
Wandelgids

Zoektocht naar een rivier,
          De Zenne in Lembeek 

De wandeling in Lembeek (Halle) loodst je langs twee oude afge-
sneden Zennemeanders, langs en over het Kanaal naar Charleroi 
en door het kasteelpark van Lembeek. De Grote Zenne is de grote 
meander rond het park en een waardevol wandelgebied gezien 
de ligging, ouderdom, natuurwaarden en perspectieven. De recente 
ontwikkelingen rond waterzuivering in de Zennevallei bieden nieuwe 
kansen voor de Grote Zenne; een overwinning voor de natuur, die 
een deel van haar rechten 
terugkrijgt!

Wandeling
Ongeveer 1.30u +/- 4 km 
stafkaart 39/1-2

vertrek aan het kasteelpark 
te Lembeek, aan het einde
van de Bondgenotenstraat
(ten oosten van het Kerkplein) 

Herstel van een waardevol moerasgebied; 
de Grote Zenne, een oude arm van de Zenne

Lembeek is je misschien bekend om zijn verdwenen jenever-
stokerijen en de jaarlijkse soldatenstoet. Op het Kerkplein kan je 
er de typische streekbieren uit de Zennevallei proeven: Geuze, 
Lambik, Kriek, Frambozenbier,… Ook het mooie kasteelpark in 
Lembeek met het voormalige prachtige ‘kasteel’ of ‘hof de plaisantie’ 
getuigt van een rijk verleden. De ligging van Lembeek aan een grote 
noordoostelijke Zennemeander heeft hier veel mee te maken. Deze 
grote Zennemeander, ooit afgesneden door het kanaal, en het 
kasteelpark worden in ere hersteld. In het oude kasteelpark zijn 

onderhouds- en verfraaiingswerken gaande in het kader 
van de herinrichting.

In de Grote Zenne kan het natuurherstel begin-
nen: de Mollebeek, die in de meander uitmondt, was 
sterk vervuild door rioolwater. Vanaf juni 2004 wordt 
dit afvalwater naar de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstal-
latie van Beersel-Lot geleid. Afdeling Bos en Groen heeft 
plannen om het vervuilde slib in de meander te zuiveren, de 
paden langs de meander opnieuw aan te leggen, de oevers
te verstevigen en de vleermuizenoverwinteringsplaats te herstellen.
De stad Halle heeft al paddentunnels aangelegd tussen de Grote 
Zenne en de hoger gelegen gronden. 
Een overwinning voor de natuur!

Coördinatie Zenne is ontstaan in 1997 als werkgroep in de schoot 
van Grenzeloze Schelde. De vzw Coördinatie Zenne groepeert in 
2005 meer dan 30 milieuverenigingen uit de 3 gewesten van het 
Zennebekken en wil een duurzaam en integraal waterbeheer in het 
Zennebekken promoten.
Deze wandelfolder kwam tot stand met de medewerking van Natuurpunt 
ZuidWest Brabant. Duizenden enthousiaste vrijwilligers vormen het 
kloppend hart van Natuurpunt in Vlaanderen. Dagelijks zijn ze in de 
weer om de meest waardevolle natuur in je buurt de bescherming 
te geven die ze verdient. De lokale afdeling organiseert geleide 
natuurwandelingen, geeft een plaatselijk contactblad ‘Hyacint’ uit, koopt 
natuurgebied aan, organiseert beheerwerken in die natuurgebieden en 
brengt fauna en fl ora in kaart. 
Meer info: Natuurpunt - Kardinaal Mercierplein 1 - 2800 Mechelen - 
T.015 29 72 20 - info@natuurpunt.be  - www.natuurpunt.be 
Op aanvraag worden begeleide wandelingen in de Zennevallei 
georganiseerd.

De Zenne in Lembeek 

Prijs: € 0,50

m
ei

 2
00

5

Coördinatie Zenne
p/a Grenzeloze Schelde
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
tel. 02 206 12 03 - fax 02 203 07 09
zenne@gs-esf.be 
www.coordinatiezenne.be

Deze wandelfolder werd gerealiseerd 
met de steun van de Provincie Vlaams-
Brabant en de Vlaamse Gemeenschap.  



