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 AGENDA

1. Vallei van de Zennebeemden
2. Lotbeek en Oude Gracht: studie ontwerp
3. U bent aan zet
.
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De Zennevallei, ten zuiden van Brussel, ligt er gro-
tendeels versnipperd bij. Een wanordelijke mozaïek 
van rivieren en beken, bedrijven en woningen, spoor- 
en weginfrastructuur. Om de leefbaarheid te verbe-
teren, werken de provincie Vlaams-Brabant, Regi-
onaal Landschap Zennevallei & Pajottenland en de 
gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel 
en Halle aan het Strategisch Project Zennevallei.

Samen zetten we projecten op touw en verkennen 
we strategieën die de economische structuur en 
het woonweefsel vernieuwen en opwaarderen. Het 
kanaal en het spoor worden uitgespeeld als troeven 
om het wegennet te ontlasten. De waterlopen en 
hun groene oevers krijgen opnieuw ruimte en wor-
den aaneengesloten tot een mooi landschap waar 
het heerlijk wandelen is. Ze vormen de ruggengraat 
die de woon - en werkgebieden bij elkaar brengen. 
Deze integrale aanpak betekent winst voor ecolo-
gie, recreatie én economie.

Ondertussen bracht het Strategisch Project Zenne- 
vallei al heel wat in beweging. Deze infokrant leest 
als een bloemlezing van de resultaten en werpt een 
blik op de toekomst van de Zuidelijke Zennevallei. 
En de rode – of beter blauwe – draad door dit alles? 
De Zenne natuurlijk.

Een plan voor de   
Zennevallei
Zou het niet fijn zijn om op de oevers van de Zenne 
te wandelen, door de broekbossen in de natte Zenne-
beemden? Om dan even binnen te springen in het Fe-
liXartmuseum of het Herman Teirlinckhuis? Of een zacht 
parelende geuze te drinken in één van de geuzebrouwe-
rijen en -stekerijen in de Zennevallei of iets te eten onder 
de kerktoren van één van de dorpjes?

In 2016 was het nog een voorzichtige droom, maar toch 
werden toen al de eerste plannen gesmeed en de eer-
ste acties uitgetekend. Zoals het Zennepad dat al deze 
verborgen parels en groene plekjes met elkaar zal ver-
binden. Met nieuwe parken en bossen, meer natuur 
die de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners 
verbetert. Met meer ruimte voor water, zodat het risico 
op overstromingen van onze woningen en bedrijvenzo-
nes vermindert. Met zenneterrassen om tijdens zwoele 
zomerdagen te kunnen genieten van het koele zenne-
water. 

Een fantastisch droombeeld toch? 

Aan de oever van de Zenne maken we plekken waar je kan genieten van het     kabbelende water en de voorbijflitsende libellen. Heerlijk pauzerend op het Zenneterras.

Het Zennepad richt zich op   
voetgangers en wordt ingekleed 
met rustige en natuurlijke  
materialen zoals hout, cortenstaal 
en arkozesteen. Afhankelijk van de 
ligging van het pad, kan het type 
verharding of de breedte variëren. 
Daarom kozen de ontwerpers  
voor een eenduidige lichtbruine 
kleur die de herkenbaarheid en 
samenhang bevorderen.

Onze droom

Zenneweide
landschapspark

waterlandschap

Lembeek Zuid

Zennepad

Heilig Hart 
College - Halle

Leefbaar Lot

Hoge Paal

Damiaanpark

Zilverlinde

Sint-Lutgardis

Wildersport
Ruysbroeckveld

Boomgaardwijk

Zennebeemden

groen parelsnoer 
voor Drogenbos

COLOFON: Een publicatie in opdracht van Provincie Vlaams-Brabant en RL Pajottenland. 01/02/2018. Redactie: Wartaal / Illustraties: Studiebureau BUUR, Studiebureau 1010AU & D+A, Studiebureau Omgeving, dienst ruimtelijke planning Vlaams-Brabant. 
Foto’s: Henderyckx luchtfotografie, Jan Decreton, Lander Loeckx, Pierre Kestemont, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Grafische vormgeving: communicatiedienst Vlaams-Brabant. Wettelijk depot:D/2019/8495/03.

