INLEIDING
Verwelkoming namens Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières , De Waterkant en namens de
organisaties en instanties die aan de voorbereiding van de activiteit hebben meegewerkt:
Bekkensecretariaat Denderbekken, Contrat de rivière Dendre, Natuurpunt, VMM en verschillende
Dender- en Markegemeenten.
Grenzeloze Schelde is actief sinds 1992. Wij zijn een organisatie die volledig staat achter de
meervoudige functie van een rivier, zoals het integrale waterbeheer en de Europese kaderrichtlijn
Water. Dit betekent dat wij vinden dat een rivier niet enkel belangrijk is voor waterbeheersing,
vrachtvervoer, landbouw en industrie, maar ook een meerwaarde moet kunnen zijn voor de natuur
en voor de stad. We bekijken daarbij het systeem ‘rivier’ in zijn totaliteit over de grenzen van
gewesten, provincies of landen in bepaalde gevallen.
Onze activiteiten zijn erop gericht om betrokkenen interregionaal samen te brengen, te maken dat er
informatie wordt uitgewisseld, dat er overleg ontstaat om zo op een positieve, constructieve manier
tot oplossingen te komen. Voor het Denderbekken doen wij dit samen met onze werkgroep Dender
en het NME-centrum de Waterkant, voor het Zennebekken met onze werkgroep Coördinatie ZenneCoordination Senne.
De Dender wordt sinds 1992 door de organisatie opgevolgd. Waar vroeger de waterkwaliteit een
zeer zwaar probleem vormde, is nu de waterkwantiteit een belangrijk knelpunt. November 2010
vormde het hoogtepunt in de reeks van belangrijke overstromingen. Deze overstroming vormde ook
de start voor onze interregionale samenkomsten met terreinbezoek.
Over het beheer van de waterhoeveelheid in het Denderbekken bestaan ondertussen heel wat
studies en rapporten, maar op het terrein zien we spijtig genoeg weinig veranderen.
Een riviersysteem beheren is een complex gegeven, waarbij het er niet enkel op aankomt om het
water zo snel mogelijk afgevoerd te krijgen, integendeel, het is minstens even belangrijk om water op
te houden, te bufferen, ruimte te geven.
Het beheer van de waterhoeveelheid impliceert ook een goede afstemming tussen het
stroomopwaartse deel en het stroomafwaartse deel.
Als er stroomopwaarts te weinig water wordt vastgehouden, dan komt stroomafwaarts een te grote
hoeveelheid water te snel samen, waardoor er stroomafwaarts wateroverlast ontstaat.
Als er stroomafwaarts de waterafvoer belemmerd wordt, door o.a. molens op de waterloop of
verouderde stuwen, dan hoopt het water zich ook in de stroomopwaartse delen op.
Daarom pleiten wij voor een globale benadering van de Dender en de zijrivieren.
In de loop van de voormiddag zal de heer Fernando Pereira van het Waterbouwkundig Laboratorium
te Borgerhout o.a. uitleggen hoe de Dender functioneert en in welke richting we moeten denken
opdat de rivier een meerwaarde zou vormen in plaats van een bedreiging.
Terwijl meneer Pereira een globaal beeld zal geven, zullen na hem een aantal Waalse en Vlaamse
waterbeheerders een stand van zaken brengen.

Deze namiddag gaan dan ook daadwerkelijk op het terrein, naar de Marke. Dit is een belangrijke
zijrivier van de Dender die 17,5 km door Vlaanderen stroomt, maar de bron en de monding bevinden
zich in Wallonië. Het is een interregionale rivier waar gedurende het laatste jaar, onder impuls van
de gemeenten, overleg tussen de twee gewesten ontstond. Ondertussen resulteerde dit overleg tot
de realisatie van maatregelen die enerzijds wateroverlast moeten minderen, maar anderzijds de
natuurwaarden in de vallei herstellen.
Eerste sprekers : de burgemeester van Lessines Pascal De Handschutter, de burgemeester van Herne
(en provincie…) Kris Poelaert en de burgemeester van Geraardsbergen en senator Guido De Padt.
Moderator Walter Roggeman, voorzitter van Natuurpunt Vlaanderen en bestuurslid van Grenzeloze
Schelde.

Riet Van Mieghem
Grenzeloze Schelde – werkgroep Dender

