
Zo is er een plukteam van vrijwilligers gestart in het najaar van 2014. Ze kregen 15 plukkers  een opleiding en 
materiaal om aan fruit in boomgaarden te gaan plukken bij 15 particulieren voor wie het zelf te veel werk was. De 
plukkers krijgen minstens de helft van de oogst. 
 
Een 8-tal boomgaarden verspreid in een ruimer projectgebied (passend in de bredere werking van het RL P&Z) 
worden ingericht als ‘biodiversiteitsboomgaard’. Er is een huisstijl ontwikkeld voor het meubilair in de boomgaard, 
er komen bijenhotels, educatieve borden, bloemenweides, takkenrils en oude fruitrassen worden 
geherintroduceerd. 
 
 
  

 
Volkstuinen en tafeltuinieren 

 

In een verdicht woonweefsel is de nood aan volkstuinen groter dan in het buitengebied. Het kweken van 
eigen groenten en fruit bevordert contact met de natuur en contacten tussen de mensen in de buurt. We 
gingen na hoe sterk de vraag is naar buurtvolkstuinen en in welke mate Velt ondersteuning kan bieden. 
In Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werden open milieuraden gehouden met een uiteenzetting over 
volkstuinen en werd gezocht naar mogelijk locaties.  
Twee percelen in Halle (Michelstraat en Reinaertweg) werden gunstig bevonden om een subsidieaanvraag 
in te dienen voor de oproep volkstuinen van het kabinet Peeters. Bij deze ecologische volkstuinen wordt 
een meerwaarde gegeven voor biodiversiteit door de plantenkeuze, de teeltwijze en de het bouwen van 
bijenhotels. De subsidie van het kabinet van Minister Peeters werd toegekend voor beide volkstuinen in 
Halle. 
 
In Sint-Pieters-Leeuw werd in de wijken Negenmanneke en Ruisbroec verder geprospecteerd. In de 
basisschool ‘Ruisbroec’ worden tafeltuinen gebouwd in een educatief project rond de koesterburen dat 
Pro Natura op zich neemt. De mensen van het naastgelegen seniorencentrum ‘Het Paviljoentje’ zullen 
eveneens de gelegenheid krijgen om comfortabel te tuinieren op tafels. 
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In Drogenbos is FeliXart geïnteresseerd om in een tweede fase van het project ‘Het Moeras’ een volkstuin 
aan te leggen indien de gemeente Drogenbos dit mee kan ondersteunen.  Felix De Boeck, aan wie het 
museum gewijd is, was gedurende zijn leven zowel kunstschilder als landbouwer. Daarom wil het museum 
ook het ecologische verhaal vertellen aan het publiek. 
 
 

 
Holle wegen 

 

Op vraag van Beersel worden voorstellen uitgewerkt om het beheer van holle wegen aan te pakken op 
grondgebied van particulieren. De juridische situatie over wie de zorgplicht heeft over het beheer van holle 
wegen op privé-eigendom moet eerst worden uitgepluisd. Er wordt nagegaan of het oprichten van Agro-
beheergroepen zinvol is. Met en voor een aantal bereidwillige gemeenten kan een project uitgeschreven 
worden om op zoek te gaan naar subsidie voor dit waardevol landschappelijk erfgoed. 
 

 
Groene stapstenen bij particulieren 

 

Het projectgebied van Zuurstof voor de Zennevallei is een focuszone van RL P&Z en krijgt prioriteit bij het 
aanleggen van poelen, hagen, houtkanten en boomgaarden bij particulieren. 

 

Bertrand Desmet 
Maasdal  
Halle 

- Herstel hoogstamboomgaard 

- Aanleg houtkant 

- Fase 1 in 2010, fase 2 in 2012 

- 9 hoogstamfruitbomen  

- 300 m houtkant 
 

Mira Vermeulen 
Dr. Spitaelslaan 
Halle 

Vogelpers 
Halle 

- Aanleg hoogstamboomgaard 

- Aanvullen haag 
 

- Historisch herstel beplanting 

- Herstel smeedijzeren poort 

- 11 hoogstamfruitbomen  

- 51 m houtkant 
 

- 4 essen 

- 30 lm haagbeuk 

Dries 18, Dworp - Herstel hoogstamboomgaard 

- Aanleg houtkant 

- Aanleg haag 

- Veebescherming 

- Inzaaien bloemenweide 

- 9 hoogstamfruitbomen 

- 160 lm haag/houtkant 

 