Zennepad

Zennepad

RUISBROEK

LOT

HALLE

LEMBEEK

DROGENBOS

SINT-PIETERS-LEEUW

Zennepad

BEERSELBlijf op de hoogte
Heb jij tips, suggesties of bedenkingen? Laat het ons dan zeker weten.
Het team Project Zennevallei: Kim Ceusters: kim@pajot-zenne.be / Ben Nechelput: ben@pajot-zenne.be / Daan Demey: daan.demey@vlaamsbrabant.be 

Volg onze projecten via Facebook:  

www.facebook.com/projectzennevallei
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PATER DAMIAANPARK
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BELEVINGSTUIN ZILVERLINDE
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NATUURPARK WILDERSPORT & OMGEVING
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NATUURPARK RUYSBROECKVELD
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Bedrijvenzone
3 Fonteinen

Laekebeek

Catala

Breedveld
Gijzeleer

Lembeek Zuid

Energie van de 
toekomst

Lembeek 
Noord

Zennepad

RUISBROEK

HALLE

LEMBEEK

SINT-PIETERS-LEEUW

BEERSEL

DROGENBOSZou het niet fijn zijn vlotter je werk te kunnen bereiken via de fiets of het openbaar ver-
voer? Om de verkeersdrukte te kunnen ontwijken en via groene wegen aan te komen op het 
werk? Om als bedrijfsleider te kunnen meewerken aan het ontlasten van de verkeersdruk-
te en je transport via het kanaal te kunnen voorzien? 

Gelukkig wordt er reeds volop gewerkt aan deze alternatieven. Het water en het spoor 
krijgen een steeds belangrijkere rol in het transportverhaal. En nieuwe, slimme en gedeelde 
logistieke systemen dragen hun steentje bij om de wegen te ontlasten, net als de ontwik-
keling van knooppunten van openbaar vervoer en fietssnelwegen. Ze zorgen ervoor dat we 
de beschikbare ruimte in de Zennevallei slim en zo compact mogelijk gebruiken, met plaats 
voor wonen, fabrieken en recreatie.

1918

Aangenaam werken in de Zennevallei
In de Zennevallei zijn er van oudsher vele bedrijfsac-
tiviteiten. Denk maar aan de brouwerijen, papierfa-
brieken en blekerijen voor de linnenweverijen. Stuk 
voor stuk stille getuigen van het rijke industriële 
verleden. 

Deze activiteiten floreerden dankzij het snel stro-
mend water, een goede bereikbaarheid via spoor 
en kanaal en de nabijheid van de hoofdstad. Met de 
komst van de snelwegen en gemotoriseerd verkeer 
werden bijkomende nieuwe activiteiten aangetrok-
ken zoals groothandel en logistieke activiteiten. 

Vandaag herbergt de Zennevallei tal van economi-
sche activiteiten. 

   Langsheen de Bergensesteenweg tref je een lint 
van kleinhandel aan

   De kanaalzone is de thuisbasis voor logistieke 
bedrijven, bouwbedrijven en elektriciteits-
bevoorrading 

   De woonkernen bloeien met zelfstandige 
praktijken, winkels en horeca.

Het opwaarderen van bestaande bedrijvenzones is 
geen gemakkelijke opgave. Toch gaan we deze uit-
daging aan adhv enkele succesfactoren:  

   Ontbijtmeetings, nieuwsbrieven, gezamenlijk be-
heer,… zorgen voor een vlottere communicatie 
en samenwerking tussen en naar bedrijven en 
omwonenden. 

   De overheden treden naar buiten met één duide-
lijk plan en communiceren hier gezamenlijk over.  

   Bedrijven en overheden slaan de handen in el-
kaar om samen naar een toekomstvisie te wer-
ken via het oplossen van knelpunten en het rea-
liseren van concrete projecten.

Onze droom

LOT

SUBSIDIE: 
Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, 200.000 euro, Provincie Vlaams-Brabant 100.000 euro
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DROGENBOS

Stallestraat

Grote Baan

Zenne

NEGENMANNEKE

ZUUN

RUISBROEK

Vogelzangbeek

Zuunbeek

Groene wandeling

RUYSBROECKVELD

OUDE MICHELIN SITE

Zuunbeek

E19

N6

Brussel 

ZENNE

LEGENDE
Regionale overslagkade
Watergebonden bedrijvigheid
Sevesobedrijf
Heraanleg N6

Groengebieden

Grens wonen - werken

Scope bedrijvenzone

Grens Brussel

Fietssnelweg

!

!

