
Zoektocht naar een rivier
     Het park Drie Fonteinen 
              in Vilvoorde

Drie oude kasteeldomeinen in één, aan de boorden van de 
Zenne en het Zeekanaal Brussel-Schelde. Er loopt geen beek 
doorheen dit park, maar de link met het water is er wel. 
Het park ligt op de linkeroever van het Zeekanaal Brussel-
Schelde, grenzend aan het water. Iets verderaf, parallel met 
het kanaal, kronkelt de Zenne doorheen het landschap. 
De immense rioolwaterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord 
die je vanaf hier ziet liggen, zorgt al begin 2008 voor 
een properder Zenne.

Wandeling
van ongeveer 5 km
Stafkaart 23/7-8 (1/20 000) 

Vertrek parking sportstadion 
Drie Fonteinen Prijs: € 0,50

Wandelgids

Je start je bezoek best bij de ingang aan de Brusselsesteen-
weg, een driehonderdtal meter stroomopwaarts van de brug 
van Vilvoorde over het Zeekanaal, op linkeroever. 
Het Zeekanaal Brussel-Schelde is omstreeks 1550 gegraven 
om de Vilvoordse en Mechelse tolheffingen voor het goede-
renverkeer tussen Mechelen en Brussel op de Zenne te 
omzeilen. Oorspronkelijk was het maar een tweetal meter 
diep. Nu kunnen schepen passeren met een diepgang tot 
zeven meter. Het kanaal verbindt Brussel met de Schelde. 
In zuidelijk richting steekt het door naar Charleroi, onder de 
naam Kanaal naar Charleroi.

Tussen de waterzui-
veringsinstallatie en 
de brug van Vilvoorde 
bevindt zich het meer 
dan 100 hectare grote 
‘Watersite’-project 
waar de stad Vil-
voorde wonen, wer-
ken en recreatie wil 
samenbrengen.

De wandeling start op de parking 
van het sportstadion Drie Fon-
teinen  1 . Als je met de rug naar 
het kanaal staat, neem je links 
de doorgang (hek) naar het 
reservevoetbalterrein. 

Waar komt de naam Drie Fonteinen vandaan?
Toen het  Zeekanaal vanaf 1550 werd gegraven, bouwde men 
ter hoogte van het huidige park Drie Fonteinen de sluis van 
Ransbeek. Tegelijkertijd werd ook een gigantische fontein op-
gericht: een enorme zuil met daarop vier spuitkoppen in de 
vier windrichtingen. Waarom het park Drie in plaats van Vier 
Fonteinen werd genoemd is niet duidelijk. Sommigen zeggen 
dat dit zo is omdat je vanop het water maar drie van de vier 
fonteinen kon zien.

Je loopt op je linkerkant naast een voetbalterrein, terwijl je 
rechts de steilrand van het eigenlijke park ziet. Je volgt het 
voetbalveld tot het einde. Je gaat door het poortje om rechts 
af te slaan. Heel even volg je de weg naar links en aan de 
volgende splitsing volg je zo scherp mogelijk naar rechts. 
Je volgt het verharde pad in de linkerbocht. Je hebt al een 
respectabel aantal meter geklommen als je links, voor een 
ijzeren hekken, je weg verderzet. Het moeilijkste stuk van de 
wandeling is nu al achter de rug, want zo’n steile hellinkjes 
zitten er vanaf nu niet meer in.

Nu volg je de Cypressenweg, het oorspronkelijke wandelpad 
dat zwaar afhelt naar de asfaltweg. Aan de asfaltbaan neem 
je links de Oranjeriedreef, daarna rechts, ter hoogte van de 
brasserie, de Beukendreef. Links zie je het koetshuis dat bij 
het jachtpaviljoen hoort en dat je daarnet vanuit een andere 
invalshoek zag. In de speeltuin  7  kan het behoorlijk druk zijn. 
Bij mooi weer kan hier veel volk vertoeven. De picknicktafels 
nodigen je uit, maar je blijft in de Beukendreef tot je op de 
hoofdweg belandt die op haar beurt uitgeeft op de grote 
grasvlakte die je een uurtje geleden vanaf de overkant hebt 
gezien. 
Na een lange bocht naar rechts neem je aan de splitsing 
links het Lendrikwandelpad, in de Groene Borredreef. In 
plaats van na een honderdtal meter rechts af te slaan om het 
Lendrikwandelpad te volgen via de Ganzenvoetweg  8 , loop je 
eerst heel even door. 

