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Dankwoord 

Het ontwikkelingsplan -voor de bii:menvisserij op de Dender 
werd opgesteld in opdracht van de Provinciale 
Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen. Bij de realisatie 
van dit werk hielpen een groot aantal mensen mee en deze 
dienen voorafgaande aan dit werk in de kijker geplaatst te 
worden. Zo is er in de eerste plaats de Provinciale 
Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen die door het 
onderkennen van het belang van het planmatig 
visstandsbeheer en het stellen van vertrouwen in het 
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer hun bijdrage 
leverden. Bart Denayer was een grote hulp door het geven 
van ideeën en het bieden van discussiepunten. De 
coöperanten van de Provinciale Visserijcommissie en ook 
de Afdeling Natuur maakten zich erkentelijk door het geven 
van opmerkingen op het voorlopige plan. Ook de leden van 
de stuurgroep worden bedankt voor het bijsturen van het 
project. Verschillende mensen en instanties gaven ideeën en 
opmerkingen op het terrein zelf: J. Cox (Afdeling Bos en 
Groen) , J. Auwerx (IBW), de Wielewaal, G. Verhulst 
(coöperant Provinciale Visserij commissie Oost
Vlaanderen), en anderen. En natuurlijk ook bedankt aan 
Filip voor de kaarten en de illustraties. 
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11 Inleiding 

1 I Doel van het ontwikkelingsplan 

Natuurlijke beken, rivieren en stromen kenmerken zich door een hoge milieu- en 
structuurdiversiteit Hierdoor kan zich een gevarieerde fauna en flora ontwikkelen die 
zich stabiliseert door natuurlijke reproduktie. Waterlopen worden echter bedreigd door 
menselijke ingrepen en door vervuiling. Het merendeel van de ingrepen zijn 

waterbeheersingsmaatregelen. Hierdoor vermindert de natuurlijke structuurvariatie van 
de waterloop zodat de aquatische levensgemeenschappen sterk benadeeld worden. 

Ook door watervervuiling zal het natuurlijk fauna- ·en florabestand een achteruitgang 
kennen. De negatieve effekten van afvalwaterlozingen- zijn echter beter te herstellen 
dan de waterbeheersingsingrepen (Hermy, 1989). 

De aandacht rond de problematiek van de hengelsport op de Dender gaat terug tot het 
begin van de jaren '90. Met name door het uitvoeren van een aantal 
waterzuiveringsprogramma's is de waterkwaliteit geleidelijk aan verbeterd. Dit 

geleidelijk herstel heeft ervoor gezorgd dat op bepaalde plaatsen op de Dender een 
herstel van aquatische levensgemeenschappen mogelijk werd. Vanaf de jaren '90 was er 
dan ook een stijging van het visbestand merkbaar. Een gevolg hiervan was dat 
natuurlijk ook de hengelaar terug kwam langs de Dender. Het is door deze situatie dat 
de aandacht op een aantal knelpunten werd gevestigd. 

Na jarenlang vooral voor de scheepvaart functioneel geweest te zijn, is de Dender sterk 

veranderd. De loop werd over grote stukken rechtgetrokken. De oevers werden op 
vele plaaten verstevigd met kunstmatige middelen zoals schanskorven en beton. 
Tuintjes van privé-eigenaars en ook weiden werden tot op de oever doorgetrokken 

(zie foto 6) . In functie van het onderhoud van de waterloop en ten behoeve van de 

fietsers en de wandelaars werd een geasfalteerd jaagpad aangelegd over de gehele 
lengte van de Dender. Dit jaagpad werd echter zo dicht tegen de waterrand gelegd dat 

het voor de hengelaars onmogelijk is hiertussen plaats te nemen (zie foto 5). Om deze 

redenen wordt het voor de hengelaar sterk bemoeilijkt zijn sport uit te oefenen langs de 

Dender. 

In dit ontwikkelingsplan zal een inventarisatie gemaakt worden van een aantal 

belangrijke aspecten die terug te voeren zijn tot de volgende pijlers: 

1. het visbestand 
2. de hengelsport 
3. de waterkwaliteit 
4. de structuurkenmerken 
5. de scheepvaart 
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Naderhand zullen aan de hand van deze pijlers streefbeelden en ontwikkelingsvisies 

geformuleerd worden. Deze moeten gezien worden als voorstellen die het herstel en de 

bescherming van aquatische leefgemeeschappen viseren maar ook de recreatieve 

bevissing bijsturen. In dit plan zal in mindere mate de functie natuurontwikkeling 

geïntegreerd worden daar deze ook belangrijk is bij het herstel van de visstand . Doch, 

de problematiek zal hoofdzakelijk benaderd worden vanuit het oogpunt van de 

hengelsport waarbij de belangen van de recreatieve hengelaar naar voorkomen. 

2 I Omschrijving van het plangebied 

De Dender onstaat door de samenvloeiing van de Oostelijke Dender (Dendre crientale 

ofDendre) en Westelijke Dender (Dendre occidentale of Petite Dendre) en het kanaal 

Ath-Blaton te Ath (provincie Henegouwen) op een hoogte van ongeveer 40 m. De 

Oostelijke Dender ontspringt te Erbait (in de heuvelrug) op een hoogte van I 00 m, de 

Westelijke Dender te Barry op een hoogte van 60 à 70 m. De monding van de Dender 

te Dendermonde ligt op zo'n 10 m. De Dender heeft over de grootste afstand een zuid

westelijk naar noord-oostelijk verloop, volgens de helling van de geologische lagen. 

Een kleine helft van het Denderbekken bevindt zich in de provincie Henegouwen. De 

andere grotere helft ligt op Vlaams grondgebied, waarvan ongeveer 2/3 op Oost

Vlaams grondgebied (gemeenten van de arrondissementen Aalst, Dendermonde en 

Oudenaarde), ongeveer 1/3 op Brabants grondgebied (gemeenten van de 

arrondissementen Halle-Vilvoorde) . Het verloop van de Dender is weergegeven in 

figuur 1. 

Het grootste gedeelte van het Denderbekken is opgebouwd uit lemige sedimenten 

(Leemstreek), in het noorden gaan de lemige sedimenten over naar zandlemjge 

sedimenten (Zandleemstreek) . Een klein gedeelte in het zuid-westen behoort tot het 

Heuvelland (de Vlaamse Ardennen). 

Het Denderbekken wordt begrensd door het Scheldebekken (ten westen en ten 

noorden), het Zennebekken dat tot het Scheldebekken behoort (ten oosten) en het 

Haine-Trouille-Scheldebekken (ten zuiden) . Het ganse Denderbekken behoort aldus 

tot het bekken van de Schelde. 
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Figuur 1: Verloop van de Dender vanaf de Waalse grens tot de monding m de 
Schelde. 
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De grootste lengte van de Dender bedraagt 65 km waarvan 45 km door Vlaanderen 
stroomt, de totale oppervlakte van het stroombekken 13 84 km2, waarvan 677 km2 in 

Vlaanderen. Het gemiddeld jaardebiet aan de monding van de Dender in de Schelde 
bedraagt 5.1 m3Js (tussen 3.8 m3Js en 12.8 m3Js). Het debiet van de Dender is zeer 

onregelmatig, met zeer lage waarden in de zomerperiode, maar in regenperiodes 
kunnen de debieten zeer hoog oplopen. Het debiet is vooral afkomstig van afstroming, 

daar de Dender in de bovenloop een regenrivier van het type "bruisend regime" is : 

91.5% van het oppervlaktewater van de Dender bestaat uit regenwater, slechts 8.5% 

uit water afkomstig van de bronnen. De rivier is dus zeer gevoelig voor periodes van 

langdurige regenneerslag enlof periodes na een langdurige regenneerslag waarbij de 

gronden nog onverzadigd zijn, gevolgd door een periode van terug hevige 

regenneerslag. Vooral deze laatste periode is zeer dreigend voor overstromingen. 

Hierbij komt nog dat de Dender een relatief diep ingesneden rivier is met steile bekkens 

(bijvoorbeeld te Geraardsbergen) zodat het regenwater snel naar de Dender afstroomt 

bij hevige regenval. 

De Dender is een bevaarbare waterloop. Tussen Ath en Dendermonde ZIJn 14 
stuwsluizen operationeel. Hiervan staan er acht op Vlaams grongebied. Op Vlaams 

grondgebied is het stroomgebied van de Dender onderverdeeld in twee A WP-II

gebieden: het Denderbekken (nr. 18) en het Markbekken (nr. 19). In figuur 2 zijn de 

verschillende hydrografische zones gesitueerd. 

Figuur 2: Situering van de verschillende hydrografische zones (Vlv1M, 199-1). 

Het studiegebied wordt beperkt tot de Dender op Vlaams grondgebied vanaf 

Geraardsbergen tot Dendermonde, omdat het binnen de beperkte tijdspanne 

onmogelijk is zowel de Dender als de eveneens voor de visserij en voor natuurbehoud 

interessante zijlopen nauwkeurig te bestuderen. 
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3 I Toegepaste methodiek 

Het opstellen van het ontwikkelingsplan verloopt in verschillende fasen . 

In een eerste fase wordt een inventarisatie opgesteld van de huidige toestand van de 
visserij in de betreffende waterloop (milieu- en biotoopkwaliteit) . Hierbij worden 
volgende aspecten belicht: de kwaliteit van de waterloop (structuurdiversiteit, 
migratieknelpunten, paaiplaatsen, bufferzones, waterkwaliteit en -kwantiteit), de 
visstand, de flora en andere natuurwaarden (bv. vogels, omliggende natuurgebieden), 
recreatie (pleziervaart, fietsen, wandelen, hengelen) en transport. 

In een tweede fase worden bij het opstellen van het ontwikkelingsplan aan de hand van 
de geïnventariseerde gegevens streefbeelden en ontwikkelingsvisies van de inrichting 

en het beheer van de waterloop geformuleerd. Met deze streefbeelden moet men 
kunnen komen tot een strategisch ontwikkelingplan van visserijkundig beheer en 
sportvisserij , waarin dan volgende aspecten aan bod komen: visstand, visrecht, 

sportvisserijmogelijkheden, visstandsbeheer, water, natuur en recreatie. 

