AANLEG VAN HET ZENNEPARK
IN DE MASUIWIJK
De aanleg van een stadspark op de oude bedding van de Zennearm die momenteel voor het publiek
gesloten is, past in het Duurzame wijkcontract "Masui" op het grondgebied van Brussel-Stad.
De nieuwe groene ruimte wordt geïntegreerd in het gewestelijk Groen Netwerk met de aanleg van een
corridor voor zachte mobiliteit die het Gaucheretpark met de square van de 21ste juli verbindt. Dit moet
de biodiversiteit verbeteren.
Dit lineaire parcours via binnenterrein van huizenblokken is een oplossing voor het grote gebrek aan
groene ruimte in dit dichtbebouwde gebied. Het vormt een schakel in een geheel van renovatieprojecten
aan de noordkant van het kanaal.
Het zal de buurtbewoners een gezellig stukje groen bieden dat toegankelijk is voor voetgangers en trage
fietsers, met moestuinen, picknickzones, ontspannings- en ontmoetingsplaatsen en speel- en
sportterreinen.

GERAAMDE PLANNING (AAN HET BEGIN) VAN DE WERKZAAMHEDEN
Sectie tussen de Helihavenlaan en de Masuistraat: begin: april 2015 - einde: juni 2016
Sectie tussen de Koninginnelaan en de Paleizenstraat: begin: september 2016 - einde: november 2017
Sectie tussen de Masuistraat en de Koninginnelaan: begin: maart 2017 - einde: mei 2018
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ETAPPES
-

Verwijderen van struikgewas
Afbraak van het wegdek, trappen, bestaande speeltuigen, bepaalde privémuren die aan het park
grenzen, aanhangsels van garages, enz.
Werkzaamheden voor het beheer van het regenwater, allerlei netwerken, bodemsanering
Heropbouw of herstelling van bepaalde privémuren die aan het park grenzen
Aanleg van een weg, loopbruggen, pleintjes, een fontein, speel- en sportterreinen, moestuinen,
overgangen
Plaatsen van verlichting
Installatie van het meubilair
Beplantingen

Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de hinder als gevolg van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken.

VOOR MEER INLICHTINGEN
Secretariaat van de afdeling Groene ruimten: tel.: 02 775.76.80 (van maandag tot vrijdag van 9h tot
12h30 en van 13h30 tot 17h).
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Sectie Helihavenlaan/Masuistraat

Sectie Masuistraat/Koninginnelaan

Sectie Koninginnelaan/Paleizenstraat

Aanleg van het Zennepark
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