Valleidreef parallel aan een diepe holle weg
De diepe holle weg was ooit ‘bezaaid’ met bronnen die uit de 
steile wanden kwamen. Door de algemene verdroging van de 
regio zijn ze allemaal drooggevallen. Voor die verdroging zijn 
verschillende redenen aan te voeren:

-  Het algemene grondwaterpeil daalt in grote delen van West-
Europa, ook hier. Dat komt omdat we met z’n allen (te) veel 
water gebruiken en dus (te) veel moeten oppompen in 
talloze waterwinningen.

-  Door oppervlakteverharding (huizenbouw, wegenaanleg,...) 
dringt minder regenwater in de bodem waardoor de 
grondwatertafels niet meer voldoende worden aangevuld, 
terwijl het water via beken en rivieren versneld afstroomt 
naar zee. 

-  De klimaatverandering zorgt voor onregelmatige regenval. 
Daardoor valt er, vaker dan vroeger, meer water in een 
kortere periode, met een versnelde afvoer tot gevolg. En er 
is bovendien meer zware regenval in de zomer, als het dus 
sneller verdampt. Door de combinatie van deze fenomenen 
worden ondergrondse waterlagen ook minder aangevuld.

Na een honderdtal meter kom je links bij een groot gras-
plein, omzoomd met rode beuken. Hier kan je rechts 
het brugje  4  even oversteken. Je komt op een zichtas van 
het verdwenen kasteel richting Koningslo, een grasvlakte 
omzoomd met paardenkastanjes. Op het einde van deze 
zichtas zie je de VTM-gebouwen.

Je keert op je stappen terug en vervolgt je weg door rechts 
aan de tweesprong het onverharde bospad te nemen dat je 
een ommetje laat maken in een echte bossfeer. Je hoort dat 
je steeds dichter bij de Ring rond Brussel komt. 

Als je een heel eind links hebt meegedraaid, ben je opeens 
vlakbij de steunpijlers 5 waarop de brug van de Ring is 
gebouwd. Sla aan de splitsing even rechts af waardoor je 
pal onder de enorme verkeersader staat. In deze galerij van 
koude steunpilaren is koning beton heer en meester.

Je keert op je stappen terug om rechts het pad in te slaan. 
Na een honderdtal meter sla je aan de volgende splitsing 
rechtsaf tot je uitkomt aan de andere kant van de grasvlakte 
omzoomd met rode beuken. Iets verderop, aan het einde van 
de gerestaureerde Franse tuin, zie je een brasserie  6 , een 
omgevormde oranjerie waar je even kan verpozen.

Het pad buigt af naar de 
Lendrikkapel  2 . In 2007 wer-
den hier een aantal bomen 
gekapt om de zichtas vanaf 
de hoeve (aan de andere kant 
van de vallei) naar de kerk 
O.L.V. van Goede Hoop open 
te stellen. Vlak voor de kapel 
sla je rechtsaf en daarna ga je 
aan de splitsing rechts verder. 

Na een honderdtal meter kom 
je aan een vijfsprong, waar je 
het derde pad neemt dat naar 
links afbuigt. Rechts, tussen de 
bomen, tekenen zich de contouren van een woonwijk af. Links 
bemerk je enkele dikke olmen die tot nu blijkbaar met succes 
aan de olmenziekte weerstaan. 

