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Nieuwsbrief februari 2013
Dimanche 24 février / zondag 24 februari 2013
Vallée de la Senne / Zennevallei

Fr Bienvenue à la 6e saison des balades cyclistes apéritives ! On commence en douceur avec une
petite exploration de notre rivière cachée, oubliée, presque disparue : la Senne, dont on
remontera le cours au sud de la capitale. On avait déjà pu visiter la région où elle prend sa source
(Soignies), jusque Rebecq et Tubize, en 2010. L’année suivante, la Senne nous a mené de Vilvorde
au Zennegat, où elle rejoint la Dyle et le Rupel, après 103 km de parcours chaotique. Place cette
fois à la partie médiane, où elle est quelque peu éclipsée par l’imposant canal de Charleroi. Une
remontée dans le temps aussi, à la recherche de coins de campagne malmenés par les voies
rapides et la périurbanisation, et d’industries jadis prospères, dont les dernières traces
disparaissent sans doute pour toujours.

Nl Welkom in het zesde Aperitifietsers-seizoen! Het begint zachtjes met een kleine exploratie
van onze verborgen, vergeten, bijna verdwenen rivier: de Zenne. Wij zullen deze stroom, die ten
zuiden van hoofdstad opklimt, volgen. We hadden al een bezoek aan de regio waar de Zenne
ontspringt (Zinnik) tot Rebecq en Tubeke in 2010. In 2011 heeft de Zenne ons geleid tot
Zennegat Vilvoorde, waar hij samenkomt met de Dijle en de Rupel, na 103 km van chaotische reis.
Deze keer bevinden we ons in het centrum, waar de Zenne enigszins wordt overschaduwd door de
imposante kanaal Charleroi. Een stap terug in de tijd ook, op zoek naar landelijke hoeken bevuild
door snelwegen en stedelijke wildgroei, op zoek ook naar voormalige industrie, waarvan de laatste
sporen waarschijnlijk voor altijd verdwijnen. De dichter Geert van Istendael schreef de volgende
verzen over de Zenne:
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Al is de stroom dan stinkend afgedropen,
lees deze regels niet als doodsbericht.
De tijden wisselen. Ooit zal het tij verlopen,
ooit komt de Zenne weer aan het zonnelicht.

Fr 31 km. Facile, parcours plat presque partout ; routes en dur, sauf quelques tronçons
gravillonnés (Kluisbos et le long de la Senne).

Nl 31 km. Gemakkelijk, bijna uitsluitend vlak, verharde weg, enkele paden in aarde of steenslag
(Kluisbos en Zennepad).

Nl Hilde : 0474 532 247 of h_steenssens@hotmail.com
Fr Vince : 0485 430 277 ou vincecooper71@hotmail.com
Rendez-vous / Afspraak : dimanche / zondag
10:30 > Café Le Laboureur, près de la Gare du Midi, 1a Boulevard Jamar (place Bara) / nabij
Zuidstation, Jamarlaan 1a (Baraplein).

Prochaine balade / Volgende fietstocht
Dimanche 17 mars / zondag 17 maart 2013
Boontocht, 2 (Alost / Aalst)
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