3 dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender
zondag 6, maandag 7 en dinsdag 8 juli 2014
Voor een kaart van het Denderbekken, klik hier.
Grenzeloze Schelde bestaat 20 jaar, voor de eerste Dendermilieuacties gaan we al 25 jaar terug in
de tijd! Dat vieren we met een bijzondere zomeractiviteit, waarvoor we u van harte uitnodigen.
25 jaar geleden brachten wij voor het eerst tal van verenigingen, overheden en personen bijeen in
de actiegroep ‘Dender-SOS-Dendre’ om in het gehele Denderbekken grensoverschrijdend te
strijden tegen de zware Dendervervuiling. Op verschillende manieren werden bevolking en
doelgroepen bij deze acties betrokken. Nadat ook voor andere zijrivieren van de Schelde
gelijkaardige initiatieven waren ontstaan, werd in 1994, nu precies 20 jaar geleden, de vzw
‘Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières’ als overkoepelende milieuorganisatie opgericht.
Op 6-7-8 juli 2014 nemen wij u op sleeptouw langs de Dender, van het prachtige brongebied
stroomopwaarts Ath tot de monding in Dendermonde.
U leert de rivier echt ‘begrijpen’ in al haar functies en in haar evolutie van de voorbije 25 jaar. U zal
ervan opkijken hoe vergane glorie aan de waterkant uiteindelijk wordt omgeturnd tot echte pareltjes
van historisch erfgoed. Maar vooral: u krijgt er een globaal beeld van de troeven, problemen en
uitdagingen van de Dender anno 2014.
25 jaar geleden was de Dender een zwaar vervuilde rivier. Door de aanzienlijke inspanningen van
overheden en verstrengde reglementering werd het water weer schoon. Als dat ook geen reden is
om te vieren!
De driedaagse, waaraan u ook gedeeltelijk kan deelnemen, wordt een aangename en tegelijk
leerrijke combinatie van fietsen, geleide bezoeken en wandelingen. U krijgt info uit eerste hand en
in directe confrontatie met de Dender. Tijdens de driedaagse zullen er ook ontmoetingsmomenten
zijn met speciale genodigden.
Met de Denderdriedaagse wil Grenzeloze Schelde het maatschappelijke draagvlak mee helpen
verbreden om de Dender en haar omgeving verder ecologisch, economisch, landschappelijk en
toeristisch-recreatief op te waarderen en om o.m. het zware knelpunt van de overstromingen beter
aan te pakken.
Visievorming en gedachtewisseling over de toekomstige rol van de Dender voor streek en vallei en
het streven naar meer integraal waterbeheer staan daarbij centraal.

ZONDAG 6 JULI 2014:
Verkenning van het brongebied van de Dender, van Ath als stad aan het water
en van het Kanaal Blaton-Ath (40 km - met de fiets of de bus)
Ath is een stad op een kruispunt van waterwegen, aan de
samenvloeiing van de Westelijke Dender, de Oostelijke Dender
en het Kanaal Blaton-Ath.
We bezoeken kort de stad en haar museum voor folklore ‘La
Maison des Géants’. Op tocht naar het brongebied van de
Oostelijke Dender, per fiets of per bus, doorkruisen we het
uitgestrekte landschap afgewisseld met de pittoreske plaatsjes
Maffle, Arbre, Brugelette, Lens, Jurbise, Chièvres en houden we
halt aan enkele pareltjes van historisch erfgoed. Het Kanaal
Blaton-Ath leidt ons terug naar Ath.

