ZACHTE RUGGENGRAAT

HARDE RUGGENGRAAT

De zachte ruggengraat is de Zenne, het kanaal en de
zijrivieren met al de groene ruimten die met elkaar worden
verbonden.

De harde ruggengraat is de bebouwde ruimte en het
mobiliteitsnetwerk van verkeerswegen, spoorwegen met
haar stations en de fietssnelwegen.

Water beter ophouden en dan langzaam afvoeren is de
boodschap. De Zenne en de zijrivieren geven we meer
ruimte: beken letterlijk weer openleggen, meer ruimte
voor waterberging creëren, de waterkwaliteit verhogen
en de natuur meer kansen geven. In de bebouwde
gebieden geleiden het water beter we via slimme ingrepen
zoals de aanleg van bufferbekkens, infiltratiezones,
groendaken,...

Jaar na jaar stijgt de verkeersdrukte. Een hele uitdaging
dus! De auto iets meer op stal laten staan is een deel
van de oplossing. De trein, de bus, de (elektrische) fiets
bouwen we uit tot aantrekkelijke alternatieven. Veilige
en snelle fietspaden en fietsparkings aan stations werken
overtuigend.

BEBOUWING, BEDRIJVEN
EN MOBILITEIT

Het Zennepad geeft de Zenne weer een ‘smoel’.
Onbekend is onbemind. Het wandelpad verbindt
de verrassende, groene ruimten met elkaar.
Wandelen in de natuur is gezond en doet leven!
We sluiten het Zennepad aan op de Groene
Wandeling van Brussel.
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Het jaagpad aan het kanaal wordt omgevormd
tot een echte fietssnelweg. Geschikt voor de recreant, maar zeker en vast ook om op een snelle
en veilige manier naar je werk te fietsen. Het pad
wordt breder en voorzien van lichten.
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4 Openleggen van de Zuunbeek en opwaarderen
Vogelzangbeek

De bedrijvenzones hebben nood aan een make-over.
Sommige bedrijvenzones zijn verouderd, vragen een
nieuwe invulling of kampen met mobiliteitsproblemen.
Samen met de bedrijven pakken we dit aan. Nieuwe
fietspaden en de ingroening van het terrein zorgen alvast
voor een aangenamere (werk)plek.
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Samen met jou en vele organisaties zetten we concrete acties en maatregelen op het touw. Deze acties
hangen we op aan wat we noemen de harde en zachte
ruggengraat.
Zenne en zijlopen
Autosnelweg
Steenweg
Spoorlijn
Zennepad
Fietssnelweg
Groene wandeling
Gemeente
Zennevallei

Provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten, Regionaal
Landschap Zennevallei & Pajottenland en de Vlaamse
Overheid slaan de handen in elkaar. We willen samen
werken aan een aangename plek om te wonen en werken. En genieten van een Zennevallei die weer ruimte
biedt aan water, natuur en plezier.

Plan Boommarter
Bos
Bedrijvenzone
Groene ruimte
Station
Kanaal
Brouwerij Boon
Kasteel van Beersel
Provinciedomein van Huizingen
Basiliek van Halle
Missiehuis
van Scheut

Coloma
FeliXart
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Het Elisabethpark in het centrum van Halle heeft
een metamorfose ondergaan. Ook het Albertpark
wordt heringericht. Streekeigen beplanting, groene paden en spelelementen zorgen binnenkort
voor een waar paradijs in het centrum van Halle.
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van de Zennebeemden

Weinig mensen kennen deze parel van de
Zennevallei. Als je de ring even wegdenkt… zie
je de vallei zoals ze er vroeger allicht uitzag;
kronkelend door het landschap met grazende
koeien, boomgaarden en bossen. In dit gebied
geven we de Zenne en het water meer plaats.
Laat de natuur hier maar weer haar gang gaan!
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Lot

De treinstations moeten weer het kloppende hart van de woonkernen
worden. Hoe we met kleine en grote ingrepen de treinstations
en stationsomgevingen beter en toekomstgerichter inrichten is
onderwerp van ons onderzoek. Zijn er voldoende veilige fiets- en
voetpaden, fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor pendelaars?
De stationsomgeving van Lot is het eerste station dat we onder de
loep nemen.
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Samen met de betrokken bedrijven willen we stevig
moderniseren. Plaats voor transport over het water, een
nieuwe brug over het kanaal om de Bergensesteenweg
te ontlasten en het openleggen en vergroening van
de Zuunbeek maken van de bedrijvenzone weldra een
aangenamere plek om te werken.

