
 

 

 

 

Omringd door talrijke natte natuurgebieden, dicht beboste zones en weidse landschappen kronkelt 
de Dender - over de taalgrens heen - door verschillende steden en door een van de mooiste 
riviervalleien in ons land.  

De beperkte breedte, geringe diepte, lage bruggen en handbediende sluisjes geven de Dender 
stroomopwaarts Aalst een zekere charme maar zorgen er ook voor dat deze rivier niet aangepast is 
aan de moderne scheepvaart: enkel het kleinste type van binnenschip, de spits, kan met enige 
moeite nog varen tot Geraardsbergen.  

Tot voor 15 jaar was de Dender vooral gekend als ‘open riool’. De waterkwaliteit is nu sterk 
verbeterd, de vissen zijn al een tijdje terug, maar er is nog heel wat werk aan de winkel.  

Over de toekomst van de Dender zijn er nog heel wat vragen. Wat kan er gedaan worden om 
overstromingen te vermijden of de impact ervan te beperken? Hoe zit het met de toekomstige 
bevaarbaarheid en de economische functie van de Dender? Zullen natuurontwikkeling, zachte 
recreatie en milieuvriendelijk toerisme stroomopwaarts Aalst nieuwe kansen krijgen? Wordt de rivier 
geïntegreerd in het stadsweefsel van de verschillende Dendergemeenten? 

De Waterkant wil samen met natuur- en milieuverenigingen, besturen en beheerders en bewoners 
haar ‘milieusteentje’ bijdragen voor een beter en gecoördineerd grensoverschrijdend beheer van 
deze mooie boeiende rivier met haar troeven én problemen.  

Met een breed aanbod aan activiteiten en een Dendertentoonstelling in het centrum wil De 
Waterkant jongeren en volwassenen de Dender en haar vallei laten beleven en ervaren, hen 
informeren over en sensibiliseren voor deze prachtige rivier: met educatieve programma’s voor 
scholen, vormingsactiviteiten voor leerkrachten, begeleide wandelingen, studiedagen en debatten, 
ontdekking en beleving, ontmoeting, … 

Natuurpunt Denderstreek en De Milieuboot zijn partners in de dagelijkse werking. De Waterkant 
werkt ook samen met De Helix, een vormingscentrum voor natuur-en milieueducatie van de Vlaamse 
overheid dat in Grimminge, in het stroomopwaarts gedeelte van de Dendervallei, gelegen  is. 

In opdracht van en in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Integraal Waterbeleid  
werkt De Waterkant communicatie- en vormingsinitiatieven uit over het waterbeleid van de 
provincie Oost-Vlaanderen: studiedagen, nieuwsbrief, … 

Verschillende wateractoren zoals het Departement Leefmilieu, Natuur en Milieu, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos, Waterwegen en Zeekanaal NV, het Instituut 
voor Natuur en Bosonderzoek, de Dienst Planning en Natuurbehoud van de Provincie Oost-
Vlaanderen, de stad Aalst en Milieuzorg op School (MOS) verlenen hun medewerking voor o.a. de 
inhoudelijke stoffering van de programma’s en de tentoonstelling.   
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