In een derde fase (de overlegfase) kan, na een confrontatie van het ontwikkelingsplan 
met het overheidsbeleid, overgegaan worden naar een vierde fase: het opstellen van 
actieplannen voor het te voeren visstandsbeheer. Hierbij wordt de visie van andere 
belangengroepen betrokken en worden de beheerders gesensibiliseerd voor de 
belangen van de visserij. 

De laatste fase in het ontwikkelingsplan is de uitvoerende fase, de uiteindelijke stap die 
moet leiden tot het geheel of gedeeltelijk herstel van het waterecosysteem waarvoor 
het ontwikkelingsplan werd opgesteld. 
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Huidige visserij kundige 
Denderbekken 

1 I De visstand in het algemeen 

toestand van het 

De meeste vissoorten zijn specifiek voor een welbepaald type water of waterloop. 

Zowel voor de snelstromende als voor de traagstromende en stilstaande wateren 

wordt, op basis van de visstand, een ind~ling gemaakt in verschillende typen. In de 

praktijk lopen de verschillende zones geleidelijk in elkaar over. Overgangen van matig 

stromende beken (bv. bovenlopen), naar traagstromende grotere waterlopen (bv. 

rivieren), maar eveneens van plantenrijke zones naar open water zonder vegetatie zijn 

mogelijk. Hierdoor kunnen naast de voor een bepaalde zone kenmerkende vissoorten 

ook nog een aantal andere soorten voorkomen . 

De indeling van de stromende waterlopen gebeurt op basis van het verval van de 

waterlopen en de samenstelling van de visfauna. Er worden vier zones onderscheiden. 

Van bovenloop tot monding vindt men in de waterlopen de fore/zone , de 

vlagza/mzone, de barbeelzone en de brasemzone. Een vijfde zone, de spiering- of 

botzone, beslaat het brakke overgangsgebied tussen zout- en zoetwater en wordt 

beïnvloed door het tij . 

Onderstaande tabel geeft aan welke vissoorten karakteristiek zijn voor de verschillende 

zones. 

Tabel 1: Vissoorten karakteristiek voor de forel-, v!agzalm-, barbeel- en brasemzone 
(Huet, 1959). 

Forelzone Vlagzalmzone Barbeelzone Brasemzone Spieringzone 

beekforel *** *** * 

vlagzalm *** * 

barbeel , kopvoorn, sneep ** *** * 

rietvoorn , blankvoorn * ** *** * 

karper, zeelt, brasem * *** ** 

snoek, baars, paling * ** *** ** 

bot, spiering • ••• 

In de snelstromende bovenlopen treft men overheersend de salmoniden aan (forel- of 

vlagzalmzone) . De stroomsnelheid van de midden- en benedenlopen is lager, waardoor 

deze meer geschikt zijn voor cypriniden. Op basis van de indeling van Huet ( 1962) 
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behoort het Denderbekken bijna volledig tot de brasemzone met als kenmerkende 
vissoorten de brasem, de snoekbaars, de zeelt, de snoek, de baars, de paling, de 
blankvooorn, de rietvoorn en de karper. Enkele meer stromende gedeelten behoren tot 
de barbeelzone en de vlagzalrnzone. 

2 I De visstand van het Denderbekken 

2.1 I De visstand in de Dender en enkele zijlopen 

Tot voor 1950 was op de Dender en de :Zijbeken een overvloedige en waarschijnlijk 
natuurlijke visstand aanwezig. Glasaal trok via de Schelde de Dender op en ook 
kroeskarper en winde kwamen overvloedig voor. De zijbeken van de Dender hadden 

plantenrijke oevers zodat ze uitstekende paaiplaatsen vormden voor de vissen. Tot 
1960 kwam de otter, die bijzonder hoge eisen stelt aan habitat en visstand, nog op 

verschillende plaatsen in het bekken van de Dender voor (te Voorde, Neigem en 
Meldert). Dit benadrukt de natuurwaarde dat het Denderbekken in het verleden had. 

Na 1960 ging de waterkwaliteit en hiermee ook de visstand in de Dender echter 
gevoelig achteruit. Via herbepotingen door de Provinciale Visserijcommissie van Oost
Vlaanderen (vanaf 1955) werd getracht de visstand op peil te houden. Tot 1979 
werden regelmatig op verschillende plaatsen visuitzettingen gedaan van blankvoorn, 

karper, snoek, zeelt en brasem (tabel 6). Na 1979 werd geen vis meer uitgezet. De 

slechte waterkwaliteit liet namelijk geen biologisch leven meer toe . 

Vanaf 1993 wijzen verschillende tekenen op een verbetering van de toestand op de 

Dender. Bij een recent onderzoek door Samsoen en de Provinciale Visserijcommissie 

van Oost-Vlaanderen naar de visstand op de Dender (april 1994) konden zowel 
rheofiele (serpeling, winde, alver, bermpje) als limnofiele soorten (blankvoorn, 
rietvoorn, zeelt, karper, kroeskarper, baars) terug gevonden worden. Ook voor de 
paling is de situatie verbeterd : in het voorjaar van 1994 werden glasaaltjes gesignaleerd 

aan het sas van Denderbelle (via Wester- en Zeeschelde) (Pappens, 1994). Hieruit kan 

afgeleid worden dat de waterkwaliteit van de Dender stilaan verbetert . 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de vissoorten die werden aangetroffen in het 

Denderbekken tijdens visbestandsopnamen over verschillende jaren heen (Bervoets en 

Schneiders, 1989; Bruylants et al, 1989; Ano, 1992 Samsoen, 1994; De Charleroy en 

Belpaire, 1994; Ano, 1994). De recentste visstandsopname gebeurde eind maart, begin 

april 1996. Deze afvissing besloeg enkel de Dender en werd uitgevoerd door het IBW 
in samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen en de 

Afdeling Bos en Groen. 
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Tabel 2: Vissoorten aangetroffen in de onderzochte waterlopen van het Denderbekken 
(1989-199-1) (Bervoets en Schneiders, 1989; Bruylants et al, 1989; Ano, 1992 
Samsoen, 1994; De Charleroy en Belpaire, 199-1). 

bv rv ze ka kr wi sn gi ba se al be gr ve 3d IOd bp 

Dender x x x x x x x x x x x x x x 

Mark x x x x x x x x 

Schiebeek x 

Vagebeek 

Remistebeek 

Molenbeek 

Terkleppebeek x x x 

Mussenbeek 

Bodembeek 

Leenbroekbeek x 

Ransbeek x 

Beverbeek x x x x x 

Wildebeek x x 

Molenbeek (431 ) x x 

Molenbeek ( 4 11 ) x x 

Molenbeek ( 4 1 0) x x x 

Ophasseltbeek x 

Wolfsputbeek x x 

Arebeek x x x 

Prindaalbeek x 

Plankbeek x 

Parkbosbeek 

Legende: blankvoorn (bv). rietvoorn (rv) . zeelt (ze), karper (ka) . kroeskarper (kr). winde (wi) , snoek 

(sn), giebel (gi) , baars (ba) , serpeling (se), alver (al). bermpje (be), grondel (gr) . Yetje (ve). 

driedoornige stekelbaars (3d). tiendoornige stekelbaars (lOd). beekprik (bp) , brasem (br) . 

Zoals uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden is de visstand van het Denderbekken 

eerder arm. Door de grote verontreinigingsgraad IS de visfauna plaatselijk 

verwaarloosbaar of zelfs afweZ.ig, bij betere waterkwaliteit is de visstand diverser. Op 

bepaalde plaatsen is de visfauna nog interessant te noemen (Beverbeek, 

Terkleppenbeek) door de aanwezigheid van de zeldzame beekprik, of door de 

verscheidenheid van de visfauna. Hierbij dient opgemerkt dat de meeste vissoorten zich 

huishouden stroomafwaarts van de stuwen (omwille van het hoger zuurstofgehalte) en 

in de mondingen van enkele zijbeken met een betere kwaliteit . 
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In maart 1996 werd door het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, in samenwerking 

met de Provinciale Visserijcommissie en de Afdeling Bos en Groen opnieuw een 
visbestandsopname uitgevoerd op de Dender. De resultaten hiervan zijn verbazend. 
Vanaf de Henegouwse grens tot en met Liedekerke werd er veel vis aangetroffen. 
Stroomafwaarts Liedekerke en vooral vanafErembodegem-Aalst daalt de kwaliteit van 
het visbestand. Voomarnelijk aan de sluizen (vb sas van Idegem, sas van Pollare) treft 
men veel vis aan zoals karper, grondel giebel, blankvoorn maar ook driedoornige 
stekelbaars. Opmerkelijk is de aanwezigheid van snoek, winde, zeelt en serpeling. Deze 
soorten zijn immers meer eisend voor de waterkwaliteit en de omgeving waarin ze 
leven. Stroomafwaarts Liedekerke treft men enkel nog de driedoornige stekelbaars en 
sporadisch een blankvoorn aan. De monding in de Schelde vormt hierop een 
uitzondering: al werd er vooral driedoornige ·stekelbaars gevangen, de aanwezigheid 
van snoekbaars, paling, blei en blankvoorn is toch het vermelden waard. In de 
onderstaande tabel worden de vissoorten opgesomd die aangetroffen werden over de 
gehele Dender. 

karper grondel paling brasem 
snoek giebel alver pos 
winde rietvoorn vetje blauwbandgrondel 

blankvoorn zeelt bermpje blei 
driedoornige baars serpeling snoekbaars 
stekelbaars 

Het visbestand van de Dender is opmerkelijk aan het verbeteren. Interessante 
vissoorten ontbreken weliswaar op trajecten waar de structuurkwaliteit te wensen over 
laat (betonnen oevers, schanskorven) maar daar waar de oevervegetatie sterk 
ontwikkeld is (eisen, wilgen, .. ) en de waterkwaliteit behoorlijk is, komt een vrij diverse 
visstand voor. Ook rond de stuwen kan men een uitgebreid visbestand waarnemen. 