BEDRIJVENZONE 3 FONTEINEN
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STATIONSOMGEVING RUISBROEK
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HOE UITVOEREN?
PROJECTEN EN LIP

Gezamenlijke koepel is het landinrichtingsplan 
waterlandschap:
• demonstratiemaatregelen
• uitvoeringsprojecten (al dan niet gelinkt aan 

landinrichtingsplan):

• Catala bedrijvenzone reconversie
• Catalabossen gekocht door overheid
• Woonwijk Biezeweidebeek
• Optimalisatie bedrijvenzone Laekebeek
• Opmaak masterplan station Ruisbroek
• Opwaardering Lotbeek en Oude Gracht
• ...

Station Ruisbroek

Lotbeek - Oude Gracht

Biezeweidebeek

Catala brownfield

Catala bossen

bedrijvenzone Laekebeek
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BROWNFIELDZONE CATALA

• 

PARTNERS:
Gemeente Drogenbos
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
privépartners
Provincie Vlaams-Brabant
Vlaamse Milieumaatschappij
ANB
VLAIO
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CATALABOSSEN
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Wegverkeer op de juiste plaats 

Het dorpscentrum van Lot ligt aan de autoweg E19, 
het Kanaal Charleroi-Brussel, de spoorlijn, de Zen-
ne en enkele grote bedrijvenzones. Die ligging is 
een troef, maar leidt ook tot conflicten, zoals ver-
keers- en geluidshinder. Samen met de gemeente, 
bedrijven en inwoners willen we de leefkwaliteit in 
Lot verbeteren. Studiebureau BUUR lijstte vijf uitda-
gingen en mogelijke oplossingen op.

Uitdaging 1 - stationsomgeving
Een knip voor doorgaand vrachtverkeer in de Stati-
onstraat verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners. 
Het wordt rustiger en veiliger. De stationsomgeving 
kan zo uitgroeien tot het kloppende hart van Lot, 
met horeca én een snelle treinverbinding.

Uitdaging 2 - kernvernieuwing
De straten en pleinen zijn aan vernieuwing toe. Met 
minder asfalt, meer bomen en meer groen wordt 
Lot meteen een stuk aangenamer. Het station is 
een belangrijke troef. Nieuwe woonprojecten ge-
ven het dorp een nieuwe dynamiek. 

Uitdaging 3 - Zenne
Het Zennewater is opnieuw proper en vol leven. 
Maar dat zie je niet want de rivier is verborgen in 
het centrum van Lot. Met een nieuw Zenneterras, 
meer groen aan de oevers en paden voor wande-
laars en fietsers, krijgen de Zenne én het Kanaal 
Charleroi-Brussel weer betekenis.

Uitdaging 4 - vrachtontsluiting

De bedrijvenzones zorgen voor tewerkstelling en 
welvaart, maar ook voor vrachtverkeer. Bedrijven-
zone Laekebeek is aan een vernieuwing toe met 
een betere ontsluiting voor het vrachtverkeer en 
veiliger fietsverkeer, met ruimte voor nieuwe bedrij-
ven en de aanleg van een warmtenet.

Uitdaging 5 - fietssnelweg
Het jaagpad langs het Kanaal Charleroi-Brussel lokt 
fietsers. Een volwaardige fietssnelweg, breder en 
beter verlicht, maakt fietsen er veiliger en comfor-
tabeler. Ook de fietsstallingen en fietspaden in Lot 
en omgeving kunnen beter. 

SUBSIDIE
provincie Vlaams-Brabant, studie 60.000 euro

       Een knip voor  
vrachtverkeer verhoogt  
de leefkwaliteit in Lot   
drastisch.”
Kathleen Van de Werf, studiebureau BUUR

LAEKEBEEK

WOLFABRIEK SITE

ZENNEBEEMDENSASHOEK

BREEDVELD

Waterlopen en biodiversiteit 
doorheen de bedrijvenzones

De bedrijvenzones zijn meestal gebouwd in de la-
ger gelegen delen van de Zenne en haar zijrivieren 
zoals de Zuunbeek, Vogelzangbeek, Laekebeek, 
Groebegracht en Molenbeek. Deze zones waren in 
het verleden de meersen en moerassen. Het recht-
trekken van de oevers, het overwelven van de be-
ken en het verharden van de bodem leiden samen 
met de klimaatopwarming tot regelmatige over-
stromingen. Een beter beheer van de waterlopen 
kan de schade in geval van hevige of langdurige 
regenval beperken of zelfs voorkomen. 