9.00u: onthaal van de deelnemers aan La Tour Burbant in Ath.
o Verwelkoming en voorstelling van Ath en haar geschiedenis als stad aan de Dender
door Jean-Pierre Denis, schepen van Leefmilieu van de stad Ath en voorzitter van de
Contrat de Rivière Dendre.
o Korte wandeling door de stad.
o Geleid bezoek aan het museum voor folklore ‘La Maison des Géants’.
11.00u - 12.30u: vertrek met fiets of bus naar het brongebied van de Oostelijke Dender, met
regelmatige stops langs de waterkant voor een woordje uitleg van o.a. Maxime Colin, coördinator
van Contrat de Rivière Dendre.
ca. 12.30u: broodjeslunch in Brugelette.
De deelnemers van de bus brengen nadien een bezoek aan het kasteelpark van Attre.
13.15u - 17.30u: geleide fiets- en bustocht wordt verdergezet langs Lens, Erbaut, Chièvres - waar
we aan de moulin de la Hunelle onthaald worden door schepen van Duurzame Ontwikkeling Didier
Lebailly, coördinatrice plattelandsontwikkeling Brigitte Thienpont en initiatiefnemer van het project
rond hydro-energie van de molen André Descornet.
Het Kanaal Blaton-Ath leidt ons via Maffle tot Ath.
ca. 17.30u: aankomst in Ath.

MAANDAG 7 JULI 2014:
Verkenning van de Denderregio rond de gewestgrens: van Ath, via Lessines en Geraardsbergen
naar Ninove (40 km - met de fiets)
Fietsen van Ath naar Ninove betekent genieten van de Dender die
door een groen landschap meandert. Het ononderbroken jaagpad
van de Dender is een aangenaam en veilig fietspad dat de
Waalse en Vlaamse Dendersteden met mekaar verbindt. Waar
ooit tussen Ath en Lessines langs de Dender belangrijke
industriële activiteit was, is deze vandaag nog weinig aanwezig en
is de grauwe industriële zone van weleer omgevormd tot een
attractief blauwgroen lint. Het Waalse Contrat de Rivière Dendre
licht haar werking toe.
Vóór de lunch in het schitterende museum Hôpital Notre-Dame à
la Rose in Lessines verlaten we even het jaagpad voor een
fietstocht langsheen de steengroeven met aandacht voor de
nieuwe bestemmingen van de oude steengroeven. Tussen
Lessines en Geraardsbergen kruisen we de gewestgrens.
De rustig ogende Dender veroorzaakte de voorbije jaren
regelmatig wateroverlast. Vandaag leven omwonenden er nog
steeds met onzekerheid en angst voor het Denderwater. De
Denderstreek heeft nood aan een globale visie rond waterbeheer,
over de gewestgrens heen.

9.00u: onthaal en verwelkoming van de deelnemers aan het bedrijf Floridienne Chimie in Ath.
o Voorstelling van het Waalse Contrat de Rivière Dendre. Uitleg over de werking en het
actieprogramma door Maxime Colin - coördinator van Contrat de Rivière.
o Fietstocht naar Lessines langs het jaagpad met stops en toelichtingen door Maxime Colin
- coördinator Contrat de Rivière Dendre.
o Facultatieve fietstocht in Lessines langs de oude en nieuwe steengroeven met aandacht
voor de geschiedenis van de stad langs de Dender. Uitleg door Willem Boonen - Action
Nature. Een vertegenwoordiger van de Carrières Unies de Porphyre (C.U.P.) geeft uitleg
over de huidige porfierontginning in Lessines en de toekomstplannen van het bedrijf.
ca. 12.15u: broodjeslunch in Lessines, Hôpital Notre-Dame à la Rose.
13. 15u: Fietstocht naar Geraardsbergen en Ninove.
o Uitleg bij de geplande en/of uitgevoerde maatregelen tegen wateroverlast in Lessines en
Deux-Acren door Maxime Colin - coördinator Contrat de Rivière Dendre.
o Aandacht voor de groene corridor van natuurgebieden langs de Dender en de Marke op
de grens tussen Deux-Acren en Geraardsbergen. Uitleg door Willem Boonen conservator natuurgebied Kortelake Natuurpunt; Godfried Merlevede - conservator
natuurgebied Rietbeemd. Kort bezoek aan de Rietbeemd.
o Bezoek aan Geraardsbergen en haar stuw-sluiscomplex. Ontvangst en uitleg door Guido
De Padt, burgemeester van de stad Geraardsbergen.
o We fietsen verder langs het mooiste stukje van de Dender tussen Geraardsbergen en
Ninove.
ca. 17. 30u: aankomst in Ninove.