De verschuiving van verwaarloosbaar-nihil naar een meer divers tot interessant 

visbestand is duidelijk . In bepaalde beken komen geen vissen meer voor (zoals de 

Parkbosbeek, Vagebeek, Rernistebeek, Mussenbeek, Bodembeek). Bij verbetering van 

de waterkwaliteit komt er stillaan leven in de waterloop . Men treft er het driedoornige 

stekelbaarsje aan (Leenbroekbeek, Ransbeek, Ophasseltbeek, Prindaalbeek, 
Schiebeek). Bij nog betere waterkwaliteit zien we de grondel, de blankvoorn en 
rietvoorn verschijnen. Stilaan wordt de visstand interessanter: het bermpje verovert een 

plaats in de waterloop (Molenbeek, Arebeek, Beverbeek, Mark, Plankbeek). Tenslotte, 

bij een goede waterkwaliteit (en natuurlijk ook een geschikt habitat), doet de beekprik 
zijn intrede (Terkleppenbeek). Deze soort komt nog maar op een aantal plaatsen in 

Vlaanderen voor. Bescherming van deze soort is dan ook aangewezen. 

In het Waalse gedeelte van de Dender werden 15 vissoorten aangetroffen (Phillipart en 

Vranken, 1983): snoek, rietvoorn, blankvoorn, grondel, karper, brasem, serpeling, 

zeelt, kroeskarper, bermpje, paling, driedoornige stekelbaars, tiendoornige stekelbaars, 
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baars en rivierdonderpad. Ondanks de uitvoering van gedeelten van het 

waterzuiveringsprogramma heeft regelmatige vervuiling van het water van de Dender 

in het verleden reeds voor een aantal spectaculaire vissterften gezorgd. Voornamelijk 

de vissterften in 1983, '84 en '85 spreken boekdelen! Maar ook later traden nog 
vissterften op, zoals in 1993 en recent nog in 1995 (tabel 3). 

Tabel 3: Vissterften op de Dender (1983-1985) . 

Datum Plaats Schade aan de Oorsprong 

visserij (BF) 

26.07.1983 Deux-Acres 115.650.- Wallonië 

11.09.1983 Ninove onbekend beek 5.118 

12.09.1983 Denderleeuw gering hevige regenval na droogte. lozing 

16.09.1983 Denderleeuw gering lozing 

23 .10.1983 gering Wallonië 

08.08.198-t Geraardsbergen onbekend NV Union. UNAL en Wallonië 

09.08.198-t NinO\·e onbekend Wallonië 

09.09.198-t Ni nove/Denderleeuw 150.000.- Wallonië 

24.09 .198-t Denderleeuw onbekend olielozing en Wolfsputbeek 

07.06 .1985 Denderleeuw gering hevige regenval na droogte 

10.06.1985 Geraardsbergen onbekend Wallonië 

10.07.1985 Pollare 190.000.- Wallonië 

10.09.1985 Geraardsbergen onbekend Wallonië 

1-k05 .1993 Geraardsbergen onbekend droogte. lozing 

06 .06.1995 Ninove/Pollare onbekend hevige regenval na droogte. zijbeken 

01.09.1996 Denderleeuw onbekend hevige regenval na droogte 

2.2 I Habitatvereisten voor de verschillende vissoorten van de Dender 

2.2.11 Inleiding 

Elke vis stelt voor de reproductie en overleving welbepaalde eisen aan de omgeving. 

Zo worden viseieren afgezet op verschillende plaatsen en substraten alnaargelang de 

vissoort : in het substraat, verspreid over het substraat, zwevend in de waterkolom, 

vastgehecht aan vegetatie. Na een bepaalde incubatietijd, ook verseruilend voor de 

verschillende vissoorten, ontluiken de jonge visjes uit de eieren. Deze evolueren over 

het juveniele stadium naar adulten . In de verschillende levensstadia van ontwikkeling 

zijn dikwijls andere habitatkarakteristieken vereist Het paaihabitat verschilt vaak van 

het opgroeihabitat, dat op zijn beurt verschillend kan zijn van het habitat voor de 

volwassen individuen. 
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De heterogeniteit van habitatkeuze voor de verschillende vissoorten en levensstadia is 
eveneens afhankelijk van de predatiedruk. Kleine individuen zijn meer gevoelig voor 
predatie dan grotere. De mate waarin vluchtgebieden aanwezig zijn, beperkt vaak de 
verspreiding van de larvale en juveniele levensstadia. De aanwezigheid van visetende 
vogels en roofvissen beïnvloedt dan ook mogelijk het gebruik van de habitats. Vele 
predatoren zijn selectief wat betreft de prooilengte. Dit is bepalend voor de 
verspreiding van de prooivissen: grotere vissen zijn het gevoeligst voor predatie in 
ondiep water. In ondiep water kunnen ze het gemakkelijkst gezien worden. Daarom 
zullen ze zich dus voornamelijk in de diepere watergedeelten (hoofdstroom, 
benedenstroom) ophouden. Kleinere vissen, daarentegen, zijn het meest 
predatiegevoelig in diepere waters zodat deze vooral in de ondiepere watergedeelten 
(oever, bovenstroomse trajecten, ondiepe nevengeul en, overstromingsvlakte) terug te 
vinden zijn waar ze zich tussen de vegetatie voor hun grotere predatoren kunnen 
verschuilen. 

Hiermee wordt duidelijk dat voor het beschermen en herstellen van vispopulaties het 
van essentieel belang is dat enig inzicht wordt verkregen in de habitatvereisten van de 

verschillende vissoorten die in een bepaald water voorkomen. 

Onderstaande figuur geeft een eerste indruk van de habitatvoorkeur van een aantal van 

de hierboven vermelde vissoorten. 
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I I I I 

I. kwabaal 

2. barbeel, kopvoorn , serpeling, rivierdonderpad 

3. winde, riviergrondel, kleine modderkruipa 

4. snoek, baars, meerval , alver, blankvoorn , brasem, kolblei 

5. bittervoorn, rietvoorn , kroeskarper, zeelt, grote modderkruiper 

c:zza aquatische vegetatie 
c::J drijvende vegetatie 
~ grindbanken 

Figuur 3: Habitatvoorkeur van verschillende vissoorten De genummerde cirkels 
duiden het voorkeurhabitat van de adulte vissen aan, de pijlen wijzen naar paai- en 
opgroeigebieden (Schiemer en Waidbacher, 1992). 

Belangrijk voor de ontwikkeling van het visbestand op de Dender is de oeverstructuur. 

Daar waar de oever natuurlijk is en begroeid met els, wilg en andere houtsoorten is 

veel vis terug te vinden. Verschillende vissoorten zoeken een schuilplaats tussen de 

wortels van de bovenstaande vegetatie. Op plaaten waar de oever verstevigd is met 

schanskorven of beton werd weinig tot geen vis gevangen . Schuilmogelijkheden 

ontbreken hier. Belangrijk voor vissoorten als snoek is bovendien de toegang tot de 
overstrorningszones. Wanneer de Dender natuurlijk kan overstromen, zal een deel van 

het Denderwater op het omliggende land poeltjes vormen waarin snoek kan paaien. 

Langs de Dender is het echter vaak het geval dat de overstromingszones bebouwd 

werden zodat overstromen niet meer mogelijk is . Ook belangrijk voor de ontwikkeling 

van het visbestand is de migratiemogelijkheid op de hoofdstroom zelf maar ook naar 

de zijlopen toe. Vissen moeten kunnen migreren om voedsel te zoeken, om 

vervuilingspieken te ontvluchten en om te paaien. De vraag is in hoeverre de sluizen 

momenteel de vismigratie verhinderen en in hoeverre bepaalde soorten met schepen 

mee versast worden. Op verschillende zijbeken wordt bovendien de doorgang 

belemmerd door houten schotten. 
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2.3 I Vismigratie op de Dender 

2.3.11 Inleiding 

Vissen migreren over min of meer grote afstand op zoek naar geschikte paai-, rust-, 

overlevings- en voedselplaatsen. De meest opvallende migratie gebeurt in functie van 

de voortplanting (paaimigratie) . Tijdens de trek kunnen grote afstanden worden 

afgelegd, zoals bij migratie van zoet- naar zeewater en omgekeerd door o.a. zalm, 

zeeforel, steur en paling. Ook een beperkte vorm van inigratie door tal van vissoorten 

die over kleinere afstand binnen een waterloop migreren, kan het gevolg zijn van het 

zoeken naar geschikte voedsel- of opgroeibiotopen en als vlucht voor verontreiniging. 

In waterlopen met een regelmatige, . maar tijdelijke verontreiniging zijn de 

vluchtreacties naar bijrivieren of sloten vaak de enige mogelijkheid voor bepaalde 

vispopulaties om te overleven. 

Door het plaatsen van visonvriendelijke pompsystemen, sluizen, schotten, molens, 

stuwen en andere obstructies zoals bijvoorbeeld flessenhalzen en wegoverbruggingen 

wordt de waterloop in compartimenten verdeeld en worden migratieroutes afgesloten. 

De bereikbaarheid van verschillende habitats is voor tal van vissoorten echter 

levensnoodzakelijk voor het voltooien van hun levenscyclus. Niet alleen paai- en 

opgroeigebieden moeten bereikbaar zijn, maar ook de kwaliteit en de omvang van de 

verschillende leefgebieden is belangrijk. Een aantal belangrijke vissoorten is als gevolg 

van de ongeschiktheid en onbereikbaarheid van bepaalde levensnoodzakelijke biotopen 

uit onze wateren verdwenen. 

Obstakels voor de vismigratie langs de waterlopen moeten dus zoveel mogelijk 

vermeden worden. Op die manier kan de natuurlijke soortensamenstelling van de 

visstand behouden blijven of opnieuw gecreëerd worden en de aanwezigheid van echte 

trekvissoorten mogelijk gemaakt worden. 

2. 3. 2 I Migratieknelpunten 

a) Migratiebelemmeringen binnen de hoofdrivier 

De migratie in de Dender wordt van bron tot monding belemmerd door een aantal 

stuwen en/of sluizen. De verschillende stuwen (8 op het Vlaams grondgebied, 14 in 

totaal) zijn niet uitgerust met een visvriendelijke aanpassing die vismigratie toelaat. De 

Dender wordt door de stuwen of sluizen in verschillende vakken verdeeld. Voor het 

Vlaams gedeelte is de indeling zoals voorgesteld in tabel 4. De situering van de stuwen 

op de Dender is voorgesteld op figuur 7. 
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Tabel ./: De huidige indeling van de Dender in vakken door de aanwezigheid van 
stuwen en sluizen. 

