
De Wetenschappelijke Milieu-
boottocht, georganiseerd door 
Grenzeloze Schelde i.s.m. 
De Milieuboot, nam dit jaar de 
Dender tussen Geraardsbergen 
en Dendermonde onder de loep. 
De waterloop herbergt nog 
tal van mooie plekjes en heel 
wat ongerepte natuur. De Welle- 
en Kapellemeersen zijn hier 
    een goed voorbeeld van.

De milieuboot is klaar om de deelnemers aan de Wetenschappelijke Milieu-
boottocht te verwelkomen.

   De belangstelling voor de studiedag is bij-
zonder groot. Grenzeloze Schelde en De 
Milieuboot mogen zo’n honderd deelnemers 
verwelkomen. Zowel beleidsvoerders, 
ambtenaren, (milieu)verenigingen, gidsen, 
individueel geïnteresseerden als persmede-
werkers… zijn van de partij.
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De pers 
is goed 

vertegen-
woordigd. 
De Dender 

spreekt duide-
lijk nog tot de 

verbeelding. 

De gekanaliseerde Dender ontstaat te Ath in Wallonië, waar de Oostelijke en 
Westelijke Dender samenvloeien. Door de Kelten werd ze de ‘bruisende’ genoemd. 
Maar de Dender is vooral wispelturig: soms snelstromend, soms bijna stilstaand. 
Het Denderbekken heeft heel wat idyllische plekjes, maar helaas zorgt het karak-
ter van de stroom nu en dan voor heel wat wateroverlast.

Wetenschappelijke

Milieuboottocht

op de Dender 2/9/2004



Wetenschappelijke Milieuboottocht
Walter Roggeman, 
voorzitter van 
Natuurpunt, leidt 
de Wetenschappe-
lijke Milieuboot-
tocht als modera-
tor in goede banen. 
De deelnemers aan 
de tocht debatte-
ren vooral over 
de waterkwaliteit, 
wateroverlast, de 
natuur rond de 
waterloop en ste-
delijke integratie.

   Vlaams minister van 
Leefmilieu, Openbare Werken 
en Energie Kris Peeters komt 
de sfeer opsnuiven tijdens 
de studiedag en wordt door 
de deelnemers onmiddellijk 
bedolven onder de voorstellen 
en suggesties voor het milieu- 
en waterbeleid.

Joost De Cock van Aquafin en 
Peter Gosseye van de Vlaamse 
Milieumaatschappij geven langs 
het traject uitleg over de werking 
van de waterzuiveringsinstallaties.

Marc Van Ginderdeuren stelt 
namens de Vlaamse Vereniging 
van Steden en Gemeenten een 
nota voor met knelpunten 
die een goede toepassing 
van het concept ‘integraal 
waterbeheer’ in de weg staan.

Eric Van den Eede van AWZ doet 
de plannen van de afdeling 
Bovenschelde uit de doeken.

 Wouter Mertens 
stelt namens 
Natuurpunt een 
aantal kritische 
vragen over de 
waterzuivering 
en de natuur-
ontwikkeling in
het Dender-
bekken.

   Piet Buyse, schepen 
van Openbare Werken 
en Mobiliteit in 
Dendermonde, licht 
het project ‘De 
Dender loopt’ toe. 
De stad zal, samen 
met AWZ, de oude 
Dender terug open-
leggen en op die 
manier de band van 
de stad met het water 
versterken.
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Wetenschappelijke Milieuboottocht

   Sara De Troeyer van AWZ komt 
de startnota ‘streefbeeld voor 
de Dender’ verduidelijken. Naast 
de plannen om de wateroverlast 
te bestrijden komt ook de ver-
dieping van de waterloop, zodat 
schepen tot 1350 ton tot Aalst 
kunnen varen, aan bod.