Olmziekte
Al vele jaren woedt in grote delen van West-Europa deze 
ziekte die de olm in grote getale aantast. De boosdoener is 
een schimmel (Ophiostoma novo-ulmi) die van boom tot boom 
wordt overgedragen door wortelcontact en de iepenspintkever. 
Deze laatste legt eieren in zelfgegraven gangen in de stam-
men. Als de larven verpop-
pen tot volwassen insecten, 
vliegen ze naar een andere 
boom om aan de bladknop-
pen te eten en deze met de 
schimmel te besmetten.
Om  de schimmelinfectie te 
isoleren maakt de boom een 
soort hars aan waarmee hij 
de aangetaste houtvaten af-
dicht. De sapstroom stopt, 
de boom stikt en de bladeren 
vallen van de boom. Uitein-
delijk sterft de hele boom af.

Je loopt onder enkele taxussen waarna je op een breed pad 
komt. De vervallen inkompaviljoentjes  3  aan het begin van de 
Valleidreef laat je rechts liggen. Je volgt schuin links, in de richting 
van een grote open grasvlakte met een typische valleivorm. 
Je neemt het pad rechts, de Valleidreef, vóór de grasvlakte.

Aan de volgende splitsing met de Meidoornweg hou je rechts 
en blijf je dus in de Valleidreef. Links zie je het jachtpaviljoen 
en het koetshuis, een prachtig gebouwencomplex dat je 
straks nog eens vanuit een andere hoek te zien krijgt. 
Je steekt de asfaltbaan over en je neemt de Alsemdreef. 



Het park Drie Fonteinen in Vilvoorde
Het park Drie Fonteinen
in de toekomst...
Het park Drie Fonteinen zal de komende jaren drastisch 
veranderen. Het is van de jaren zeventig geleden dat hier 
nog een consequent onderhoudsbeheer is gevoerd. 
Tot 2011 zal het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
het park in zijn oude glorie herstellen. 
Regelmatig komen kijken is dus de boodschap. 

De werken gebeuren volgens de principes 
van ‘Harmonisch Parkbeheer’ waarbij de beheer-
der rekening houdt met zowel menselijke, histo-
rische, recreatieve, ecologische als praktische aspecten. 

Het wandelen zal er daardoor zeker niet minder leuk op 
worden. Zo zijn sommige paden (in bosverband) onverhard, 
de meeste paden hebben een gestabiliseerde doorlatende 
toplaag gekregen zodat joggers, wandelaars, kinderwagens, 
rolstoelgebruikers,... altijd veilig van het park kunnen ge-
nieten. De natuurwaarden en de landschapsbeleving blijven 
intact. De stad Vilvoorde blijft eigenaar van het geheel. ANB 
kreeg het gebied in erfpacht om het te beheren.

 

Coördinatie Zenne-Coordination Senne groepeert personen 
en verenigingen die samen ijveren voor een geïntegreerd en 
duurzaam beheer van de waterlopen en de natte natuur in 
het Zennebekken. 
Coördinatie Zenne pleit voor een doeltreffende grensover-
schrijdende en gecoördineerde aanpak van de milieuproble-
matiek door de verschillende actoren uit de drie gewesten. 
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Met dank aan Herman Dierickx (Natuurpunt).
Met de steun van de Vlaamse overheid.

0 m                               500 m

Na een vijftigtal meter zie je links tussen enkele andere bomen 
een uniek, groot exemplaar van de honingboom. Keer op je 
stappen terug en zet je weg verder via de Ganzenvoetweg. 
De Brugweg laat je links liggen. 

Je botst als het ware op een bijzonder mooie plataan die op 
een wel erg knoestige manier oud staat te worden. Zo kom je in 
de Olmendreef. Bemerk de grote holle linde op je linkerkant.

Aan de vijfsprong zie je rechts, aan de overkant van de as-
faltbaan de wijk Lenterik liggen. Ooit was het mondain wonen 
op de linkeroever van de kanaalzone. Tussen het park Drie 
Fonteinen en de Van Praetbrug staan er nog verschillende 
voormalige buitenverblijven die nu dienst doen als gewoon 
woonhuis of als clubhuis van verschillende verenigingen.  