Houtveld 120, Halle - Herstel hoogstamboomgaard 

- Veebescherming 
- 7 hoogstamfruitbomen 

Boslaan 203, Lembeek - Aanleg gemengde haag 

- Aanplant hoogstamfruitbomen 

- Veebescherming 

- 3 hoogstamfruitbomen 

- 30 lm haag 

Het project van Mira Vermeulen werd bekroond met de jaarlijkse Plan Boommarterprijs voor 
vergroeningsacties op private gronden. Met het project Plan Boommarter wordt een groene toets gegeven 
aan het gebied tussen de Berendries, Lembeekbos en het Hallerbos.  
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Oeverbeheer Zenne 

 
Het uitroeien van Japanse Duizendknoop en Reuzenbalsemien op de oevers van de Zenne vraagt een 
intensieve bestrijdingsmethode en draagt een zeer hoge kostprijs. De VMM was bereid een eenmalige 
testcase uit te voeren, maar oordeelt dat een dergelijke testcase in de Zennevallei niet de meest geschikte 
plaats. Bovendien werd een optimale bestrijdingsmethode nog niet gevonden. Daarom zal de VMM een 
andere plaats voor een testcase rond exotenbestrijding zoeken. Omwille van de lagere prioriteit binnen het 
SP, wordt deze actie geschrapt. 

 
Grondenbank 

 

Één van de instrumenten die via het strategisch project door de gemeenten kunnen worden ingezet is een 
grondenbank.  
De VLM kan in opdracht van gemeentebesturen projecten uitvoeren met de focus op verwerving, ruil, 

beheer en overdracht van onroerende goederen. Door actief op zoek te gaan op de vastgoedmarkt kan zij 

gronden inzetten voor een specifiek project.  

Veelal wordt een lokale grondenbank opgericht om eigenaars en gebruikers van gronden in een 

overheidsproject een alternatief aan te bieden in de vorm van een nieuwe eigendom of een nieuw 

gebruiksgoed. Hierdoor kan enerzijds onteigening vermeden worden en anderzijds lijdt de benadeelde 

eigenaar of gebruiker nauwelijks economisch verlies. Voor de administratieve opvolging wordt een kost 

van 10% doorgerekend aan de VLM.Voor de verwerving van de terreinen voor de hermeandering van de 

Zuunbeek werkt de VMM samen met de VLM. Als de beoogde gronden kaderen in de visie van het 

strategisch project, kan een aanvraag ingediend worden bij Ruimte Vlaanderen, Afdeling Gebieden & 

Projecten. Een subsidie van 40% voor de grondverwerving voor de aankoop van gronden van het Zennepad 

in Halle werd aangevraagd in het najaar van  2013.  

 

 
Sensibilseren van het integraal waterbeleid  

 
Bij aanvang van het strategisch project bleek dat er grote hiaten zitten in het overleg tussen de 
verschillende waterbeheerders. De facto is het waterbeheer opgedeeld in Vlaams, provinciaal en 
gemeentelijk beheer, naargelang de categorieën van de waterlopen. Daarnaast worden de Zenne en het 
kanaal bestuurd door 2 verschillende ministeries. Bovendien doorstroomt de Zenne doorheen de 3 
gewesten. Om het waterbeheer beter afgestemd te krijgen tussen de vele (intergewestelijke) partners 
werken we een beetje als lijm tussen de verschillende partners om het overleg te stimuleren en om de 
neuzen in dezelfde richting te krijgen. Heel positief was dat op de info- en ontmoetingsdag 
‘Overstromingen in de Zennevallei, via interregionale samenwerking naar echte oplossingen’ van 
13/2/2012 in Halle een 130-tal betrokkenen aanwezig waren en dat er een duidelijke consensus heerste 
rond het belang van afstemming en samenwerking.  
Deze interregionale studiedag voor het Zennebekken krijgt een vervolg op 22/11/2013 in een organisatie 

van VMM en Coördinatie Zenne. Een derde luik willen we graag laten aansluiten door vanuit het SP een 

symposium te organiseren met als centraal thema ‘water en landschap’. 
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Binnen het SP werd een kaart met prioritaire en secundaire zoekzones voor ‘ruimte voor water’ opgesteld. 

