PROGRAMMA
Driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal' van bron tot monding

Donderdag 20 augustus 2015 : Bovenloop en brongebied - Zenne en ‘Zennekanaal’
Combinatie bus, fiets (facultatief) en boot tussen Halle en Seneffe
Thema’s: het Zennebekken en het watersysteem ‘Zenne - Zennekanaal’, focus op het brongebied en
de bovenloop: natuur en biodiversiteit; verbinding Scheldebekken met Maasbekken door aanleg van
kanalen; scheepvaartverkeer; watervoorziening van het kanaal; recreatie en toerisme; beheer van de
winteroverstromingen tussen Rebecq, Tubize en Halle.
8.45u

Halle: onthaal - Willamekaai, 1500 Halle (afspraakplaats 20/08/2015)
Als u de fietstocht gekozen heeft, worden uw fietsen hier ingeladen.

9.00u

Inleiding

9.15u-9.30u

Halle: de Zenne stroomt via een duiker onder het kanaal
Vertrek met de bus

9.45u-10.30u

Lembeek: het overstort van de Zenne in het kanaal

10.45u

Tubize : situering van de regelmatig voorkomende overstromingen

11.15u-11.45u Rebecq : de Molens van Arenberg en de Zenne
12.00u-12.30u Steenkerque: het wachtbekken van Steenkerque
13.00u-13.30u Seneffe: aankomst op het schip in Seneffe en lunch aan boord
13.30u

Opsplitsing groep volgens keuzeactiviteit :



Vertrek boottocht op het Kanaal Charleroi-Brussel over het Hellend Vlak van
Ronquières
Vertrek van de fietstocht langs het oude kanaal Charleroi-Brussel tot aan de
beneden zijde van het Hellend Vlak van Ronquières (+/- 18 km)

14.45u-15.30u Ronquières: passage van het schip over het Hellend Vlak van Ronquières
Fietsers komen aan boord van het schip aan de beneden zijde van het Hellend Vlak
16.00u

Ittre: sluizencomplex

17.00u

Tubize : de monding van de Sennette in de Zenne

17.30u

Lembeek : de sluis en bypass

18.00u

Halle: einde van de 1ste dag - Suikerkaai, 1500 Halle (aankomstplaats 20/08/2015)

Vrijdag 21 augustus : Het verstedelijkt gebied - Zenne en ‘- boottocht op het ‘Zennekanaal’
Combinatie boot en fiets (facultatief) tussen Halle, Brussel en Vilvoorde
Thema’s: de Zenne en het ‘Zennekanaal’ in het verstedelijkte gebied, verleden, evolutie en toekomst:
integratie van het water in de stad; de overwelfde Zenne in Halle, Brussel en Vilvoorde; de
vernieuwing van het kanaal tussen Lembeek en Drogenbos; het Brusselse ‘Kanaalplan’; het project
‘Watersite’ in Vilvoorde; watersysteem ‘Zenne - Zennekanaal’; de overstromingsproblematiek; het
Brussels Waterbeheerplan; goederen- en personenvervoer; de havenfunctie; de
mobiliteitsproblematiek; toerisme en recreatie.
- Voormiddagprogramma 8.45u

Halle: onthaal - Suikerkaai, 1500 Halle (afspraakplaats 21/08/2015)

9.00u

Inleiding

9.30u

Afvaart schip richting Brussel en Vilvoorde

10.30u

Beersel: Sluis Lot
Opsplitsing groep volgens keuzeactiviteiten :




11.00u

Verderzetting boottocht richting Anderlecht en Brussel
Fietstocht langs Zennebeemden, kasteel van Beersel en Felixart via Beersel,
Drogenbos en Ruisbroek (+/- 25 km)
Fietstocht naar de Zuunbeek en de Rozentuin Coloma te Sint-Pieters-Leeuw (+/8 km)

Ruisbroek: Molens van Ruisbroek

11.45u-12.45u Anderlecht: wandeling naar de open Zenne en het overstort van de Zenne in het
kanaal - Aa Kaai, 1070 Anderlecht
12.45u

Anderlecht: inscheping fietsers en wandelaars en lunch aan boord tijdens de tocht
door Molenbeek, richting Stad Brussel - Kanaaldijk t.h.v. Paepsembrug, 1070
Anderlecht
- Namiddagprogramma -

14.00u

Brussel: verwelkoming nieuwe deelnemers en genodigden - Becokaai, t.h.v.
Havenlaan 6, 1000 Brussel (aankomstplaats 21/08/2015)

14.30u-15.30u Gegidste boottocht door Brussel en de Haven
15.30u-16.30u Vilvoorde: geleide wandeling in Watersite en toelichting van het project.
16.30u

Vilvoorde: vertrek met schip naar Brussel - feestelijke afsluiter

17.30u

Brussel: Einde van de 2e dag - Becokaai, t.h.v. Havenlaan 6, 1000 Brussel
(aankomstplaats 21/08/2015)
Op aanvraag is het mogelijk om u en uw fiets terug naar Halle te brengen. Gelieve
ons hiervoor te contacteren!

Zaterdag 22 augustus : Benedenloop en monding - Zenne en ‘Zennekanaal’
Combinatie boot en fiets (facultatief) tussen Brussel, Mechelen en Willebroek.
Thema’s: het Zennebekken en het watersysteem Zenne-Zennekanaal, focus op de benedenloop:
waterkwaliteit en waterzuivering; historiek van de overstromingen; goederenvervoer en
economische activiteiten; historisch erfgoed; ecologische corridor; as voor zachte mobiliteit.
8.45u

Vilvoorde: onthaal - Steenkaai, 1800 Vilvoorde (afspraakplaats 22/08/2015)

9.00u

Inleiding

9.30u

Opsplitsing groep volgens keuzeactiviteit :



Fietstocht van Vilvoorde langs de Zenne naar het Zennegat in Mechelen; bezoek
aan de Sigmawerken; verder langs de Rupel tot Klein-Willebroek (+/- 30 km)
Gegidste boottocht van Vilvoorde tot Klein-Willebroek

12.30u

Klein-Willebroek: Bezoek aan de historische site van Klein-Willebroek (o.a. Sashuis)

13.15u

Inscheping fietsers en feestelijke maaltijd tijdens de begeleide terugvaart naar
Vilvoorde

16.30u

Vilvoorde: einde van de 3e dag - Steenkaai, 1800 Vilvoorde (afspraakplaats
22/08/2015)