DINSDAG 8 JULI 2014:
Verkenningstocht naar de monding van de Dender in de Schelde: van Ninove, via Liedekerke, Denderleeuw,
Aalst en Lebbeke naar Dendermonde (30 km - met de fiets)
Ooit was de Dender ‘biologisch dood’. Na meer dan 20 jaar strijd
voor een betere waterkwaliteit evolueerde de rivier van een
open riool naar een blauwgroene as waar het aangenaam
fietsen, wonen en vertoeven is.
Tussen Ninove en Aalst bezoeken we samen met Natuurpunt de
Wellemeersen, één van de overgebleven natuurlijke
overstromingsgebieden van de Dender. We maken kennis met
nieuwe natuurontwikkelingsprojecten langs de Dender.
In het Centrum De Waterkant in Aalst zijn de organisaties
Grenzeloze Schelde, De Waterkant en De Milieuboot gevestigd.
Je krijgt er zicht op de 20-jarige evolutie van het
waterkwaliteitsbeheer in Vlaanderen, de nieuwe perspectieven
die de verbeterde waterkwaliteit en integraal waterbeheer
openen voor natuur en natuurontwikkeling, voor toerisme en
recreatie én voor een stedelijke integratie van de rivier.
We bezoeken Aalst en Dendermonde die de troeven van de
Dender herontdekken en de rivier integreren in
stadsvernieuwende projecten. Na een bezoek aan het
Denderbellebroek in Lebbeke, dat een belangrijke rol speelt in
de bescherming van Dendermonde tegen overstromingen,
nodigt een terrasje ons even uit om na te genieten van het
driedaagse avontuur. We zijn dan in Dendermonde, waar de
Dender uitmondt in de Schelde!

9.00u: onthaal en verwelkoming van de deelnemers aan parking jeugdcentrum De Kuip
(Dokter Frans Hemmeryckxplein) in Ninove.
9.30u: fietstocht naar Aalst langs het jaagpad van de Dender met stops en uitleg door Natuurpunt.
o Uitleg over het natuurgebied Okegemse meersen.
o Korte halte aan de natuurlijke zone op de site van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Liedekerke nabij de Bellebeek.
o Fietsroute door de Wellemeersen, één van de laatste natuurlijke overstromingsgebieden
langs de Dender.
o Stop en uitleg aan de plaats waar de nieuwe sluis van Aalst is ingepland en waar het
stadspark zal uitgebreid worden tot aan het natuurgebied Osbroek en de Dender.
12.00u: broodjeslunch in De Waterkant in Aalst.
Viering van de 20ste verjaardag van Grenzeloze Schelde met een terugblik op 20 jaar strijd
voor een verbeterde waterkwaliteit.
o Welkomstwoord door Iwein De Koninck, schepen van Leefmilieu van de stad Aalst.
o Presentatie over de 20-jarige evolutie van het waterkwaliteitsbeheer in Vlaanderen door
Henk Maeckelberghe - voormalig medewerker Vlaamse Milieumaatschappij.
o Inleiding over de stadsvernieuwingsprojecten langs de Dender door een
vertegenwoordiger van de stad Aalst.
14.00u: fietstocht van Aalst naar Dendermonde.
o fietstocht langs de oude loop van de Dender. De huidige en de toekomstige
stadsvernieuwingsprojecten.
o Vervolg fietstocht naar Dendermonde langs het jaagpad van de Dender.
o Uitleg over het natuurlandschap Beneden-Dender in Wieze door Natuurpunt.
o Fietsroute door het Denderbellebroek in Lebbeke naar de tijsluis op de Schelde
o Bezoek aan Dendermonde en het project ‘de Dender loopt’ met uitleg door een
vertegenwoordiger van de stad Dendermonde.
ca. 17.30u: Afsluiting van de Dendermeerdaagse met een borrel en hapje te Dendermonde.