Drie prioritaire gebieden  werden opgetekend binnen de Zennevallei. Deze werden louter ruimtelijk 

afgewogen. 

1. In Lembeek-Zuid is evt. een hermeandering 
mogelijk (zie kaart). De Zenne stroomt in de zone 
in Lembeek-Zuid diep onder het maaiveld. Een 
hermeandering is ruimtelijk mogelijk. De 
verhouding kosten/baten moet eerst bekeken 
worden.  
 

2. Het gebied van de Zennebeemden kreeg een 
groene bestemming (voordien geel) binnen het 
VSGB. De Zennebeemden lijken een geschikte 
locatie voor een natuurlijk overstromingsgebied.   

 

3. Lembeek-Noord: De zone binnen het gedeelte 
van de Zennemeander met de naam ‘Kleine 
Zenne’ biedt potentieel voor waterberging. 
Momenteel is de zone nog kunstmatig 
opgehoogd met 1m. Indien de ophoging 
afgeschraapt wordt, biedt dat volgens 
berekeningen van de VMM een extra 
waterbuffering van ca 135000m³, wat zeker niet 
verwaarloosbaar is. Evenwel wordt hiermee de 
waterproblematiek in de Zennevallei 
stroomopwaarts Brussel niet geheel opgelost, 
maar het is belangrijk om elke kans voor 
waterberging aan te grijpen: ‘elke druppel telt’. 

 

 
Erosiebestrijding  

 
De gemeente Beersel beschikt over een erosiebestrijdingsplan en werkt samen met de provinciale 
erosiebestrijdingscoördinator. In Sint-Pieters-Leeuw is een nieuw plan opgemaakt, in Halle is er 
ondertussen een plan opgemaakt en in Drogenbos lijkt dit o.b.v. de verstedelijkingsgraad weinig relevant. 
Met de beheerovereenkomsten voor erosiebestrijding op landbouwgrond van de VLM kunnen 
landbouwers vergoedingen krijgen voor het toepassen van niet-kerende bodembewerking, akkerranden 
e.d. Het landschap moet opnieuw fungeren als een spons en op die manier langzaam de grondwatertafel 
opnieuw aanvullen.  
De bedrijfsplanner van de VLM zou voor 2013 intensief meewerken aan erosiebestrijding. De Europese 
middelen hiervoor blijken dit jaar stop gezet te zijn, waardoor er geen beheerovereenkomsten kunnen 
afgesloten worden. Er kan bij de landbouwers dus alleen sensibiliserend gewerkt worden. Op 22/5/13 
werd er een erosiedag georganiseerd. In de voormiddag werden alle landbouwers uit de Zennevallei 
uitgenodigd rond een uiteenzetting over erosiebestrijding ikv ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ en de 
mogelijkheden van de beheerovereenkomsten. In de namiddag organiseerde de bedrijfsplanner samen 
met de provincie een terreinbezoek op aardappelakkers in Vollezele. De resultaten van een onderzoek 
rond niet-kerende bodembewerking werden er aanschouwelijk gemaakt.  
 
 

watertoets 
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Het Zennepad 

 
Een pad langs de Zenne dat de 4 gemeenten van het project verbindt, is de ruimtelijke drager van het 
recreatief netwerk. Het gewenste traject van dat pad met eventuele alternatieven wordt in kaart gebracht. 
Via de eigendomssituatie wordt nagegaan waar de mogelijkheden liggen om het Zennepad te realiseren. 
Het indicatief tracé  voor Halle werd uitgestippeld. Het College gaf een principieel akkoord voor de 
aankoop van gronden voor een stuk dat nu over eigendom van de NMBS loopt en daarom geen openbare 
weg is. Voor de ontwikkeling van het Zennepad in Halle zijn de werkgroepen afgerond. Pro Natura 
engageerde zich voor de aanleg van knuppelpaden, een leuning waar het pad te dicht bij de Zenne loopt en 
een brug. (Zie bijlage). In Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werd een tracé met alternatieven uitgestippeld in 
de werkgroep. In Drogenbos loopt het meest geschikte tracé langs de Zenne over het privé grondgebied 
van de familie Calmeyn. De vraag is of er in de toekomst een mogelijkheid is een openbaar pad te 
ontsluiten langs of over de Zenne langs deze percelen. 
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 Recreatief netwerk 