De waterlopen en hun groene oevers geven we dus 
opnieuw meer ruimte en worden aaneengesloten 
tot één landschap. Deze groenblauwe structuur 
met mogelijkheid tot zachte recreatie vormt de rug-
gengraat om de woon- en werkgebieden dichter bij 
elkaar te brengen. Een meer integrale benadering 
levert op deze manier winsten op voor ecologie, re-
creatie én economie.

In de bedrijvenzone 3 Fonteinen werden de Zuun-
beek en Vogelzangbeek overwelfd, rechtgetrokken 
en tot tegen de oevers bebouwd. Door een inte-
grale aanpak en gesprek met de bedrijven wordt 
gezocht naar goede oplossingen voor de waterloop 
en de interne bedrijfswerking. Een Zuunbeek met 
meer ruimte en natuur is immers ook beter voor de 
uitstraling van de bedrijvenzone. 

SUBSIDIE
Onthardingsproject, Departement Omgeving,  
200.000 euro

Van boven naar onder: Zuunbeek, de Zenne doorheen bedrij-
venzones, Zuunbeek wateroverlast, watertoets met luchtfoto 
ondergrond van de regio

Onthardingsproject Vogelzangbeek

NIEUWSBRIEF

Met de nieuwsbrieven kunnen we be-

drijven en hun omgeving snel en duide-

lijk informeren over specifieke plannen 

en projecten in de buurt. 

Masterplan LaekebeekSfeerschets stationsomgeving

BEDRIJVENZONE LAEKEBEEK OPTIMALISATIE
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WOONWIJK BIEZEWEIDEBEEK 
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LOTBEEK EN OUDE GRACHT

Lotbeek (tweede categorie): provincie Vlaams-Brabant
Oude Gracht is gemeentelijke waterloop

Studie door provincie opgestart in kader van LIP:
• Antea studiebureau
• Analyse
• Technisch ontwerp van Lotbeek en Oude gracht

• Waterveiligheid en waterbeheer
• Uiterlijk van gracht naar levendige beek
• Beleving: Lotbeekpad, woonzone, belevingsplekken
• Biodiversiteit en natuur bevorderen aan waterlopen
• Hoe evolueert de omgeving?

Stappen in het proces
• analyse en voorontwerpfase
• interactieve infoavond
• ontwerpfase
• toelichting van ontwerp
• uitvoering: via landinrichtingsplan
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LOTBEEK EN OUDE GRACHT

Lotbeek (tweede categorie): provincie Vlaams-Brabant
Oude Gracht is gemeentelijke waterloop

Studie door provincie opgestart in kader van LIP:
• Antea studiebureau
• Analyse
• Technisch ontwerp van Lotbeek en Oude gracht

• Waterveiligheid en waterbeheer
• Uiterlijk van gracht naar levendige beek
• Beleving: Lotbeekpad, woonzone, belevingsplekken
• Biodiversiteit en natuur bevorderen aan waterlopen
• Hoe evolueert de omgeving?

Stappen in het proces
• analyse en voorontwerpfase
• interactieve infoavond
• ontwerpfase
• toelichting van ontwerp
• uitvoering: via landinrichtingsplan
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 AGENDA

1. Vallei van de Zennebeemden
2. Lotbeek en Oude Gracht: studie ontwerp
3. U bent aan zet
.



30 maart 2022 
Gert Stappaerts
Projectmanager

Infomoment

Lotbeek / Oude gracht

Presentatie

Bart Boogaerts 
Landschapsarchitect



2Antea Group Belgium

• Analyse

• Thema’s
• Water- en waterberging
• Erfgoed
• Beleving
• Natte natuur
• Landbouw
• Inrichting onder hoogspanningsmasten

Agenda



3Analyse – terreinbezoek 23/aug 21



4Landschapshistoriek – Ferraris (1771)

Bossen, kastelen

Tuinen

Houtkanten (ZW)

Beemdlandschap

Zenne

Lotbeek

Helle = onherbergzaam landschap



5Analyse

Historisch beemdenlandschap
met houtkanten

Vandermaelen (1846)

Vallei doorsneden 
door parallelle 
waterlopen

Bouwkundig erfgoed:
Vijvers blekerij linnenweverij Rey-Ané
Voorheen parallelle drainage grachten, in latere fase deels bebost

Ferraris (1771) Topografische kaart (1924)Topografische kaart (1891) Topografische kaart (1979) …

R0
3e gracht 
verdwijnt

Spoorlijn
Bebouwing

Beschermd dorspgezicht
Kasteelpark de Helle

Hoogspanning 
masten

Lotbeek (stromend)
Oude gracht (stilstaand)