Aan deze vijfsplitsing neem je dus het smalle pad min of meer 
rechtdoor, waardoor je zo goed als aan de buitenkant van 
het park belandt. Links door de bomen ontwaar je een vijver 
waar vaak Canadese en Nijlganzen komen rusten. Hier en 
daar zwemmen een wilde eend of meerkoet, soms kruist een 
waterhoen je pad. Bemerk het idyllisch brugje links, tussen het 
gebladerte. De waterkwaliteit is niet optimaal. Het is wat men 
noemt eutroof, wat wil zeggen dat er (te) veel voedingsstoffen 
in aanwezig zijn. Die komen er vooral door bladval en van 
mensen die de eenden voederen. De oevers zijn verstevigd 
met houten beschoeiingen, een niet erg interessante ingreep 
voor de natuur. De overgang tussen water en land is er immers 
zeer abrupt, waardoor wisselwerking zo goed als onmogelijk 
wordt. Bovendien zitten er veel karpers die het water met hun 
wroetbewegingen op de bodem troebel maken. Zichtjagers 
zoals  de snoek, die helder water nodig hebben om hun prooi te 
zien, komen hierdoor minder aan hun trekken. Het Agentschap 
voor Natuur en Bos wil, zonder het hengelplezier te bederven, 
in en om de vijver een meer natuurlijk evenwicht creëren.

Vijvers vol water
De vijver is het hele jaar door voldoende gevuld. Je hebt 
ongetwijfeld gemerkt dat hij op zowat het laagste punt van het 
domein gelegen is. Hier lagen ooit de rijke kwelgebieden van 
de Zenne. Dat opstuwend grondwater komt nu nog altijd aan 
de oppervlakte, via de vijverbodem. Verder gebeurt de voeding 
van de vijver uiteraard ook door de regen. Als het waterpeil te 
hoog komt, is er een overloop die uitmondt in het Zeekanaal.

Na een vijftigtal meter zie je de Brusselsesteenweg met 
daarachter het Zeekanaal. Vandaag is het Zeekanaal 
een drukke verkeersader met de haven van Brussel als 
belangrijkste bestemming. De voornaamste scheepsladingen 
bestaan uit brandstoffen, schroot en bouwmaterialen. Maar 
ook toeristisch en recreatief wint het Zeekanaal aan betekenis. 
Je ziet regelmatig toeristische schepen passeren, een feno-
meen van vooral de jongste twintig jaar. En niet alleen zit de 
gewone toervaart en passagiersvaart in de lift, ook educatie 
over water staat tegenwoordig bijzonder in de belangstelling. 
Voor de liefhebbers van watersport is er de pleziervaart, 
stroomafwaarts is een heuse jet- en waterskizone, terwijl 
stroomopwaarts vele roeiers zich de ziel uit het lijf persen 
in de hoop ooit goede wedstrijdresultaten te halen. Op de 
oevers worden de faciliteiten voor fi etser en wandelaars steeds 
aantrekkelijker.

Deze folder is een uitgave van: 

Coördinatie Zenne - 
Coordination Senne vzw
Akenkaai 2bis - 1000 Brussel
Tel. 02 206 12 03 - Fax 02 203 07 09
info@coordinatiezenne.be 
www.coordinatiezenne.be

Aan de twee statige moerascipressen 9 draai je links mee, 
zodat je parallel loopt met de Brusselsesteenweg en het 
Zeekanaal Brussel-Schelde. Van hieruit zie je de vijver 
volledig. Aan de volgende splitsing volg je links het hoofdpad. 
Rechts zie je een tennisbaan. Als je aan de tweesprong rechts 
houdt en iets verderop links afslaat, passeer je de kleedkamers 
van het sportcomplex en ben je terug op de plaats waar de 
wandeling begon. Via de eerste metalen poort rechts, kom je 
terug op de parking  1 . 