Huidige vakken Vlotpeil 

Dendermonde-Denderbelle 4 .03 T.A.W . 

Denderbelle-Aalst 5.83 T.A.W . 

Aalst-Teralfene 7.61 T.A.W. 

Te ral fene-Denderleeuw 8.17T.A.W. 

Denderleeuw-Pollare 10.37 T.A.W. 

Pallare-Idegem 12 .88 T .A.W. 

Idegem -Geraardsbergen 15 .23 T .A.W. 

Opwaarts Geraarsbergen 16.85 T.A.W. 

b) Migratiebelemmeringen tussen hoofdrivier en zijrivieren 

De Dender is een rivier die niet gespaard blijft van verontreiniging. De vluchtweg voor 
vissen in de verontreinigde zone wordt door de verschillende stuwen belemmerd . Ook 

wordt de doorgang naar verschillende zijlopen verhinderd doordat de verbinding met 

de Dender onderbroken is. De Dender is echter ook een rivier die, mede dankzij een 

aantal zeer waardevolle zijlopen (bijvoorbeeld Terkleppenbeek, Beverbeek) een 

kwalitatief en kwantitatief interessante visstand kàn dragen. Migratie van de Dender 

naar deze interessante paai- en/ of opgroeigebieden en omgekeerd is noodzakelijk voor 

het herstel en de instandhouding van die visstand. Heden is de visstand in de Dender 

echter nog vrij oninteressant (zowel kwalitatief als kwantitatief) door de hoge graad 

van verontreiniging van het Denderwater. 

2.3.31 Migratievoorzieningen 

Aan de acht stuwen die de 'Vlaamse' Dender in vakken verdelen ZIJn geen 

voorzieningen getroffen die de vismigratie in de Dender langsheen deze obstructies 

mogelijk moeten maken. Migratie van benedenloop naar bovenloop lijkt onmogelijk, 

tenzij eventueel via de versassing van schepen. Het treffen van maatregelen dringt zich 

op, daar de visstand in de Dender zich stilaan weet te herstellen en open migratie toch 

één van de voorwaarden is voor het behoud van die visstand . Zeker in de winter is het 

aantal sluisbewegingen heel beperkt in het traject stroomopwaarts Aalst. Enkel in de 

zomer zorgt de pleziervaart voor een aantal sluisbewegingen. Het is niet bekend in 

hoeverre bepaalde vissoorten al dan niet van deze versassingen kunnen gebruik maken 

om stroomopwaarts te migreren. 

Wanneer stuwen worden aangepast of hersteld dient bij het zoeken naar de te treffen 

maatregelen rekening gehouden te worden met de problematiek van de vismigratie . Op 

dit onderwerp wordt verder in deze studie teruggekomen. 

14 



3 I De structuurkwaliteit en typologische evaluatie van de wateren in 
het Denderbekken 

Het stroomgebied van een beek wordt gevormd door de beek zelf, het beekdal (met 
beekdalbodem) en de beekflank Uit dit gebied ontvangt de beek zijn water: via de 
flank en het beekdal, zowel boven- als ondergronds, stroomt het water af naar de beek 
die het verder afvoert . Het stroomgebied kan in zones onderverdeeld worden: 
brongebied, bovenloop, middenloop en benedenloop. 

Alles wat in het stroomgebied gebeurt heeft een invloed op de kenmerken van het 
water. Zo beïnvloeden verschillende menselijke activiteiten het beeksysteem: 
stikstofdepositie, grondwaterwinning, ·drainage van gronden, wateraanvoer, 
afvallozingen, lanbouw, peilbeheer en verstedelijking. 

In de hierna volgende bespreking wordt louter ingegaan op de kwaliteit van de 
oeverstructuur van de Dender en zijlopen. Pas in een volgend hoofdstuk wordt de 
invloed van deze waterbeheersingswerken op de natuurlijkheid van de Dender 
besproken. 

Om een beter beeld te geven van de waterlopen van het Denderbekken worden ook de 

zijlopen in de bespreking opgenomen. De bespreking van de zijbeken is eerder beperkt, 
daar het ontwikkelingsplan zich richt tot de Dender zelf Daarom worden de zijlopen in 
een aantal typen onderverdeeld. Voor de bespreking worden eigen waarnemingen 
(prospectie van de Dender met behulp van een veldprotocol), gegevens afkomstig van 
visbestandsopnamen en gegevens van de typologiestudies (Bervoets en Schneiders, 
1989) samengebracht. 

3.1 I De Dender 

De stroomsnelheid van de Dender wordt bijna uitsluitend bepaald door regenval : 
gemiddeld is slechts 8.5% van het Denderwater afkomstig uit bronnen, de overige 
91.5% bestaat uit regenwater. De Dender is een neerslagrivier met een zeer laag 
verval, waarbij het waterpeil kunstmatig hoog wordt gehouden met behulp van de 
sluizen. De waterhoogte in deze waterloop wordt ook voor een deel bepaald door de 
stand van de verschillende stuwen. Aan de opgestuwde kant is de stroming traag en de 
waterstand hoog. Dit komt het natuurlijk karakter van de rivier zeker niet ten goede. 

Plaatselijk, waar de oevers nog onverhard zijn, is de structuur nog waardevol. Er zijn 
lichte holle oevers. De wilg en de els zijn er dominant (foto 2). Ook rietvegetatie kan 
er waargenomen worden. De breedte van de Dender varieert tussen de 20 en de 45 
meter, de diepte is gemiddeld 2,5 meter. 
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De oevers zijn echter over bijna de ganse loop kunstmatig verstevigd. Verschillende 

vormen van oeverversteviging werden gebruikt : 

- schanskorven 

-kaaimuren 

- houten kesp + breuksteen 

- gestorte breuksteen 

- gemetste taludglooiing. 

Dit zijn één voor één oeververstevigingen die moeilijk of niet doorgroeibaar door 

vegetatie zijn en die een spontane ontwikkeling van vegetatie op de oevers onmogelijk 

maken. 

Zelfs nu nog gaat deze trend van het kunstmatig verstevigen van de oevers verder : 

tussen Aalst en Gijzegem en aan de stuw te ldegem werden recent nog oevers 

verstevigd met schanskorven (foto 3). Verschillende oeversoorten zijn voorgesteld op 

foto's 1, 2 en 3. Kaart 1 situeert de gebruikte oeververstevigingen over het ganse 

verloop van de Dender. 

Ecologisch gezien heeft de Dender, door de vele antropogene cultuur-technische 

ingrepen, veel gelijkenissen met een kanaal. Alleen nog de aanwezigheid van grote 

meanders en de erg plaatselijke restanten van natuurlijke oevers geven aan de Dender 

nog het karakter van een grote rivier. 

3.2 I De zijlopen van de Dender 

Voor de bespreking van de structuurkwaliteit van de zijlopen van de Dender worden 

deze waterlopen ingedeeld in drie morfologische typen . Via een klusteranalyse, 

uitgevoerd op de kenmerken breedte, diepte en hoogte van de zijlopen en de Dender 

zelf, kunnen verschillende typen van waterlopen onderscheiden worden . Voor de 

verschillende opsplitsingen werden per groep de gemiddelde geomorfologische 

kenmerken berekend en werd nagegaan op basis van welke variabelen de groepen 

onderscheiden kunnen worden (Bervoets en Schneiders, 1989) 
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Tabel 5: Breedte in cm van de beken voor de verschillende orden van de beken 
van het Denderbekken, met vermelding van de aantallen per orde 

(Bervoets en Schneiders, 1989). 

Orde Gemiddelde Minimum Maximum Aantal beken 

1 79 30 175 48 

2 132 50 250 45 

3 255 120 700 33 

4 572 270 760 6 

5 2590 2250 3050 5 

De indeling in typen is een kunstmatige vastlegging van grenzen waarbinnen de 
verschillende waterlopen vallen. In werkelijkheid bestaat deze strakke omlijning in 
typen niet, maar is er een geleidelijke overgang van de verschillende typen in elkaar. De 
beken van het Denderbekken worden ingedeeld in 4 typen. Voor de bespreking van de 
verschillende typen verwijzen we naar het rapport van Bervoets en Schoeider (1989). 

Het onderzoek naar de verspreiding en de typologie van ecologisch waardevolle 
waterlopen in het Vlaamse Gewest (Bervoets en Schneiders, 1989) toont aan dat in het 
stroomgebied van de Dender nog een behoorlijk aantal zijlopen plaatselijk nog matig 
tot goede structuurkwaliteit hebben: de Molenbeek (zone 431), de Molenbeek (zone 
411 ), de Pachtbosbeek, de Remistebeek, de Ophasseltbeek, de Terkleppenbeek, de 
Mark, de Hembeek, de Arebeek, de Wolfsputbeek, de Elsbeek, de Walputbeek (of 
Berchembosbeek), de Lieferingebeek, de Bellebeek, de Hunselbeek, de Overnellebeek, 

de Molenbeek (zone 422) en de Brabantse beek. 

Verder is het aantal waardevolle trajecten niet te onderschatten. Zelfs de Dender bezit 
zo'n waardevol traject stroomafwaarts Geraardsbergen. Toch zijn er enkele bijkomende 
waterlopen die hier vermeld moeten worden: de Molenbeek (zone 41 0), de Molenbeek 
(zone 430) en de Graadbeek, de Kasteelbeek, de Steenvoordbeek, de Binchebeek en 

een aantal zijlopen van de Wolfsputbeek 

De overige trajecten zijn matig tot zeer zwak waardevol. De Molenbeek (zone 423) is 
hier een mooi voorbeeld van. Ook trajecten van een aantal van de hierboven reeds 

vermelde waterlopen dragen deze weinig waardevolle kenmerken. 
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4 I De hengelsport 

4.1 I Visrecht 

De Dender is een bevaarbare waterloop en het visrecht is dus eigendom van de Staat. 

De zijlopen van de Dender zijn onbevaarbare waterlopen. De wet van 28 december 
1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen heeft deze waterlopen ingedeeld in drie 

categoriën. Op de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie houdt de Afdeling 

Water toezicht. De provincies beheren de onbevaarbare waterlopen van tweede 

categorie en de gemeenten van de derde categorie. 