De Zenne en haar zijrivieren kronkelen al eeuwenlang
in het landschap. Ondertussen is het landschap ingrijpend veranderd. De vallei is sterk bebouwd, er is
een grote verkeersdrukte, het klimaat verandert…
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SAMEN MET JOU?

Kajakken op de Zenne. Een stukje Ardennen in de
Zennevallei. Door een hogere waterkwaliteit en
natuurlijke oevers kunnen toerisme en recreatie in de
Zennevallei nog meer een kans krijgen.

Verandering vraagt tijd en
kunnen we zeker niet alleen.
Heb jij al acties in je buurt lopen?
Weet je een leuke, verrassende,
te ontdekken locatie in de
Zennevallei? Heb jij tips of
suggesties?

Kennis over de natuur en het landschap van oud
naar jong overbrengen. Natuureducatie is nodig en
leerrijk om de omgeving waarin we wonen en spelen
te waarderen en er extra van te genieten.

Verkeersdrukte aanpakken door
goede alternatieven aan te
bieden zoals veilige fietspaden en
moderne stations. Vrachtwagens en
bedrijvigheid hebben ook hun plaats
in de Zennevallei. Kunnen we daar
met slimme maatregelen de druk op
de woonomgeving verlagen!

LAAT HET ONS DAN ZEKER WETEN!

Eén keer op het jaar zetten we de Zenne
in de bloemetjes met een feest. Het
Zennefeest brengt de mensen samen en
brengt hen dichter bij de natuur. Zo geven
we tegelijkertijd meer informatie over de
projecten en verenigingen in deze streek.
www.zennefeest.be

HET TEAM VAN DE ZUIDELIJKE
ZENNEVALLEI BESTAAT UIT:
Kim Ceusters
kim@pajot-zenne.be
Verlaten en verloederde bedrijventerreinen krijgen een
nieuwe bestemming. Samen met de bedrijven en
omwonenden werken we aan een opwaardering. Met
concrete acties en quick wins werken we knelpunten zoals
beveiliging, sluikstorten en betere groenaanplantingen weg.

Ben Nechelput
ben@pajot-zenne.be

Ruimte geven aan water komt de mens en de
natuur ten goede. Zo pogen we door meer ruimte
te geven aan water en slimme maatregelen de
overstromingen beter te beheren.

Daan Demey
daan.demey@vlaamsbrabant.be

Volg al onze avonturen via facebook!
www.facebook.com/projectzennevallei

De Zenne maken we zichtbaarder.
Een terras aan de Zenne is een
manier om het water weer dicht
bij de mensen te brengen. Het is er
aangenaam vertoeven en het brengt
verfrissing op een warme zomerdag.

We geven zuurstof aan fauna en flora.
Sommige verloren gewaande soorten komen
terug. Andere willen we behoeden van
uitsterven. Door meer groenzones te realiseren
en deze met elkaar te verbinden, krijgen de
dieren en planten meer kansen.
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De Zennevallei heeft troeven naar hernieuwbare energie. We kunnen
nog veel energie besparen. En in de vallei zijn er voldoende bronnen
voor hernieuwbare energie aanwezig. We kunnen de warmte van het
afvalwater bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van woningen.

www.projectzennevallei.be

Door de fietsinfrastructuur te verbeteren aan het kanaal
en in de omgeving, wordt het veiliger en aangenamer
fietsen. Het kan een reden zijn om de auto wat meer op stal
te laten.

