
Wandeling van Brusseau langs water(gevoelige) plekken in Jette (+/- 3,5km) 

 

Start aan de Bibliotheek* van Jette, op het Kardinaal Mercierplein. Ga via het station de sporen onder en ga naar rechts tot het einde van de Dupréstraat. Onder de 

spoorweg loopt een collector die alle regenwater uit de riolen van het centrum van Jette opvangt. Aan de Lorgesquare vervoegt rioolwater uit de Dupréstraat de 

collector. Bij zware regenval ontstaat er ‘opstopping’, met wateroverlast in de kelders als gevolg. Ga links het Koning Boudewijnpark en hou rechts van het grote 

grasveld. Het landschapspark heeft enkele typische sierelementen, waaronder een imitatiewaterval aan de Kloosterbeek. Aan de vijver stond tot 1830 nog een 

watermolen, de graanmolen van Dielegem. Hou even halt op de grens tussen het vochtige gedeelte en de weide aan je linkerzijde. Brusseau stelt voor om het reliëf van 

de vochtige zone en de weide aan te passen, zodat regenwater langzaam kan insijpelen. Loop tot aan de Wemmelse Steenweg . Als je daar zin in hebt, kan je hier een 

uitbreiding van de wandeling maken, langs de vijvers van fase 2 van het park. Kom terug langs de Molenbeek. Die loopt hier in openlucht tot ze ‘verdwijnt’ in de 

collector. Zou de beek niet kunnen doorlopen naar de Zenne, bijna 3 km verderop? Steek de Heilig Hartlaan over en ga door het Jeugdpark. Hier wil men een 

stormbekken bouwen. Loop het park uit tot aan het rondpunt en volg de De Smet de Nayerlaan tot over de spoorwegbrug. Neem links de Esseghemstraat. Hier begint 

de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Magritte, dat voorziet in de heraanleg van een aantal straten en pleinen en aandacht heeft voor een duurzaam beheer 

van water. Regenwater zou bijvoorbeeld opgevangen en hergebruikt kunnen worden voor het begieten van de moestuinen in de Kleine Esseghemstraat. Kruis de Jules 

Lahayestraat en neem de Dapperheidsstraat tot het Rond Punt Pannenhuis. Dit plein is pas heraangelegd met aandacht voor het verhogen van de 

waterdoorlaatbaarheid. Ga de Verzetstraat in, sla rechts de Essegemstraat in en daarna links de Loossensstraat. Aan je linkerkant zie je een deel van de speelplaats van 

de Jacques Brelschool. Deze school volgde een atelier gericht op een beter beheer van het regenwater op de schoolsite. Loop de straat uit tot aan de 

Augustijnernonnenstraat. Binnen het wijkcontract wordt deze straat een voorbeeldstraat, waar het regenwater wordt opgevangen en niet langer afgevoerd naar de 

riolen. Ook voor de Ontmijnerssquare is een heraanleg voorzien die onder meer rekening houdt met een goed beheer van het regenwater. Keer via de Jules 

Lahayestraat en het Garcetpark terug naar het Kardinaal Mercierplein. 

 



 