De wet op de riviervisserij van 1954 heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de 

ontwikkeling van de zoetwatervisserij . Deze wet heeft via het Visserijfonds en de 

Provinciale Visserijcommissies een medezeggenschap verleend aan de 

hengelaarsverenigingen en vissersfederaties over de besteding van de opbrengsten van 

de visverloven. De wetten op de riviervisserij zijn van feepassing op de Dender en de 

zijbek en. 

Het visrecht op onbevaarbare waterlopen behoort toe aan de oevere1genaar. De 

oevereigenaar kan het visrecht uitgeven aan derden via verhuur van dat visrecht . Het 

beheer over de visstand behoort toe aan de Afdeling Bos en Groen in samenwerking 

met de Provinciale Visserijcommissie. 

Op bevaarbare waterlopen heeft het Vlaams Gewest het visrecht . Hier is lijnvissen 

toegelaten (binnen de toegelaten hengelperiode) mits de hengelaar in het bezit is van 

een publiekrechtelijk visverlof De toelating is echter niet onbeperkt : op het 

Boudewijnkanaal, het Zeekanaal en de Dokken van Kalle is een bijkomende toelating 

nodig . In wateren waar de oevereigenaar of het Polderbestuur het visrecht heeft , moet 

de hengelaar naast het visverlof ook over de toelating van de visrechthouder 

beschikken. Wordt het water afgehuurd door de Provinciale Visserijcommissie, dan 

volstaat een visverlof 

Volgens artikel 5 van de wet op de riviervisserij mag de hengelaar die in het bezit is 

van een staatsvisverlof gebruik maken van de oever van een bevaarbare waterloop over 

een breedte van I ,5 meter gemeten vanaf de hoogste waterlijn zonder te overstromen. 

In de praktijk wordt deze wet dikwijls genegeerd daar verschillende afspanningen van 

tuinen en weiden tot op de oever geplaatst zijn. 
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4.2 I Bevissing 

Zoals uit bovenstaande tekst duidelijk geworden is, ontstaan er problemen langs de 
oever van de Dender wanneer hengelaars op hun visrecht staan. Particuliere stroken 
worden vaak afgesloten, zodat doorgang verhinderd wordt. 

Dikwijls ontstaan ook conflicten tussen hengelaars en andere recreanten zoals fietsers 
en wandelaars omdat er te weinig ruimte is tussen het jaagpad en het water om veilig 
en rustig te kunnen hengelen. Op sommige plaatsen kunnen de hengelaars, die 
noodgedwongen op het jaagpad moeten plaatsnemen of hun hengelgerief op het 
jaagpad moeten plaatsen de andere recreanten hinderen met de gekende gevolgen ... 

Vroeger was de Dender een druk beviste rivier. Het was één van de beste viswateren 
van het Vlaamse Gewest. Steden als Dendermonde, Aalst, Geraardsbergen, 
Denderleeuw en Ninove waren druk bezocht door de Dendervissers. Met de 
achteruitgang van de visstand verdwenen ook stilaan de ·hengelaars uit het beeld van de 
Dender. Sinds 1993 is er opnieuw een niet onbelangrijke toename van het aantal 
Denderhengelaars. De hengelaars nemen vooral plaats rond de invalswegen naar de 
Dender vanaf de grens met Wallonië tot en met Denderleeuw. 

4.3 I Visstandsbeheer 

Een specifiek visstandsbeheer wil een visstand creëren, binnen door het milieu gestelde 
grenzen, die optimaal voldoet aan de wensen van de watergebruikers, waaronder de 
hengelaars, voor zover het verwezenlijken het biologisch evenwicht niet verstoort . Met 
een planmatig visstandsbeheer wordt een integratie van de waterkwaliteit, 
waterkwantiteit en structurele kenmerken, de visstand, de vegetatie, de voedselketen 
en de hengelsport nagestreefd en wordt door een reeks maatregelen gepoogd te komen 
tot een duurzame visstand en een duurzame bevissing. Bij het visstandsbeheer worden 
overwegingen van natuurbehoud en milieubeheer betrokken. De werkwijze en de 
doelstellingen van het planmatig visstandsbeheer op waterlopen wordt hieronder 

schematisch voorgesteld (Denayer, 1995). 
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Implementatie - Saneren Yan de waterkwaliteit 

- Voeren van een geïntegreerd en rationeel waterkwantiteitsbeheer 

- Sanering, herstel en -ontwikkeling. habitatdi,·ersificatie 

- Planning en actief biologisch visstandbeheer 

- Bevorderen van de \isserijkundige functie 

Evaluatie - Verhoging van de biologische en ecologische natuurlijkheid 

- Bevordering van de biodiversiteit (floristisch en faunistisch) 

-Toetsing van de biotoopkwaliteit en habitatgeschiktheid 

- Toetsing van de saneringsmaatregelen met terugkoppeling en bijsturing Yan 

implementatiefaze 

- Verbetering van de visserijkundige functie 

Resultaten UITBOUW EN REALISATIE VA.N EEN BLAUWE HOOFDSTRUCTUUR 

Het visstandsbeheer in het Denderbekken richt zich op de integrale uitbouw van het 

visserijbiologisch biotoop, waarbij via een planmatige aanpak gestreefd wordt naar een 

zo natuurlijk mogelijke toestand. Hiervoor is overleg rond de verschillende aspecten 

van de waterhuishouding (waterkwaliteit, vormgeving en inrichting van het water, 

onderhoud van het water), watergebruik, waterbeheersing, natuurbehoud en 

bodemgebruik vereist. 
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4.4 I Visuitzettingen 

Na 1960 ging de waterkwaliteit en hiermee ook de visstand in de Dender gevoelig 
achteruit. Door herbepotingen door de Provinciale Visserijcommissie van Oost
V1aanderen werd getracht de visstand op peil gehouden. Tabel 6 geeft een overzicht 
van de pootvisuitzettingen op de Dender tussen 1955 en 1979. Na 1979 werd op de 
Dender geen vis meer uitgezet. De slechte waterkwaliteit liet namelijk geen visleven 
meer toe. 

Tabe/6: Pootvisuitzettingen in de Dender (1955-1979). 

Jaartal Uitzettingsplaats Vissoort Hoeveelheid grootteklasse 
1955 Geraardsbergen voorn 1.000 stuks 

karper 250 stuks 
zeelt . . 200 stuks 
voorn 3:500 stuks 

1957 Geraardsbergen voorn 1.350 kg 
snoek 150 stuks 
voorn 1.000 stuks 

Overboelare karper 90 kg 
zeelt 400 stuks 

voorn 1.000 stuks 
1958 Geraardsbergen karper 50 kg 

karper 1.000 stuks 
karper 1.500 stuks 
zeelt 250 stuks 

paling 150 kg 
voorn 250 kg 

1959 Geraardsbergen snoek 210 stuks 15-25 cm 
voorn 1.400 stuks 
voorn 150 kg 

1961 snoek 56 stuks 
karper 1.650 stuks 
voorn 2.150 stuks 

1962 voorn 250 kg 
snoek 1.000 stuks 
paling 315 kg 
voorn 2.300 kg 
voorn 5.000 stuks 
karper 4.500 stuks 

1963 snoek 400 stuks 
voorn 6.000 stuks 

1965 voorn 2.770 kg 
paling 240 kg pootaal 

1966 voorn 1.200 kg 
1967 voorn 1.800 kg 
1968 voorn . 1.400 kg 6 weekse 
1969 voorn 1.200 kg 
1972 voorn 1.000 stuks 
1973 voorn 1.250 kg 
1974 paling 30 kg glasaal 
1975 voorn 500 kg 
1979 brasem 50 kg 
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lAndere functies en toekenningen van de Dender 

1 I De functie waterkwaliteit in het Denderbekken 

1.1 I Algemeen Waterzuiveringsprogramma (AWP) 

Het A WP-II beschrijft in een eerste fase de kwaliteit van het oppervlaktewater 
(biologisch en fysico-chemisch) voor het gehele grondgebied van Vlaanderen en geeft 
een overzicht van de bestaande waterzuiveringsinfrastructuur. In een tweede fase 
analyseert het A WP de kwaliteit van het oppervlaktewater in de 45 subhydrografische 
bekkens. Er wordt een overzicht gegeven van de verontreiniging veroorzaakt door 
verschillende mogelijke bronnen (huishoudens, industrie, landbouw, ... ). Eveneens 
worden maatregelen voorgesteld die genomen kunnen worden om de vooropgestelde 
kwaliteitsdoelstellingen te behalen. 

Op basis van de bekomen gegevens stelt VM1v1 het jaarlijks investeringsprogramma 
op. NV Aquafin voert, na goedkeuring door de Vlaamse regering, de werken uit 

(VM1v1, 1994a). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het inversteringsprogramma voor het 
A WP-II-gebied van de Dender. 

Tabel 7: Overzicht van het investeringsprogramma voor het A WP-!!-gebied van de 
Dender en de Mark in BEF (VMM, 199-lb). 

AWP-11 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997-1 999 

Dender 211.000.000 524.500.000 578.000.000 l.l 04.5 7 5. 000 1.128.571.00 403. 329.000 964.897.000 

0 

Mark 11 8.000.000 263.200.000 152.000.000 30.582.000 10.564.000 65 .0 17.000 

Dender totaal 329.000.000 787.700.000 730.000.000 1.135.157.000 1.139.135 .00 403 .329.000 1.029.9 14.000 

0 

Het Denderbekkencomité omvat 14 zuiveringsgebieden: 

- Aalst - Liedekerke-Denderleeuw 

-De Gavers - Ninove 

- Dendermonde - Sint-Antelinks 

- Galmaarden - Sint-Lievens-Esse 

- Geraardsbergen -Ternat 

- Heldergem - Zandbergen 

- Lierde - Zottegem-Godveerdegem 
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In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
zuiveringsgebieden. 

0 Zuiveringsgebied 

1 Nummer zuiveringsgebied 

Mark 

Figuur 4: Overzicht van de zuiveringsgebieden van het Denderbekkencomité 
(naar VMM, 1994b). 

