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Wat & Waarom? 

In Lennik zit je goed! 



>>  Lennik heeft heel wat toeristische troeven, zeker op vlak van zachte recreatie: 

 >>  Zo is er het wandelnetwerk Pajottenland met momenteel 620 km 
aan wandelwegen. Lennik was één van de pioniers van het huidige 
wandelnetwerk en kent daardoor ook een fijnmazig netwerk met maar liefst 
86 km trage wegen opgenomen in het netwerk.

 >>  Daarnaast is er uiteraard ook het fietsnetwerk Vlaams-Brabant met ongeveer 
2150 km fietsplezier waarvan +/- 32 km op Lenniks grondgebied loopt.

>>  Enkele opvallende statistieken (bron Toerisme Vlaams-Brabant - cijfers 2019):

 



 wandelnetwerk



 fietsnetwerk



     
   

>>  Bevraging gebruikers netwerken wijst ook op de noodzaak van meer rustplekjes 
onder de vorm van zitbanken/picknickbanken langsheen het fiets- en 
wandelnetwerk.
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overzicht 

rustplekjes 
langsheen wandel- en/of fietsnetwerk 

 



 Korte Tramweg



 Sint-Barbarakapel



 Hondenweide



 Saffelbergkapel



 geboorteboomgaard Puttekensveldweg

>>  Vraag om 2 extra picknickbanken te 
voorzien.

>>  Vraag om voldoende vuilnisbakjes te 
voorzien.

>>  Onderzoeken mogelijkheid plaatsen 
speeltoestellen/betonnen ping-pong 
tafel/...



 Arconateplein



 Tuin Dekenij Gaasbeek

>>  Locatie is niet voldoende gekend 
bij zowel toerist als inwoner > 
voldoende (vaak) promoten.



 Donkerstraat



 Lombeeksesteenweg



 Markt



 Zavelstraat



 Site Jo Baetens

>>  Verder inzetten op extra rustplekjes 
op de site.



 Bree-Eikweg

>>  Uitgelezen plekje (druk wandel- en fietsverkeer) 
om verder in te richten als groene oase.

>>  Vernielde bank verwijderen. 

>>  Versleten vuilnisbakken vervangen door nieuwe/
moderne (afgestemd op omgeving). 

>>  Vaak parkeren auto’s zich hier nog in de berm 
> fysiek onmogelijk maken dat hier nog kan 
worden geparkeerd. 

>>  Ideale plaats voor fietsherstelzuil te plaatsen (zie 
verder). 



 Lange Tramweg

>>  Vraag om ook picknickbank(en) te 
voorzien.



 Parken Gaasbeek & Groenenberg



 Nelleken

>>  Nood aan zitplaatsen is hier hoog.

>>  Uitwerking momenteel lopende



 Speeltuin SML

>>  Uitwerking in uitvoering;



 geboortebos Korte Tramweg



 Sint Elooistraat

>>  Nood aan zitplaatsen is hier hoog.

>>  Ook als suggestie op platform LAZ



 geboortebos Varenbergstraat

>>  Nood aan zitplaatsen is hier hoog.

>>  Ook als suggestie op platform LAZ



 Slagvijver
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nieuwe/extra 
voorstellen

via platform LAZ 



 Kruispunt  Ilingenstraat - Langestraat



 Waterhof SML Educatief wandelpad

>>  Plaatsen van bank op gerestaureerd 
platform.



 Kerk Eizeringen



 Moeille

>>  Nood aan zitbanken is hier hoog.

>>  Op zoek gaan naar geschikte locaties in de 
Moeille.

>>  Suggesties zie foto’s 
rechterbenedenhoek)...



>>  Mooie uitkijkplaats om zitbank  
te plaatsen.

>>  Nagaan of er een geschikte plek is  
op het openbare domein.

 Kruispunt Pelmolenstraat - Nellekenstraat



 Kruispunt  Tuitenbergstraat - Lombeeksestraat

>>  Staat al (verwaarloosde) bank.



 Wachtbekken Schapenstraat

>>  Nieuw wachtbekken in Schapenstraat.

>>  Niet in nabije omgeving van wandel- of fietsnetwerk.



 Hunselveld

>>  Mooie uitkijkplaats om zitbank  
te plaatsen.

>>  Voorkeur denkgroep voor  
hoge prioriteit



 Baasbergstraat 



 Ark Van Pollare 



 Rinkelstraat 

>> Staat al een mooie wilgenhut.
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Algemeen 

 



>>  Het voorstel om verschillende fietsherstelzuilen (pomp + reparatiemateriaal) te 
voorzien op strategische locaties verspreid over Lennik vindt veel bijval van de 
denkgroep: 

 >>  Zo kan er bijvoorbeeld op drukke knoop-/kruispunten een dergelijke 
fietsherstelplaats aangelegd worden. Mogelijke locaties:

   >> Bree-Eikweg (zie boven)
   >> nieuw speelterrein SML (zie boven)
     >> Markt (toekomstig mobipunt)

>>  Denkgroep stelt voor om op verschillende plaatsen op het openbaar domein 
laadpalen voor fietsen te voorzien.

>>  Denkgroep stelt voor om mogelijkheid van het plaatsen van informatieborden/
QR-codes te onderzoeken.

>> Voorstel om plaatsen van fitnesstoestellen op enkel rustplekjes te onderzoeken.