Voor de Zennevallei werd ikv ’Zuurstof voor de Zennevallei’ het recreatieve netwerk onder de loep 
genomen door studenten Toerisme van de Erasmushogeschool Brussel onder begeleiding van hun 
docente, het SP en van de dienst Toerisme van de provincie. 
Fiets- en wandelroutes werden nagegaan op terrein en een pak suggesties werden voorgesteld. Nieuwe 
vormen van recreatieve mogelijkheden werden gesuggereerd en het bleek dat meerdaags verblijftoerisme 
gewenst is in de streek. Hiervoor doken leuke ideeën op zoals paalkamperen, verblijf in boomhutten of in 
een reuze biervat… 
Het hele onderzoek werd voorgesteld op de stuurgroep in het Lambiekcentrum in Beersel op 7/2/2013. 
(Een CD-Rom is hiervan is verkrijgbaar.) 
 

 
Campers 

 

Campertoeristen komen in de streek niet aan hun trekken. In Beersel en Sint-Pieters-Leeuw is er vraag naar 
staanplaatsen. Een 5-tal studenten uit het laatste jaar toerisme van de Erasmushogeschool Brussel hielden 
een online enquête, plozen uit waar de meest geschikte locaties voor camperplaatsen zijn en verleenden 
advies verleend over de technische aspecten van het inrichten van een camperplaats.  
Het hele onderzoek werd voorgesteld op de stuurgroep in het Lambiekcentrum in Beersel op 7/2/2013. 
(Een CD-Rom is hiervan is verkrijgbaar.) Een kaart met de mogelijke locaties voor camperplaatsen wordt 
opgemaakt. 
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Kanoën op de Zenne 

  
Na een prospectie op de Zenne per kano werd beslist om een kanotocht te organiseren voor een groot 
publiek. Stad Halle heeft deze actie opgepikt en gevraagd deze verder uit te werken i.s.m. CC ’t Vondel en 
de diensten toerisme, cultuur, jeugd en milieu, de vzw Kanaaltochten, ANB....  
Een groots Zennefeest met bovenlokale aantrekkingskracht werd georganiseerd op 1 mei 2013. Zo’n 150-
tal mensen maakten een kanotocht van een 4-tal km van Tubize tot Lembeek. 
 
 

Communicatie 

 
Communicatie  

Informatie over het verloop van het project wordt verspreid via de nieuwsbrieven, landschapskranten en  
website van het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, via folders en affiches, via linken op 
websites en nieuwsbrieven van partners. Naar de partners van het project en naar de besturen worden 
verslagen verstuurd van de  stuurgroepen, werkgroepen en de politieke cel. 
Het nieuwe tijdschrift Penzine gaat in het Pajottenland, de Zennevallei en omstreken niet onopgemerkt 
voorbij. Hiervoor bundelden de Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei, Toerisme Pajottenland en 
Zennevallei, Pajottenland+ en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei hun middelen voor 
communicatie. In plaats van aparte uitgaven per vereniging, werden de publicaties samengevoegd om een 
veel groter publiek te bereiken. In het eerste nummer van het Penzine werden 3 bladzijden een ‘Zuurstof 
voor de Zennevallei’ gewijd. Het nummer werd gedrukt in 30.000 exemplaren.  
 

 
Publieksactiviteiten 

 
Om het brede publiek warm te maken voor ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ werden een aantal 
publieksactiviteiten georganiseerd: een kennismakingsstand op de Milieu Actiedag in Halle (2011), een 
fietstocht i.s.m. partners, een interventie in Drogenbos op de Vaar-, fiets- en wandelhappening van 
Coördinatie Zenne (1/5/2012), ‘Weg van Klassiek’ anno 2012, een Zennefietstocht op 26/5/2013, maar het 
meest markante moment was ongetwijfeld het zonnige Zennefeest van 1/5/2013.  
 