Historisch open 
beemdenlandschap

Sportcentrum



6Erfgoed

Onderkomen van de opzichter (19e eeuw)

Blekerij van linnenweverij Rey-Ainé

Blekerij in de beemden achter de fabriek
Grachtenstructuur (water vanuit de Zenne)
Bijhorende vijvers
- gestoken voor het bleekproces 

(Mareputten)
- Rustplek voor arbeiders

Kasteel ruisbroek als dorpsgezicht



7Water en waterberging
Digitaal Hoogtemodel (Macro/micro) Overstromingsmodel (onder voorbehoud)

Kaart geeft overstroombare gebieden 
bij een extreem event in het scenario 
van klimaatverandering (VMM)

Greppels

Autostrade

Vijvers



8Water en waterberging

Vijvers

Zenne

Oude gracht

Lotbeek



9Water en waterberging

Optie 1 
Winter/Zomerbed

Optie 2
Beschermdijk



10Water en waterberging 
Optie 1 : Winter/zomerbedding



11Water en waterberging
Optie 2 : beschermdijk

Ontwatering 
woonwijk

Nieuwe ligging
Lotbeek



12Water en waterberging

o Mogelijke maatregels
o Winter en zomerbed
o Zachte oevers
o Hermeandering beekloop (terug naar dal van vallei)
o Zones voor permanent water (poelen/moeraszone) 

o Opportuniteiten
o Biodiversiteit
o Waterbuffering (meer oppervlakte)
o Infiltratie



13Water en waterberging

Lotbeek
Oude gracht Oude gracht

Lotbeek



14Natte natuur
Elzenbroekbos, plas-dras landschap, poelen, moerasvegetaties, …



15Beleving
?



16Beleving
Heropwaardering wandelpad, bruggetjes, zitplekken, vlonderpad…

Restanten grachten linnenweverij



17Beleving -Ruusbroeckhuis

Ruisbroeck huis



18Beleving

• Een multifunctionele groene onthaalpoort voor 
jong en oud, met oog voor water, natuur, 
educatie, erfgoed, landbouw, sport en spel. 

• In de toekomst kunnen hier cursussen, workshops, 
schoolexcursies, evenementen, lokale marktjes 
(met aandacht voor lokale streekproducten en 
streekeigen fruitrassen), natuurwandelingen, enz
doorgaan.’

• Invulling van en voor de buurt

• Waterbeleving (vs waterkwaliteit)

Ruusbroechuis
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Robrecht Van Rompuy



20Landbouw

• Intensieve landbouw niet echt geschikt?

• Focus op mais, weide (paarden)

Huidige invulling



21Landbouw

• Agroforestry

• Agro beheer

• Extensieve gra(a)slanden

Toekomstige invulling?



22Inrichting onder hoogspanningsmasten

Bron tennet.eu



23Inrichting onder hoogspanningsmasten

• Focus op lagere beplanting (volledig 
open corridor vs halfopen/lage struiken)

• Mee inzetten als natte natuur

• Toegang tot masten via verhoogde 
paden

Wat kan (of niet?)



24Inrichting langs de ring

• Groene buffer (broekbos)

• - Visueel

• - Geluid

• - Fijnstof

• …

RO
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 AGENDA

1. Vallei van de Zennebeemden
2. Lotbeek en Oude Gracht: studie ontwerp
3. U bent aan zet
.
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7. VERVOLGTRAJECT

INFOKRANTJE: VAN DROOM TOT REALITEIT

Deze infokrant leest als een bloemlezing van de resultaten en werpt een blik op de 
toekomst van de Zuidelijke Zennevallei. Het document werkt enthousiasmerend en 
aanstekelijk. Door op een bevattelijke manier, in een notendop en met mooie sfeerbeelden 
de thema’s waar het strategisch project rond werkt samen te brengen in één krant kunnen 
we heel wat partners en geïnteresseerden meteen mee in het verhaal krijgen. 

Digitale nieuwsbrief: inschrijven via formulier!

1

DE ZENNEVALLEI
Ontdek de toekomst 
van de Zennevallei

Het Strategisch Project voor de Zennevallei is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland & 

Zennevallei en de gemeenten Drogenbos, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.STRATEGISCH PROJECT ZENNEVALLEI

Iedereen mee...
www.facebook.com/projectzennevallei/ 

www.vlaamsbrabant.be/zennevallei
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