
Ontdek de Brusselse waterlopen 
 
Brussel is een stad aan het water !  
 
Om de 19de-eeuwse sanitaire problemen en overstromingen op te lossen en om ongezonde 
woonbuurten in een modern centrum te transformeren, beslist burgemeester Anspach om de Zenne te 
overwelven. Maar toch is het water niet verdwenen in Brussel …  
 
Vandaag is het kanaal de waterloop in Brussel !  
 
Sinds de Zenne werd overwelfd, is het kanaal dé waterloop bij uitstek geworden in Brussel. De 
kanaalzone is dé ontwikkelingszone van het Brussel Gewest. Vandaag moeten we nadenken over 
haar toekomst en maximaal inzetten op haar potenties.  
 
Haven van Brussel ? Kanaal naar Charleroi ? Zeekanaal ? Willebroekse vaart ? Coördinatie Zenne 
spreekt liever van het ‘Zennekanaal’ om de linken met de Zenne aan te geven. Dit sluit bovendien 
beter aan bij de Europese Kaderrichtlijn Water die een geïntegreerde en multifunctionele benadering 
van waterloop per rivierbekken promoot.  
 
Laten we aan het kanaal zijn rol van rivier terug geven en meer aandacht besteden aan haar minder 
gekende functies: de verbetering van de stedelijke mobiliteit dankzij een intelligente logistiek op maat 
van de stad, het voorkomen van overstromingen, haar rol voor de zachte mobiliteit en het zachte 
toerisme, haar ‘blauwe’ en ‘groene’ potenties voor biodiversiteit, het landschappelijke karakter dat het 
kanaal aan de stad geeft en een aangenamere levenskwaliteit voor inwoners, pendelaars en toeristen 
…  
 
Hoewel Brussel de uitstraling heeft van een groene hoofdstad, is er in de centrumwijken een 
schrijnend gebrek aan groene ruimtes. Het kanaal zou voor die groene ruimte kunnen zorgen die zo 
nodig is voor het welbehagen van de bewoners ! 
 
De Zenne en haar bijrivieren zijn niet verdwenen !  
 
Op de oevers van de Zenne is ooit de stad Brussel ontstaan. Ze voedde de Brusselaars met haar vis, 
liet goederen uit naburige steden aanvoeren over het water en zag molens, brouwerijen, ververs en 
mandenvlechters werken op haar oevers… 
 
Met de ontwikkeling en de industrialisatie van de stad werd de Zenne weggestoken in een koker onder 
de stad, maar ze stroomt er ook nog in openlucht. In Anderlecht bijvoorbeeld heeft de Zenne een 
interessant ecologisch, recreatief en educatief potentieel dat onlangs geherwaardeerd werd door de 
sanering van de waterbodem en de aanleg van een groen wandelpad op de oevers.  
 
De bijrivieren van de Zenne en het kanaal hebben het landschap van het Gewest gevormd. Ze zorgen 
nog steeds voor harmonische gehelen waar het aangenaam vertoeven is, waar je heerlijk kan 
wandelen en de natuur kan ontdekken. Vandaag zijn een aantal van deze waterlopen op een 
ecologische manier geherwaardeerd met oog voor milieudoelstellingen (ontwikkeling van de 
natuurlijke omgeving, afleiden van proper water naar de waterlopen). Ook deze beekjes en riviertjes 
zijn het ontdekken waard !  
 

Ga ze ontdekken, het loont de moeite ! 
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