
 

Deze interregionale ontdekkings- en ontmoetingsdag is een organisatie van werkgroep 'Dender'  
van Grenzeloze Schelde en De Waterkant i.s.m. De Milieuboot en Contrat de Rivière Dendre,  

met medewerking van de Dendergemeenten 

De Dender van bron tot monding: fietsen, varen en wandelen 

Programma 18/08/2012 

-  FACULTATIEF -      FIETSEN VAN ATH NAAR LESSINES (15 km)  

07.45u Samenkomst aan de sluis in het centrum van Ath (plan) 

08.00u Start fietsen van Ath tot Lessines via het jaagpad 

08.45u Aankomst te Lessines, rue des Quatre Fils Aymon 64 (plan) 

 

FIETSEN VAN LESSINES NAAR AALST (8.30u – 14u; 42 km) 

08.30u – 08.45u Onthaal in Lessines  

(rue des Quatre Fils Aymon 64, 7860 Lessines) (plan) 

08.45u – 09.00u Verwelkoming  

door de organisatoren en het stadsbestuur van Lessines 

09.00u Start fietsen van Lessines tot Geraardsbergen (10,5 km) 

10.00u Aankomst aan de sluis van Geraardsbergen 

10.05u – 10.25u Pauze en infomoment in het Administratief Centrum (AC): ‘de 

overstromingsproblematiek in Geraardsbergen en het belang 

van de rivier voor de stad’ door burgemeester Guido De Padt. 

Drankje en mattentaart aangeboden door Stad Geraardsbergen.  

Aansluitmogelijkheid aan het AC Geraardsbergen (Weverijstraat 20)  (plan) 

10.25u Start fietsen van Geraardsbergen tot Ninove (15,6 km) 

11.40u Fietsen door Ninove en verder tot Aalst (16 km) 

Aansluitmogelijkheid aan ’t Oeversteksken in Ninove  

(voetgangersbrug over Dender, Wandelweg nabij Vaartweg)  (plan) 

12.40u Aankomst centrum Aalst op het vernieuwde Werfplein 

12.40u – 13.30u Picknick en netwerkmoment.  

Drankje en Aalsterse vlaai aangeboden door Stad Aalst. 

Aansluitmogelijkheid aan Werfplein in Aalst  (plan) 

13.30u – 14.00u Infomoment ‘water in de stad - herontwikkeling van de 

Denderomgeving te Aalst’ door schepen van openbare werken 

en stadsvernieuwing Ann Van De Steen en schepen van 

leefmilieu en mobiliteit Johan Stylemans 

 

BOOTTOCHT  AALST – DENDERMONDE – AALST (14u – 19u) 

14.00u Inscheping aan boord van het schip dat aangemeerd ligt aan het 

Werfplein in Aalst (plan)  

- Facultatief - Fietsliefhebbers kunnen (verder) fietsen van Aalst naar 

Dendermonde.  

14.00u – 16.00u Begeleide boottocht van Aalst naar Dendermonde 

16.00u – 16.45u Ontscheping op de Schelde te Dendermonde (Sint-Onolfsdijk) en 

begeleide wandeling langs de oude Dender naar de Grote Markt: 

toelichting van het project ‘de Dender loopt’. 

Drankje en versnapering aangeboden door Stad Dendermonde.  

16.45u Terugwandelen van de Grote Markt naar het schip (Sint-Onolfsdijk) 

17.00 – 19.00u Ontspannende boottocht van Dendermonde naar Aalst met 

mogelijkheid tot maaltijd aan boord 

19.00u Ontscheping in Aalst (Werfplein) (plan). Einde. 

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_ath_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_lessines_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_lessines_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_geraardsbergen_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_ninove_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_aalst_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_aalst_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_dendermonde_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_dendermonde_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_aalst_NL.htm


PRAKTISCHE INFORMATIE 

18 AUGUSTUS 2012 

BUS  

Zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds kan je meerijden met de bus (incl. vervoer 

van fietsen) van Aalst, Ninove en Geraardsbergen naar Lessines  (naar Ath enkel  

’s middags en ‘s avonds) en dit volgens het uurschema:   

‘S MORGENS 

7.30u: Van Wambekekaai  (naast Werfplein), 9300 Aalst (plan) 

7.50u: Parking Jeugdcentrum De Kuip (Parklaan 1, 9400 Ninove (plan) 

8.15u: Parking stedelijk zwembad Den Bleek  

          (Guilleminlaan 4a, 9500 Geraardsbergen) (plan) 

8.30u: Aankomst in Lessines (Rue des Quatre Fils Aymon 64, 7860 Lessines) (plan) 

’S MIDDAGS 

Eerste terugrit deelnemers en fietsen. Indien je niet deelneemt aan de boottocht 

naar Dendermonde, brengt de bus je om 14u vanuit Aalst terug naar Ninove  

(ca. 14.20u), Geraardsbergen (ca. 15u), Lessines (ca. 15.20u) of Ath (ca. 15.40u).  

Dit middagvervoer wordt enkel ingelegd bij voldoende vraag. 

‘S AVONDS 

Tweede terugrit deelnemers en fietsen met de bus om 19u van Aalst (Werfplein) 

naar Ninove (ca. 19.20u), Geraardsbergen (ca. 20u), Lessines (ca. 20.20u) of  

Ath (ca. 20.40u). 

TREIN NAAR LESSINES 

De trein vanuit Geraardsbergen (vertrek 8.30u) komt aan in Lessines om 8.38u. 

De trein vanuit Ath (vertrek 8.35u) komt aan in Lessines om 8.45u. 

Het is mogelijkheid om per trein een beperkt aantal fietsen mee te nemen. 

FIETS 

Je brengt je eigen fiets mee. Fietsvervoer is voorzien tussen Aalst en Lessines  

(Ath: enkel bij terugrit), met tussenstops te Ninove en Geraardsbergen (zie hierboven bij 

‘BUS’). 

In Aalst laat je je fiets achter op het Werfplein. Voorzie een stevig fietsslot. Fietsen 

kunnen niet mee aan boord van het schip.  

CATERING 

Dendersteden Lessines, Geraardsbergen, Aalst en Dendermonde bieden je elk een 

drankje en/of een streekproduct aan als versnapering (gratis).  

Alle maaltijden en dranken zijn voor eigen rekening.  

’s Middags in Aalst voorzie je je eigen picknick of bestel je vooraf broodjes.  

’s Avonds tijdens de terugvaart Dendermonde-Aalst kan je een koude schotel nuttigen als 

je deze vooraf bestelt.  

Tijdens de pauze in Geraardsbergen en aan boord (vanaf Aalst) is drank ter plaatse 

verkrijgbaar. 

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_aalst_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_ninove_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Dender-Ath-Aalst_2010/plan-geraardsbergen_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_geraardsbergen_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_interreg-ontmoetingsdag_18aug2012/plan_lessines_NL.htm