Weg van Klassiek 24-26/8/2012 
Het festival ‘Weg van Klassiek!’ vond dit jaar in een tweede editie plaats in de Zennevallei:  gedurende 3 
volle dagen vloeiden klassieke muziek, natuurbeleving en het proeven van streekproducten in Drogenbos, 
Beersel en Halle naadloos in elkaar over. Het centrale thema was ‘water’: niet alleen in de muziekstukken, 
maar ook in de landschapsbeleving vertolkten de Zenne en het kanaal de hoofdrol. 

Voor de organisatie werd samengewerkt met vele partners:  
Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei 
de Cultuur- en Gemeenschapscentra Vlabra’ccent regio 
Pajottenland & Zennevallei (o.a. Westrand Dilbeek, De 
Ploter Ternat en cc 't Vondel Halle) 
Kasteel van Gaasbeek  
vzw Servais (Halle)  
de Provincie Vlaams-Brabant  
Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei 
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Zennefeest 1/5/2013 en 2014… 
 
De tiende editie van de Brabantse Vaar-, fiets- en wandelhappening kreeg een feestelijk  tintje. Dit 
succesvol evenement werd samen met CC ’t Vondel en het Regionaal Landschap Pajottenland & 
Zennevallei uitgebreid tot een heus Zennefeest op het Malakoffdomein in Lembeek. Vanop deze site kon je 
vertrekken voor een kanotocht op de Zenne, een boottocht op het kanaal, een begeleide wandeling of 

fietstocht die de verborgen geschiedenis van de Zenne onthult, 
genieten van openluchttheater voor de hele familie, een 
reuzenpicknick, infostands van Natuurpunt, Pasar, Coördinatie 
Zenne… 
Een breed publiek van ca. 2000 mensen kwamen proeven van het 
mooie weer, lokale streekproducten, de groene omgeving, het 
kanaal en de Zenne. 
 
Deelnemende partners: RL P&Z, CC ’t Vondel, stad Halle, ANB, 
Natuurpunt, Pasar, Coördinatie Zenne, Plan Boommarter 
 
(Zie http://www.zennefeest.be) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In de media 

 
ER werden vele persmomenten georganiseerd. Artikels, aankondigingen en 
reportages over het Zenneproject en deelprojecten ervan verschenen in 
divers media: het Nieuwsblad, enkele keren op Ring-TV, radio, de 
Randkrand, Penzine… 
(lijst zie bijlage) 
 
 
 
 
 

http://www.zennefeest.be/
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Werking projectcoördinator en –medewerkers 

Projectcoördinatie 

 
Marleen Maldeghem coördineerde samenwerking met de collega’s en de partners, stuurde het proces en 
werkte aan een visie. Kim Ceusters spitste zich toe op het concretiseren van realisaties. Koen De Rijck 
werkte de thema’s uit rond biodiversiteit. Naomi Limbourg werd tijdelijk ingeschakeld omwille van de 
afstemming met haar thesis over verstedelijking en open ruimte in de Zennevallei. 
 
Werkten mee aan de realisatie van ‘Zuurstof voor de Zennevallei’ 
 
MM:  Marleen Maldeghem (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, coördinator) 
KC: Kim Ceusters  (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, medewerker) 
KD:  Koen De Rijck  (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, medewerker) 
AL:  Alwin Loeckx  (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, directeur) 
ID Inge Doormemont (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, financiën) 
HV: Hilde Vangucht (Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, administratie) 
FH:  Frederik Hanssens (VLM en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, bedrijfsplanner) 
NL: Naomi Limbourg (jobstudente, opleiding stedenbouw) 
HD:  Hanna van Dijck (stagiair, opleiding landschapsarchitectuur) 
 
 
Financiën 
 
Personeelskosten en overhead 
Strategisch project, Ruimte Vlaanderen 
Gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en stad Halle 

 
Externe subsidieverleners voor terreinrealisaties: 

Vlaamse Landmaatschappij:  Quick Win  / subsidie Volkstuinen 

Provincie Vlaams-Brabant:  PDPO / subsidie gemeentelijke natuurprojecten 
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