PRAKTISCHE INFO

ALGEMEEN
Op zondag 6 juli wordt er een simultaanprogramma per fiets en per bus voorzien.
Op maandag 7 en dinsdag 8 juli verschilt de startplaats van de eindplaats. Er wordt op deze beide dagen
georganiseerd vervoer met fietsremorque voorzien tussen start- en eindplaats, dit zowel ’s morgens als ’s
avonds.
Deelnemers aan de fietstocht brengen een eigen fiets mee met best een goed slot. Een bezemwagen is
voorzien.
Catering inbegrepen in de prijs: lunch met een drankje en een versnapering als vieruurtje. U zorgt voor
eigen drank / eten voor tussendoor of ’s avonds.
De toelichtingen worden gegeven in het Frans of in het Nederlands. De organisatie staat in voor een
samenvattende vertaling. Indien u wil overnachten in de streek, kan u via e-mail een lijst met
overnachtingsmogelijkheden opvragen.
Inschrijven via het inschrijvingsformulier.

ZONDAG 6 JULI
Afspraak om 9u aan La Tour Burbant in Rue du Gouvernement, 7800 Ath (plan >>).
Voor parkeergelegenheid in Ath, klik hier. Op zondag kan u uw wagen gratis parkeren op de markt.
Deelnemers aan de busrit volgen maximaal dezelfde route als de fietsers.
Tijdens het programma per bus wordt meer tijd uitgetrokken voor de geleide bezoeken.
MAANDAG 7 JULI
Afspraak om 9u aan het bedrijf Floridienne Chimie langs de Dender: Cité Fourdin, 7800 Ath (plan >>).
Voor parkeergelegenheid in Ath, klik hier. Dichtbij gratis parkeren is mogelijk op le boulevard du Château,
aan de overzijde van de Dender (Let op: een deel is blauwe zone!)
Zowel ’s morgens als ’s avonds wordt busvervoer met fietsremorque voorzien vanuit Ninove, via
Geraardsbergen, naar Ath.
’s Ochtends
• 07.50u: parking jeugdcentrum De Kuip - Dokter Frans Hemmeryckxplein, 9400 Ninove (plan >>)
• 08.20u: parking stedelijk zwembad Den Bleek, Guilleminlaan 4a, 9500 Geraardsbergen (plan >>)
(opgelet: maandag = marktdag in Geraardsbergen)
‘s Avonds
• vertrek in Ninove omstreeks 17.45u (plan >>)
• aankomst omstreeks 18.15u aan parking stedelijk zwembad Den Bleek, Guilleminlaan 4a,
9500 Geraardsbergen (plan >>)
• aankomst omstreeks 18.55u in Ath (plaats nader te bepalen)
DINSDAG 8 JULI
9.00u: onthaal en verwelkoming van de deelnemers aan parking jeugdcentrum De Kuip
(Dokter Frans Hemmeryckxplein) in Ninove (plan >>).
Zowel ’s morgens als ’s avonds wordt busvervoer met fietsremorque voorzien vanuit Dendermonde,
via Aalst, naar Ninove. (opgelet: dinsdag = marktdag in Ninove)
’s Ochtends
• 08.00u: parking De Bruynkaai - Noordlaan 18, 9200 Dendermonde (plan >>)
• 08.35u: parking Eendrachtstraat, 9300 Aalst (plan >>); gelegen langs het viaduct R41/Heilig Hartlaan,
inrit tegenover Volvo-garage (industrie Noord IV)
‘s Avonds
• vertrek in Dendermonde omstreeks 17.45u (plan >>)
• aankomst omstreeks 18.20u aan parking Eendrachtstraat, 9300 Aalst (plan >>)
• aankomst omstreeks 18.45u aan parking jeugdcentrum De Kuip - Dokter Frans Hemmeryckxplein,
9400 Ninove (plan >>)