1.2 I Huidige oppervlaktewaterkwaliteit 

1.2.11 Algemene bespreking (Ano, 1995; VMM, 1994b; VMM 1994c; VMM, 1993; 
VMM, 1994, VMM 1995) 

Aan het A WP-II van de Dender werd sinds 1992 de kwaliteitsdoelstelling 

viswaterkwaliteit toegewezen. In de Dender worden momenteel door de Vlaamse 
Milieumaatschappij 10 plaatsen zo'n 8 à 12 maal per jaar bemonsterd. 

Onderstaande tabel geeft een opsommmg van deze verschillende 

waterkwaliteitsmeetpunten onderzocht door de Vlaamse milieumaatschappij. 
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Tabel 8: Meetplaatsen op de Dender jaarlijks bemonsterd door de Vlaamse 
Milieumaatschappij (VMM, 1995). 

VMM- waterloop AWP- Gemeente Omschrijving 

nummer nummer 

4995 Dender (nieuwe) 433/12000 Dendermonde Appels 

5000 Dender 433/12000 Aalst afwaarts Aalst 

5009 Dender 433/12000 Aalst St-Annabrug 

5010 Dender 433/12000 Aalst sluis 

5020 Dender 423/12000 Aalst thv gastank 

5030 Dender 423/12000 Aalst opw electrische centrale 

5035 Dender 423/12000 Aalst Erembodegem. thv brug 

5040 Dender .t23/l2000 Denderleeuw Welle 

5050 Dender 423/12000 Denderleeuw afwaarts Animalia 

5053 Dender .t23/l2000 Denderleeuw Huisegem.opw sluis 

5057 Dender .t23112000 Ninove Okegem. thv brug 

5060 Dender .t23/12000 Roosdaa l afwaarts NinoYe 

5070 Dender .t20/12000 Ninove voor NinoYe 

5075 Dender .t20112000 Geraardsbergen Zandbergen. afw brug 

5080 Dender .t1 0112000 Geraardsbergen I de gem 

5090 Dender .t 10112000 Geraardsbergen afwaarts RWZI(2)-Geraardsbergen 

5095 Dender .t 10112000 Geraardsbergen brandweer 

5098 Dender .t 10112000 Geraardsbergen brug 

5100 Dender .t 10112000 Geraardsbergen afwaarts lozing Unal 

5110 Dender .t 10/ 12000 Geraardsbergen afwaarts Deux-Acren 

Op onderstaande figuur worden de verschillende meetpunten op de Dender aangeduid. 
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• Ligging van een meetpunt 

5000 Nummer van het meetpunt 

Figuur 5: Waterkwaliteitsmeetpunten van de Vlaamse Milieumaatschappij op de 
Dender (naar Vlvflvf, 199-la). 

Op het gehele Denderbekken werd in 1995 op 88 plaatsen de Belgische biotische index 

(BBI) gemeten en op 36 plaatsen fysisch-chemisch onderzoek uitgevoerd. 

Zowel de biologische als de fysisch-chemische indices duidden in 1995 op een slechte 

tot matige kwaliteit van de Dender. Biologisch blijft de kwaliteit tussen 
Geraardsbergen en Ninove, zoals in 1994, slecht (BBI 3-4). VanafNinove verbetert de 

kwaliteit van het Denderwater opmerkelijk. Dit komt vooral door het betere 

zuurstofgehalte, door de natuurlijke zuivering en door de aanvoer van zuiverder water 

uit sloten en grachten. Deze sloten en grachten vormen de paaiplaatsen van waaruit de 

herkolonisatie van de Dender gebeurt . Dit heeft als gevolg dat de visstand zich terug 

kon ontwikkelen. Toch is er regelmatig gevaar voor vissterfte omdat deze zone 

bedreigd wordt door zwaar bezoedeld water uit Wallonië. 

Tabel 9 en 10 geven een overzicht van de meetresultaten ( 1989-1995) van de 

waterkwaliteit uitgevoerd door de Vlaamse Milieumaatschappij . 
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1990 

199 1 

1992 

1993 

1994 

1995 

1989 

1990 

199 1 

1992 

1993 

1994 

1995 

Tabel 9: Fysisch-chemische kwaliteitsanalyse uitgevoerd door de VMM 
(VMM. 1995a). 

5000 5009 5020 5030 5035 5040 5050 5053 505 7 5060 5070 5080 5090 5095 5098 5100 

15,2 15,2 15,3 7.6 9,0 10,4 9,9 9.0 

12,2 12,3 13,8 6,1 6,5 5,6 6,9 6.2 

6,7 

7,4 

5,6 

7,2 7,3 4,7 4,3 4,3 3,9 

7,3 8,2 8,2 5,7 6,3 5,3 5,2 5,8 5,9 

5,5 5,4 5,4 5,1 4,8 5,7 3,7 3,4 3,7 

6,1 6,6 5.7 5,4 6.1 4.9 4.8 4.6 4,3 4.3 4.1 4.2 

Tabel JO: Belgische Biotische Index bepaald aan de hand van 
waterkwaliteitsgegevens (VMM. 1995a). 

4.0 

5.6 

3.6 

4.2 

4999 5000 50 10 5020 5030 5035 5040 5050 5053 5057 5060 5070 5080 5090 5100 

4 

5 

I 1 I I I 0 2 

2 0 3 4 2 

2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 6 

2 2 2 2 4 3 3 4 5 5 J 

4 5 4 5 -l 5 4 .j 5 3 3 

5 3 4 4 4 6 5 5 4 3 3 

Zowel de fysisch-chemische analyse resultaten als de BBI duiden op een dalende 

waterkwaliteit van aan de grens met Wallonië naar de monding. In 1994 was er 

fysisch-chemisch een verbetering merkbaar ten opzichte van 1993: er was een 

verschuiving van een zwaar verontreinigd water naar een verontreinigd tot matig 

verontreinigd water. In 1995 daalde de waterkwaliteit terug lichtjes . Vergeleken met 
1989 is er echter over het algemeen een verbetering merkbaar (zie tabel 9). De 
vooruitgang is vooral te wijten aan een daling van de CZV en van het 

amrnoniumgehalte. 

Aan de Waalse grens te Geraardsbergen is de biologische kwaliteit slecht (BBI=3-4) 
(VMM, 1995). Op dit traject komen regelmatig periodes van algenbloei en vissterfte 

voor. Van Ninove tot Denderleeuw is de kwaliteit matig tot slecht (BBI varieert tussen 

de waarde 4 en 6). Belangrijke vervuilers op dit traject zijn de RWZI Ninove, de NV 

Fabelta te Ninove, de Bellebeek, de gemeenten Liedekerke en Denderleeuw en de NV 
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Animalia te Denderleeuw. De emissieresultaten van het bedrijf Animalia zijn sinds de 
ingebruikname van de zuiveringsinstallatie (oktober 1992) echter wel optimistisch. De 
BBI evolueert dan ook gunstig: in 1989 was de BBI 1; ·in 1992 had ze een waarde 3, in 
1993 een waarde 4 en in 1994 was de BBI 5 waarna de waarde weer daalde tot een 4 
(staalnamepunt 5050). Van Aalst tot aan de monding in de Schelde te Dendermonde is 
de kwaliteit van het Denderwater slecht. Hier komen in de zomer regelmatig anaerobe 
periodes voor. Geregeld kan men op de Dender schuimvorming waarnemen die 
veroorzaakt wordt door lozingen van meerdere bedrijven (zie foto 1). 

De biologische kwaliteit van de meeste zijlopen van de Dender is zeer slecht tot slecht, 
met uitzondering van de Molenbeek te Dendermonde en de Lombeekse beek te Ternat 
die respectievelijk een biotische index van 4 en.3 laten opmeten. 

Zowel de biologische als de fYsisch-chemische kwaliteit van de zijwaterlopen van de 
Dender blijven slecht tot matig, net als in 1993 . De zijbeken in het noordelijk gedeelte 
van de Dender zijn er het slechtst aan toe (BBI 4-0) . Enkel op de bovenloop van de 
Molenbeek-Terkleppebeek wordt nog steeds een zeer goede biologische kwaliteit 
vastgesteld (BBI 8-9). De structuurkwaliteit van deze beek ligt eveneens zeer hoog 
zodat er nog waardevolle organismen zoals de beekprik in voorkomen. Het subbekken 
van de Beverbeek en dat van de Wolfputbeek-Molenbeek is het minst verontreinigd. 

1.2.21 Verontreinigingsbronnen (VMM, 1991; VMM, 1994a) 

Huishoudelijke verontreiniging 

Binnen het gebied van het A WP-II van de Dender is een potentiële verontreiniging van 
zo'n 347.270 inwoners. Hiervan lozen 332.443 inwoners naar het Denderbekken. 84% 
ervan is aangesloten op de riolering en 12% op de bestaande R WZI. De 
rioleringsgraad verschilt gevoelig van gemeente tot gemeente. Een groot aantal mensen 
woont zo verspreid dat het aansluiten op een riolering een enorme kostprijs met zich 
mee brengt (Van den Langenbergh en Schepens, 1996). Voor de verschillende A WP

II-zones komen we tot de volgende bevindingen (tabel 11): 
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Tabel 11: Huishoudelijke verontreiniging per hydrografische zone (AWP-11-zone) van 
het Denderbekken (VMM, 1994a). 

Zone Huishoudelijke vracht Huishoudelijke vracht op Huishoudelijke vracht op 

naar het Denderbekken riool in I.E. RWZI 

(in I.E.) 

400 8.311 4.482 0 

401 13.680 9.345 0 

410 22 .947 18.845 6.787 

4 11 11.440 7.0 14 0 

420 15 .935 13 .5-15 0 

421 14.053 10.032 0 

422 49.277 40.097 0 

423 61.513 58.317 8.695 

430 17.347 15.756 0 

431 11.771 6.570 0 

432 47.592 -13 .029 23 .927 

433 58.577 51.064 0 

Totaal 332.443 278 096 39.409 

Industriële verontreiniging 

Verschillende belangrijke bedrijven zijn gevestigd binnen het bekken van de Dender. 

Een aantal van deze bedrijven loost rechtstreeks in het oppervlaktewater. Het 
afvalwater van de bedrijven volgt een bepaalde route afhankelijk van de uitbouw van 

het riolerings-en kollectornet via de riolering of kollector komt het in het 
oppervlaktewater terecht of het is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. 