   Tijdens de tocht 
op de Dender vaart 
de milieuboot langs 
een aantal adem-
benemende land-
schappen. De Den-
der stroomopwaarts 
Aalst laat hier zien 
waarom recreatie en 
watertoerisme in de 
lift zitten.

   Willy Callebaut verklaart namens AWZ een aantal 
initiatieven die de jongste maanden genomen zijn 
om het water opnieuw een prominente plaats te 
geven in de stad. Zo worden in Geraardsbergen de 
Grotestraatbrug en de Wijngaardbrug aangepakt en 
ook de ruimte tussen deze twee bruggen wordt in 
een nieuw kleedje gestopt.

   Joost Mertens van de VMM gaat op een aantal plaatsen langs het vaartraject 
(hier vóór Amylum) de waterkwaliteit van de Dender na. De waterkwaliteit gaat erop 
vooruit, maar de massa dode vissen die aan de sluis in Denderbelle drijven, drukken ons 
nogmaals met de neus op de feiten. Er is nog heel wat werk aan de winkel.

op de Dender 2004op de Dender 2004

Dender 

         De Waalse sprekers geven een stand van zaken 
en geven toelichting bij de projecten rond de Dender 
in Wallonië: Roger Igot (MET, afdeling Waterwegen) 
presenteert het baggerproject voor de Dender. Dat 
project zou de heropening van de Dender voor de 
commerciële scheepvaart in 2005-2006 mogelijk 
moeten maken. Cyrile Roux (Intercommunale IPALLE) 
geeft informatie over hoe het gesteld is met de 
zuivering van het huishoudelijk afvalwater. Frédéric 
Soete (Inter-Environnement Wallonie) stelt zich vragen 
bij de problemen die blijven bestaan en over het 
ontbreken van enige coherentie in het beleid dat in 
het bekken gevoerd wordt.



Joris De Clercq (dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Aalst) geeft uitleg   
bij de plannen die de oude, vervuilde industrieterreinen van Schotte en DuParc 

willen omtoveren in een groen paradijs met aandacht voor zachte recreatie. 
Ook de herwaardering van de stationsomgeving komt aan bod.

Peter De Meyer geeft uitleg bij de werken die de afdeling 
Bovenschelde van AWZ uitvoert aan de Zeebergbrug in Aalst. 
Eén van de twee oude bruggen die worden vervangen krijgt 
een plaatsje in de Geraardsbergse deelgemeente Zandber-
gen, de andere krijgt een nieuwe bestemming ergens in Aalst 
als aandenken aan vroeger. De nieuwe Zeebergbrug moet 
klaar zijn tegen maart 2005.

     Jeroen Schelkens geeft een stand van zaken 
over de opmaak van de bekkenbeheerplannen. 
Tegen het einde van dit jaar moet voor de 
Dender alles rond zijn.

   Viviane Vanden Bil, hoofd 
van de afdeling Natuur van 
AMINAL Oost-Vlaanderen 
geeft uitleg bij de plannen 
van de dienst in het Dender-
bekken.

De organisatoren van de Wetenschappelijke Milieuboottocht met minister 
Kris Peeters: (v.l.n.r.) Christine Braet, Lieven Van den Bogaerd, Kathleen 
Van Damme, schipper François Van den Poel, Jessie Minten, Kris Peeters, 

Dolores Baita, Michel Van Bossuyt en Martine Van de Vijver.

De boottocht eindigt aan 
de steiger in Dendermonde. 

De weergoden waren ons 
gunstig gezind. Met een pak 

achtergrondinfo over de 
Dender verlaten de 

     deelnemers het schip.   

   Ludo Plessers van AWZ 
stelt het Vlaams beleids-
plan waterrecreatie en 
-toerisme voor.

De Wetenschappelijke Milieuboottocht 
werd geörganiseerd door:

In samenwerking met en met de steun van 
AWZ, AMINAL en VMM.
Met dank aan MET, IPALLE en IEW.
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Dender 

http://www.grenzelozeschelde.be
http://www.milieuboot.be



