
Met dit project willen stadsbeweging BRAL en Regionaal 
landschap Pajottenland & Zennevallei het fiets-GEN 
promoten als efficiënte fiets-as voor woon-werkverkeer 
én als recreatieve as. Ze krijgen daarbij de steun van de 
Fietsersbond, GRACQ en Coördinatie Zenne. Inwoners uit 
de Rand en Brussel slaan de handen in elkaar om te tonen 
dat er een alternatief is voor de wagen.

Het fiets-GEN staat voor Fiets-Gewestelijk Expresnet, een 
directe verwijzing naar het Gewestelijk Expresnet (GEN) 
van de spoorwegen. De routes van het fiets-GEN moeten 
de snelwegen onder de fietspaden worden. Wij spitsen ons 
toe op één van de twee fietssnelwegen die al in 2011 als 
prioritair naar voren werden geschoven: de Kanaalroute.  
Ondanks het feit dat ze de naam fietssnelweg nog niet 
helemaal waardig is, maken er nu al tussen de 300 en 500 
fietsers dagelijks gebruik van het traject tussen Halle en 
Brussel, en dit zowel in de week- als in weekenddagen. Maar 
het potentieel is dus nog veel groter!

Niet enkel het Kanaal verbindt Brussel en Halle, ook de Zenne 
doet dat. De twee zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met 
elkaar en vloeien beiden rustig over gewestgrenzen heen. 
En waar de Zenne vroeger verstopt en gemeden werd, krijgt 
ze nu langzamerhand de aandacht die ze verdient. Wie wat 
meer tijd heeft, nodigen we dan ook graag uit af te takken 
naar één van de Zenneparels in deze folder.

Wij moedigen de bevoegde regeringen aan werk te maken 
van betere fietsinfrastructuur én hopen dat jullie alvast 
genieten van deze fietssnelweg in spe.

Want zowel Vlaanderen als Brussel zijn gebaat bij minder 
files en minder luchtverontreiniging.

bral.brussels      pajot-zenne.be
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april 2015



Kanaalroute

 
Zenneroute

 
Groene wandeling

Fietsknooppunten

4z
en n e b e e m d e n

1T
o

e k o m s t b e e l d
 

2P
ic k n i c k p l e k

 

3
m o e r a s

nu

Zen
ne

Ze
ek

an
aa

l B
ru

ss
el

-S
ch

el
de

Zenne

B
B

B
B

B

B

HALLE

BRUSSEL

ruisbroek

65

64

67

66

68

B

2P
ic k n i c q p l e k

 

3
m o e r a s

1T
o

e k o m s t b e e l d
 

4z
en n e b e e m d e n

5s
tad s p a r k  h a l l

e

Het Moeras in 
Drogenbos is 
een ambitieus 

natuurproject met de 
nadruk op biodiversiteit, 

correct beheer en de 
verwevenheid met de groene 

omgeving. De braakliggende 
terreinen en hooilanden werden 
geclusterd en heringericht zodat er 
grotere biotopen ontstonden voor 
fauna en flora.  Resultaat: Een groene 
parel van 4,5 ha in de achtertuin van 
het museum FeliXart. En dat in een 
zeer sterk verstedelijkte gemeente.

Ook als ze niet onder de grond werd gestopt,   
stroomt de Zenne haast ongemerkt door Brussel.  
Er worden echter plannen gemaakt om ze terug in 
de kijker te zetten, te integreren in het stadsweefsel 
en ecologisch op te waarderen.  Op deze simulatie 
van Leefmilieu Brussel zien we hoe de Zenne er zou 
kunnen uitzien langs de drukke Paapsemlaan. 

In de Zennebeemden zie je de Zen-
ne nog voluit meanderen door veld, 
bos en akker. Kortom, het Breuge-
liaanse Pajottenland zoals we ons 
dat graag voorstellen. Met als kers 
op de taart de torens van het kasteel 
van Beersel die er boven uit steken. 
Op termijn is het de bedoeling de 
beemden terug te laten functione-
ren als vernattingsgebied met 
opwaardering van natuur-
waarden.

Het stadspark van Halle 
wordt in een nieuwe kleedje 
gestoken. Een nieuwe 
plukboomgaard werd 
aangeplant en zieke bomen 
werden waar nodig vervangen. 
De Zenne wordt beleefbaar 
dankzij het Zennepad en het 
nieuwe Zenneterras. De eerste 
fase van de vernieuwing kan je 
vandaag al bewonderen.

Bij het samen vloeien van de Zenne en de 
Aa is het nu al gezellig picknicken.  Via de 
Aa vloeit het water van de Zenne naar het 
kanaal bij hevige regenval. Momenteel stopt 
het fietspad nog bruusk, maar in de toekomst 
wordt het een nieuwe aanknopingspunt 
van de Kanaalroute op de Brusselse Groene 
Wandeling, een bewegwijzerd wandel- en 
fietsparcours  dat  u heel wat Brusselse groene 
ruimten laat ontdekken.
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