Op het afgesneden parkdeel 
werd in 1854 de Malakofftoren 
gebouwd door de jeneverbaron 
Paul Claes, als herinnering aan 
de versterkte burcht. Deze folie 
fungeerde als decor voor een 
toneelstuk over de Krimoorlog 
met generaal Malakoff in de 
hoofdrol. 

1. Het oude kasteelpark
De wandeling start aan de ingang van het oude kasteelpark in 
Lembeek. 1 Langs heraangelegde paden wandel je door het 
mooie park. Een grote open plaats  2  verraadt waar ooit een 
kasteel stond. Je maakt een lus door het park en ziet er prachtige 
oude bomen, zoals beuk, kastanje, esdoorn, sequoia en es. 
Nieuw is een hoogstamboomgaard met 12 rustieke rassen, die 
je links van het vernieuwde pad vindt  3 . Het achterste deel van 
het park wordt op een ecologische manier beheerd.

Op het einde van de 12e eeuw was Lembeek een grijze zone 
die de grens vormde tussen het graafschap Henegouwen en het 
hertogdom Brabant. Er verrees een versterkte burcht, gelegen 
op een strategisch interessante plaats: een rots temidden van 
moerassen en omgeven door een grote Zennemeander. Rond 
de burcht ontstond een dorp. Toen de graaf van Henegouwen 
de versterking van Lembeek innam, ontstond een confl ict dat 
onbeslist eindigde in 1194. Zo verwierf Lembeek het statuut 
‘vrijheid’ en kende heel wat privileges; het werd een bier- en 
jeneverparadijs. 
Willem de Richardot bouwde in 1618 op de funderingen van 
de voormalige burcht een ‘hof de plaisantie’, in de volksmond 
een ‘kasteel’, met hoeve, stallingen en park, waardoor het dorp 
werd onteigend en moest verhuizen. 

In 1853 werd het ‘kasteel’ 
aangekocht door jenever-
baron Paul Claes. In 1904 
kwam het in handen van de 
Broeders van de Christelijke 
scholen die er vele nieuwe 
gebouwen aan toe voegden 

waarvan het gebouw aan de ingang een restant is. Het kasteel 
werd in 1971, het ‘jaar van de kastelen’ nota bene, afgebroken. 
Het park bleef gelukkig wel bewaard. Het Kanaal naar Charleroi 
(1827-1832) deelt het kasteeldomein letterlijk in twee en snijdt 
van de Zenne meanders af: de huidige Grote en Kleine Zenne.

Je neemt de Hoefstraat rechts van het park via een deels 
droge, oude Zennemeander: de Kleine Zenne  4  . 

Tevens liet de Baron een brug over het kanaal, de Souterrain 
en over de rechtgetrokken Zenne, de Duivelsbrugge bouwen. 
Toen het Kanaal naar Charleroi bevaarbaar werd gemaakt 
voor schepen tot 1350 ton (i.p.v. 70 ton) werd al het 
materiaal van de verbreding, de verdieping en de afbraak 
van de bruggen in de onmiddellijke omgeving van de toren 
gestort, waardoor de huidige torenweide 4 à 5 meter boven 
haar oorspronkelijke niveau ligt.

Je wandelt via de Malheideweg naar een 
oude Zennemeander (verlande vijver)  7  
die duidelijk vervuild is. 
Je merkt de vervuiling aan de geur, 
de kleur (groen) en de verlanding met 
liesgras (Glyceria maxima). Hierdoor zijn 
vele plantensoorten verdwenen. Ook het 
veel hogere riet zorgt voor verlanding. 
De vervuiling is afkomstig van de 

Mollebeek die in de meander uitmondt en zo 
verder stroomt tot in het kanaal. De rietkragen 

en het liesgras zorgen wel voor zuivering van 
het afvalwater.

Je neemt de Malheideweg een 
stukje terug tot aan het kanaal en 
klimt naar het verhoogde terrein. De 
grote weide wordt gedomineerd door 
de mooie oude Malakofftoren 8 . Je 
steekt dwars de weide over en daalt deze 
af langs een pad. Links zie je een muur met een holte, 
een ijskelder die in 1982  ingericht werd door de Jeugdbond 
voor Natuur en Milieu (JNM) als overwinteringsplaats voor 
vleermuizen  9 .

