
PERSBERICHT 

 

De Dender verbindt, bedreigt en geeft kansen  

Tijd om samen keuzes te maken !   

 

Op 6, 7 en 8 juli 2014 ging een bont gezelschap van Waalse en Vlaamse geïnteresseerde burgers, 
mandatarissen en afgevaardigden van verenigingen en diensten samen per fiets en bus de Dender 
van bron tot monding verkennen én hun informatie uitwisselen.   

De milieuvereniging Grenzeloze Schelde  en haar werkgroep ‘Dender’ richtte deze activiteit in ter 
gelegenheid van haar 20-jarig bestaan.   
De verbondenheid  en het gemeenschappelijk belang  van alle inwoners van het Denderbekken, over 
alle grenzen heen vormden daarbij een belangrijk uitgangspunt.  

Diverse instanties, waaronder zowat alle Dendergemeenten, droegen inhoudelijk en logistiek bij aan 
deze activiteit.   

De terreinverkenning, waarbij ook tal van weinig bekende pareltjes van natuur en water gerelateerd 
historisch erfgoed werden bezocht, leverde een veelzijdig beeld op  van de actuele situatie van de 
rivier, haar omgeving en van het rivierbekken.  
Daarbij hoorde ook een terugblik  over de positieve evolutie in waterkwaliteit gedurende de voorbije 
jaren en een vooruitblik op de verdere ontwikkeling van de Dender en haar directe omgeving.  
De toekomst van de Dender werd het belangrijkste  gespreksthema  onder de deelnemers.  

De uitdagingen zijn immers groot en divers: hoe kan de rivier beter geïntegreerd worden in de 
stadscentra ? Hoe zullen de overstromingen aangepakt  worden ?  
Wat zal de toekomstige economische benutting van de Dender worden: vrachtvervoer of /en zachte 
recreatie? Wat is de toekomst van de open ruimte en natte natuurgebieden langs de rivier ?  

Tijdens deze driedaagse, die in totaal 101 deelnemers verdeeld over de 3 dagen, mocht 
verwelkomen, werden ontmoetingsmomenten met speciale genodigden voorzien:    

 Zondag 6 juli om 9.30u bij de start in Ath (Tour Burbant) en om 12.30u in Brugelette ( la Ferme de 
la famille Hayois)  

 Maandag 7 juli om 12.30u in Lessines (Hôpital Notre Dame à la Rose) en om 15.30u à 
Geraardsbergen (Sasweg)  

 Dinsdag juli van 12 tot 14 u in Aalst (centrum De Waterkant) en om 17 u  in Dendermonde 
(stadhuis), waar de driedaagse eindigde. 

Meer inlichtingen over de activiteit, het beeldverslag en de presentaties vindt u op onze website, via 
deze link. 

Aarzel niet om ons te bellen indien u nog informatie wenst of indien u vragen heeft. 

 

Vriendelijke groeten, 
namens de organisatoren, 

  

Dolores Baita 
Tel. 02 201 08 08 – 0477 46 56 58 
www.grenzelozeschelde.org – www.dewaterkant.org  

 

https://www.google.be/maps/dir/50.6308054,3.7749935/50.6308054,3.7749935/@50.6308205,3.7728474,17z/data=!3m1!4b1!4m4!4m3!1m0!1m0!3e0?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Chemin+de+Soignies+10/@50.5979339,3.8567708,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c254be8fe3f0db:0xd539441ec935ab0a?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Chemin+de+Soignies+10/@50.5979339,3.8567708,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c254be8fe3f0db:0xd539441ec935ab0a?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Place+Alix+du+Rosoit/@50.7129238,3.8304821,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3a99a7c965f0d:0x7c15f1b6d0b97cf8?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Neermeersen/@50.7707066,3.8799987,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3a8bcb25c7d8d:0x555d9c26c9345c61?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Grote+Markt/@51.0309303,4.0984487,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c39131deb418c3:0x26d26ed880245420?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Grote+Markt/@51.0309303,4.0984487,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c39131deb418c3:0x26d26ed880245420?hl=nl
http://www.gs-esf.be/NL/GS-werkgroep_Dender_verslagen.htm
http://www.grenzelozeschelde.org/
http://www.dewaterkant.org/