De belangrijkste bedrijven en RWZI's binnen het A WP-II-bekken van de Dender, die 

rechtstreeks op verschillende waterlopen van het Denderbekken lozen, zijn de 

volgende: 

- Unalite (houtvezelplaten) te Geraardsbergen loost op de Dender 

- R WZI Geraardsbergen loost op de Dender 

- Fabelta (viscose) te Ninove loost op de Dender 

- R WZI Ninove loost op de Dender 

- Amylum (zetmeelproductie) te Aalst loost in de Dender 

- Belki (pluimveeslachterij) te Aalst loost op de Molenbeek en Graadbeek 

- Maiski (pluimveeslachterij) te Meldert loost op de Molenbeek en Graadbeek 

- Centrale Linnenservice (wasserij) te Erembodegem loost op de Wildebeek 

- Coplac NV te Erembodegem loost in de Wildebeek 

- Animalia (destructiebedrijf) te Denderleeuw loost in de Dender 
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-De Bacquer NV (visverwerking) te Ternat loost op de IJsbeek 

- K F Etablissements PVBA (werktuigbouw, koude bewerking) te Ternat loost 
op de Nieuwe Molenbeek 

- De Smedt (bierbrouwerij en limonadefabriek) te Opwijk loost in de Kluisbeek 
- Nosta (zuivelfabriek) te Opwijk loost in de Asbeek 

- Desseaux H (textielfabriek) te Dendermonde loost in de Vondelbeek en 
Brabantse Beek 

- Lecompte (ververij) te Aalst loost in de Dender 

- Texal (blekerij) te Aalst loost in de Dender 

- Honda Belgium (werktuigbouw, koude bewerking) te Aalst loost in de Dender 

- Lambrechts gebrs (zuivelfabriek) te Herdersem loost in de Oude Dender 

- Slachthuis Persoons (slachthuis) te Haaltert loost in de Heezebeek en 

Klokputbeek 

- R WZI Aalst loost in de Molenbeek 

- V erverij van het Denderland te Gijzegem loost in de IJsbroekbeek en 

Vondelbeek 

Een aantal andere belangrijke bedrijven lozen naar de RWZI: 

-Dender Aluminium (werktuigbedrijf, koude bewerking) te Ninove loost naar de 

RWZINinove 

- Eurogalva (werktuigbedrijf, koude bewerking) te Ninove loost naar de RWZI 

Ninove 
- Hartog Pronte (koek- en broodfabriek) te Ninove loost naar de RWZI Ninove 

-La Lorraine (koek- en broodfabriek) te Ninove loost naar de RWZI Ninove 

- Sunco (bierbrouwerij en limonadefabriek) te Ninove loost naar de RWZI 

Ninove 
- Gates Europe ( vulcaniseerinrichting) te Erembodegem loost naar de R WZI 

Aalst 

- Schotte Lederfabriek (Chroornleerlooierij) te Brembodegem oost naar de 

RWZI Aalst 

- All-Tex-Wash (wasserijen) te Dendermonde loost naar de RWZI 

Dendermonde 

- VPK (grafische papier- en kartonverwerking) te Oudegem loost naar de R WZI 

Dendermonde 

- Philips lndustrial Activities (werktuigbouw, koude bewerking) te Dendermonde 

loost naar de R WZI Dendermonde 

- Teinturia (ververij) te Aalst loost naar de RWZI Aalst 

- Bosteels-De Smeth (textielfabriek) te Aalst loost naar de RWZI Aalst 

-De Wolf-Cosyns (mouterij) te Aalst loost naar de RWZI Aalst 
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Agrarische verontreiniging 

Naast de industriële en huishoudelijke verontremtgmg heeft ook de agrarische 

verontreiniging een niet te onderschatten invloed op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Voornamelijk de nutriënten stikstof en fosfor, de zware metalen en 

de pesticiden zijn de boosdoeners. 

Nutriënten 
De nutriënten komen door de uitspoeling van met mest behandelde cultuurgronden in 
het grondwater terecht. Zowel natuurlijke uitspoeling (via neerslag die doordringt tot 
in de grondwatertafel) als niet-natuurlijke uitspoeling (via overbemesting) kunnen 
optreden. Overbemesting leidt niet alleen tot een verontreiniging van het grondwater, 
maar bij hevige regenval ook tot afspoeling van een groot gedeelte van de stikstof en 
fosfor naar het oppevlaktewater. Verder zijn er de overloop van een mesttank, het 
spoelwater van stallen en directe gierlozingen 

Zware metalen 
Voor de zware metalen voldoen chroom, lood, nikkel , kwik en arseen voor I 00% van 
de metingen aan de norm voor basiskwaliteit (metingen uitgevoerd in de Dender te 
Geraardsbergen in 1992). Voor koper voldoet 80% van de metingen aan de norm, 
voor zink 74% en voor cadmium 97%. 

Pesticiden 
In de wateren van het Denderbekken wordt bijna in elk van de door de VMM 
onderzochte stalen de pesticiden lindaan en pentchloorfenol aangetroffen. De triazines, 
atrazines en sirnazines in mindere, maar zeker niet te verwaarlozen, mate. Trifenyltin, 
alfa-endesulfan en dichloorvos konden in één derde van de stalen gedetecteerd 
worden. De overige organofosforinsekticiden, trifluralin en beta-endosulfan trof men 
zeer weinig aan in de onderzochte stalen. 

Microverontreinigingen 

De Vlaamse Milieumaatschappij voerde in 1991 een onderzoek uit naar de 

aanwezigheid van (potentiële) zwarte-lijststoffen onder andere in oppervlaktewater. 

Ook de Dender werd in het onderzoek opgenomen. Hieruit blijkt dat de Dender 

aanzienlijk vervuild wordt met sommige microverontreinigingen vanuit het Vlaamse 

Gewest. Volgende stoffen werden in het Denderbekken aangetroffen : 

- Organo-fosforpesticiden: diazinon, dimethoaat, dichloorvos, malathion, 

cloorpyrovos, parathionethyl, disulfoton en fenthion ; 

- Organo-chloorpesticiden: lindaan, pentachloorfenol en alfa-endosulfan; 

- Organo-stikstofpesticiden: simazine, atrazine en propazine; 

-Zware metalen : normen voor cadmium en zink worden overschreden; 
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- Solventen: tolueen, tetrachlooretheen in relatief hoge concentraties te 

Dendermonde; 

- Chloorfenolen: 2,4-dichloorfenol, 2,4,6-trichloorfenol en pentachloorfenol in 

relatief hoge concentraties. 

1.3 I Kwetsbaarheid van het grondwater 

Grondwater is de belangrijkste bron voor de watervoorzterung m Vlaanderen. 
Verontreiniging van het grondwater is meestal een onomkeerbaar proces. Daarom is 
het preventief beschermen van het grondwater noodzakelijk. 

De kwetsbaarheid van de bovenste winbare watervoerende laag in het Denderbekken 
varieert van zeer kwetsbaar tot weinig kwetsbaar (VMM, 1994a). Dit wordt 

weergegeven in onderstaande figuur. 

~ Zeer kwetsbaar 

~ Matig kwetsbaar 

~Weinig kwetsbaar 

Figuur 6: Kwetsbaarheid van het grondwater in het Denderbekken 
(naar V!v!M, 1994a). 
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Ten Noorden van Geraardsbergen tot Pollare zijn de watervoerende lagen zeer 
kwetsbaar. Het kwartair bestaat hier hoofdzakelijk uit zand . Ook het deel van het 
Denderbekken ten zuidoosten van Aalst, in het Pajottenland is zeer kwetsbaar, 
aangezien hier geen deklaag aanwezig is. 

Matig kwetsbaar is het gebied rond Geraardsbergen, waar de kleilaag de 
watervoerende laag afschermt. In een klein gedeelte van dit gebied komt de 
watervoerende laag voor in lokaal aanwezige fijne kleihoudende zanden zonder 
deklaag en met een onverzadigde zone van minder dan 1 0 m. De overige matig 
kwetsbare gedeelten van het Denderberken bevinden zich in gebieden waarbij een 
lernige of kleiige deklaag aanwezig is boven een zandige watervoerende laag. In de 
weinig kwetsbare gebieden bestaat de watervoerende laag uit zand, klei- of 
leemhoudend fijn zand onder een kleiige deklaag of een leemlaag van minimum 5 m dik 
(VMM, 1994a). 

1.4 I De waterzuiveringsinfrastructuur in het Denderbekken 

1. 4.11 Bestaande rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (R WZI) (V~t/M, 1991, 
VMM, 1994a) 

Heden zijn er vier RWZI's operationeel: te Geraardsbergen (1958), Ninove ( 1986), 
Aalst (1987) en Lede (1977). Een vijfde RWZI (Dendermonde) valt buiten het 
subbekken van de Dender. Onderstaande tabel geeft een aantal karakteristieken van de 

RWZI's weer. 

Tabel 12: Enkele karakteristieke van de bestaande RWZI's in AWP-11-Dender en 
A WP-11-Mark. hh=huishoudelijk; ind=industrieef (VA1M, 199../a). 

RWZI Ontweill- Ontvangende Aangesloten vuilvracht in Kostprijs in Gemeten 

capaciteit waterloop LE. mio BF belasting in 

LE. IE 

hh ind 

Geraardsbergen 6 .000 Dender 6.787 0 88 ,5 4 .693 

Ninove 25.000 Dender 8.695 I 0.446 140,3 20 .881 

list 80.000 Molenbeek 22.260 24.041 320,5 24 .174 

1.500 Leedschebeek 1.667 0 6,2 471 

112.500 39.409 34.478 555 ,5 50 .21 9 
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Verder maken collectoren, persleidingen en pompstations deel uit van de bestaande 
infrastructuur. De situatie op 31 . 12.1992 zag eruit als volgt: 

- zuiveringsgebied Geraardsbergen :- collector Dender linkeroever, met pompstation 

en persleiding; 

- zuiveringsgebied Ninove: 

- zuiverigsgebied Aalst : 

- zuiveringsgebied Lede: 

- pompstation en persleiding Vissenholstraat; 

-collector Graanmarkt-Lavendelstraat; 

- collector Desiré De Bodtkaai; 

- collector Burchtdam; 

- pompstation en persleiding Gijzegem-Hofstade; 

- collector Erembodegem met pompstation en 

persleiding; 

- de vuilvracht wordt aangevoerd via 

gemeentelijke riolering; 

- zuiveringsgebied Denderleeuw: - collector Iddergerri; 

- zuiveringsgebied Dendermonde: - verschillende collectoren werden aangelegd. 