3. Het natuurgebied de Grote Zenne
Je neemt links en daalt af tussen het dichte struikgewas. 
Je komt uit op een grote weide omringd door kleine bosjes. 
Deze weide wordt jaarlijks gemaaid en biedt een relatief 
grote plantendiversiteit. Je loopt langs de weide en komt aan 

Rond het dorp van Lembeek lijken de oevers van de Zenne 
nog sterk natuurlijk, maar de rivier werd wel rechtgetrokken, 
waardoor een kleine arm van de Zenne werd afgesneden: de 
Kleine Zenne. 

De Kleine Zenne staat nog in verbinding met de rechtgetrokken 
Zenne. Hier stonden in de 18e eeuw verschillende watermolens,  
graanmolens en een oliemolen. Deze molens werden later 
omgebouwd tot papiermolens (circa 1881).

2. Het overstort van de Zenne
Je volgt de weg en merkt rechts een pompstation dat 
rioolwater van Lembeek naar Beersel stuurt. Wat verder kom 
je aan een brug over de Zenne.  5  
Onder de voetgangersbrug zie je een ijzeren constructie 
op de Zenne: een stuw die het debiet van de Zenne kan 
regelen. Iets verder bevindt zich het overstort van de Zenne. 
Deze betonnen constructie werd gebouwd rond 1930 om 
grote delen van de Zennevallei en Brussel te behoeden voor 
wateroverlast. In periodes van hoog water op de Zenne kan 
het vele water over de betonnen rand stromen en door het 
kanaal worden opgevangen en afgevoerd. 
Deze constructie heeft een overstortcapaciteit van 26 m3/s. 
De Zenne zelf kan een debiet van 50 m3/s hebben.

Je loopt verder via de brug over het Kanaal naar Charleroi. 
Recht voor je zie je een opgehoogd terrein de ‘Torenweide’. 
Dit terrein maakte vroeger deel uit van het kasteelpark.  6  Je 
ziet er een oude toren staan, de Malakofftoren.

de tweede Zennemeander die voornamelijk gevoed wordt 
door regenwater. Hier groeit geen liesgras en er komen 
amfi bieën in voor. Hij staat in verbinding met en mondt uit in 
de vorige vervuilde Zennemeander. Het stuk tussen de twee 
meanders ontvangt de Mollebeek 10 .

Het natuurreservaat “De Grote Zenne of Malakoffdomein” 
is zeer waardevol. Het biedt met zijn vijvers, rietkragen, 
moeras-, oever- en verlandingszones, struwelen en hooi-
landen een waaier aan biotopen voor een gevarieerde 
fauna en fl ora. Je vindt er vele soorten planten en dieren, 
eigen aan elk biotoop, maar ook vele soorten vogels, zoals 
de typische rietvogels. Omdat het kanaal een belangrijke 
trekroute is, vind je er bijzondere vogelsoorten en trouwe 
wintergasten. 
Het Kanaal naar Charleroi, dat in 1832 werd ingehuldigd, 
verbindt Charleroi (waar het verder aansluit op de Samber) 
met de Haven van Brussel (waar het verder aansluit op het 
Zeekanaal Brussel-Schelde). Zuidwaarts maakt dit kanaal, 
langs het Hellend Vlak van Ronquières, een verbinding 
tussen het Maas- en het Scheldebekken. 

Je keert een stukje terug tot voor de toren en daalt links van 
de weide af naar het jaagpad van het kanaal. Stroomopwaarts 
(richting sluis) zie je aan de linkerkant een kleine waterzui-
veringsinstallatie (KWZI). Deze KWZI ontvangt huishoudelijk 
afvalwater van de achterliggende wijk. Het gezuiverde 
afvalwater komt in het kanaal terecht  11 .

Deze oudere KWZI zuivert het afvalwater van 200 inwoners-
equivalenten (IE) en is niet gekoppeld aan de nieuwe riool-
waterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Beersel-Lot die in juni 
2004 in gebruik werd genomen. Via pompstations ontvangt 
en zuivert dit station (met verhoogde capaciteit van 6.000 IE 
naar 50.000 IE) het rioolwater van Beersel en een deel van 
Halle en Lembeek alvorens het in de Zenne te lozen. 

Via de sluis keer je terug naar het dorp, waar je gestart bent. 