Zoals uit tabel 11 blijkt kunnen 278 .096 inwoners hun afvalwater lozen op de riolering. 
Van slechts 40.000 inwoners komt het afvalwater op een zuiveringsinstallatie. 

1.4.21 Geplande waterzuiveringsinfrastructuur (VMM, 1994a) 

Voor de aanleg van de te voorziene rioleringsinfrastructuur wordt gerekend op de 
totale rioleringsplannen (TRP's) die door de verschillende gemeenten verplicht moet 

opgesteld worden. 

Verder worden nog verschillende waterzuiveringsinstallaties gepland. Onderstaande 
figuur geeft een overzicht van de geplande en bestaande RWZI's in het AWP-11-

Dender. 
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Figuur 7: Bestaande en geplande RWZJ's voor de verschillende zuiveringsgebieden 
binnen het A WP-JJ-Dender. 1-14 zijn de nummers van de zuiveringsgebieden 
(naar VMM, 199-lb). 

Met betrekking tot de huishoudelijke vuilvracht moeten nog verschillende stappen 

ondernomen worden. Onderstaande tabel geeft een idee van de planning die 

hieromtrent wordt vooropgesteld . 

34 



Tabel 13: Acties met betrekking tot de huishoudelijke ·vu i/vracht in het bekken van de 
Dender (VMM. 1994a). 

Maatregel Timing Cumulatieve kostprijs 

voor de overheid 

Uitbouw van de bovengemeentelijke 

zui veringsinfrastructuur: 

stap I . uitvoering IP's t.e.m. 1995 tegen 1998 5,1 miljard 

stap 2. uitvoering IP's t.e.m. 1999 tegen 2002 7 miljard 

stap 3. volledige uitvoering IP's tegen 2010 8,25 miljard 

Volledige uitvoering van de TRP's door uiterlijk tegen 2010 niet te begroten 

de gemeenten 

Reductie van de diffuse lozingen uiterlijk tegen 2010 niet te begroten 

Aanpassing van de bestaande RWZrs tegen 2002 8,75 miljard 

en overstorten 

2 I De functie waterkwantiteit in het Denderbekken 

2.1 I Stuwen op de Dender 

De Dender is een regenrivier en is dus gevoelig voor periodes van langdurige neerslag. 
Waar vroeger de overstromingsgebieden de piekdebieten konden opvangen worden, is 
dit nu veel minder het geval. Daarenboven worden de piekdebieten nog versterkt 

omwille van de volgende redenen. 

Enerzijds worden de piekdebieten verhoogd door het verharden en ondoordringbaar 
maken van grote gebieden (woongebieden, wegen, industrieterreinen, .. . ) . Anderzijds 

zullen de overstromingsgebieden door toenemende urbanisatie en uitbreiding van de 
landbouwgronden moeten inkrimpen. Het gevolg hiervan is dat het regenwater niet in 
de grond kan dringen en daarom rechtstreeks naar de Dender afstroomt. 

Bovendien wordt het water van de Dender afgevoerd naar de Schelde. De afvoer van 
het Denderwater hangt hier af van de lozingsmogelijkheden en de waterstand van de 
Schelde. Bij hoge waterstand van de Schelde (> +6 TA W) zal deze afvoer sterk 

bemoeilijkt worden. 

Daar waar vroeger de piekdebieten werden opgevangen door de gehele Dendervallei 

zal dit nu vooral moeten gebeuren door de rivier zelf Door allerlei herkalibratiewerken 
tracht men dit mogelijk te maken. Zo heeft men de Dender rechtgetrokken, verbreed 

en uitgediept. Het debiet en de waterstand worden nu beheerst door het plaatsen van 
kunstmatige stuwen. De stuwen moeten het onstuimig karakter van de Dender wat 

beheersen, maar laten tevens de scheepvaart op deze waterloop toe. De oevers worden 
tegen afkalving beschermd door de aanleg van oeververstevigingswerken en bedijking. 

Deze herkalibratiewerken zorgen echter voor een variatievermindering van de 
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stroomsnelheid en het substraat . Ze verstoren de natuu~lijke energiebalans van de rivier 
waardoor de erosie en het netto-materiaaltransport zullen toenemen. Om een nieuwe 
evenwichtsteestand te bereiken zal er stroomafwaarts een verhoogde sedimentatie 
optreden. 

Op figuur 8 worden de verschillende stuwen langsheen de Dender gesitueerd. 

Schelde 

y 

Grens Wallonië 

11. 

Figuur 8: Situering van de stuwen op de Dender. 

I : Dendermonde 

2: Denderbelle 

3: Aalst 

4: Teralfene 

5: Denderleeuw 

6: Pollare 

7: ldegem 

8: Geraardsbergen 

9: Deux-Acren 

l 0: Lessin es 

ll : Papignies 

12 : Rebaix 

13 : Ath 

1-t : Ath 

Door het verhoogde debiet zullen macro-invertebraten, jonge VISJes, vislarven en 

viseitjes meegesleurd worden door de stroming wat fataal kan zijn voor sommige 

soorten. 

Door het verhoogde materiaaltransport zal er ook meer materiaal in suspensie zijn . 
Hierdoor wordt het water troebel zodat waterplanten zich minder goed kunnnen 

ontwikkelen. Zo verdwijnen dan ook vlucht-, paai- en voedingsplaatsen voor vele 

vissoorten. Ook het pool-riffle patroon en de holle oevers verdwijnen door kanalisatie . 
Door het ophogen van de dijken op verschillende plaatsen langs de Dender (zodat de 
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schepen voldoende diepgang krijgen) wordt deze rivier bovendien afgezonderd van 
bepaalde zijlopen zodat vele vlucht- en migratiewegen verdwijnen (Hermy, 1989). Dit 
alles heeft als gevolg dat de diversiteit van het aquatisch ecosysteem van de Dender 
gevoelig daalt. 

Belangrijke gevolgen van het plaatsen van stuwen zijn ( 1) dat in perioden van droogte 
het afvalwater wordt geloosd in een bijna stilstaand water (door de compartimentering) 
en (2) dat verschillende plaatsen van de alluviale vlakte ('meersen') onder het 
gemiddeld peil van de Dender komen te liggen, waardoor overstromingen hier geen 
uitzondering meer zijn. 

Indien de noodzaak van aanpassingen, verbouwingen, vernieuwingen of het plaatsen 
van een stuw of sluis wordt aangetoond, moet die zo ingericht worden dat vismigratie 
mogelijk wordt en blijft : 

- De bovenste klepschuif op de stuw te Denderbelle werd onlangs hernieuwd. 

Hier werden geen maatregelen getroffen ter bevordering van de vismigratie. 

Een andere metalen schuifverkeert in slechte toestand. Zijn aanpassingen 
noodzakelijk? 

- De stuw te Aalst is een zeer oude stuw die bij de laatste overstroming een 

gedeelte van het stortebed verloor. Er wordt aangedrongen op de herbouw 

van de stuwsluis naar een meer opwaartse plaats. 

-Aan de stuwen van Denderleeuw en Teralfene zijn aanpassingen noodzakelijk. 

Hier wordt namelijk gedacht aan een electromechanisering van de stuwen. Is 

de stuw te Teralfene strikt noodzakelijk voor de waterbeheersing van de 

Dender. 

- De vlotpeilen worden verlaagd. 

De herindeling van de vakken, bij verlaging van de vlotpeilen en bij het wegnemen van 
de Teralfene-stuw, wordt weergegeven in tabel 14. 

Tabel 14: De geplande herindeling van de Dender in vakken door de aanwezigheid 
van stuwen en sluizen, waarbij het vlotpeil verlaagt ten opzichte van de huidige 
situatie. 

Toekomstige vakken Vlotpeil 

Dendermonde-Denderbe11e 3.50 T.A.W. 

Denderbelle-Erembodegem 5.80 T.A.W. 

Erembodegem-Denderleeuw 7.30 T.A.W. 

Denderleeuw-Pollare 9.40 T.A.W. 

Pollare-Idegem 12.00 T.A.W. 

Idegem-Geraardsbergen 14.20 T.A.W. 

Opwaarts Geraarsbergen 15.85 T.A.W. 
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Niet alleen deze stuwen, maar op langere termijn alle Denderstuwen, ZIJn aan 
herstelling toe. 

Bij het doorvoeren van deze maatregelen moet de problematiek van de vismigratie 
eveneens onder de loep genomen worden. Er moet getracht worden om zoveel 
mogelijk de oplossingen voor de migratie te integreren in de geplande herstel- of 
vernieuwingswerken. Hieraan moet een degelijke studie van de noodzaak voor de 
werken en de mogelijkheden voor de vismigratie voorafgaan. Samenwerking tussen de 
verschillende betrokken diensten is hierbij een eerste vereiste. Op termijn moeten zo 
alle stuwen op de Dender (maar op langere termijn ook deze op de zijlopen) 

visvriendelijk aangepast worden zodat een open migratieweg ontstaat van bron tot 
monding en omgekeerd. 

2.2 I Natuurlijke overstromingsgebieden langs de Dender 

De Dender is een regenrivier die jaarlijks overstroomt. De overstromingsvelden zijn 
relatief goed verdeeld, waardoor het afvoerregime toch in zekere mate kan geregeld 
worden. 

Overstromingen ZIJn een natuurlijk verschijnsel (winterbeddingen) en mogen niet 

beschouwd worden als een tekortkoming van de waterbeheersing. In het 
Denderbekken zijn er zulke gebieden waar overstromingen een natuurlijk verschijnsel 
waren. Door deze gebieden te gaan benutten als bouwzone en/of door in deze 
gebieden ophogingen toe te staan is het bergingsvolume van de waterloop sterk 

gereduceerd. Op lager gelegen plaatsen zijn de overstromingen groter. Schade aan 
woningen zijn er geen uitzondering. De vraag is of het vernieuwen van de stuwen op 
de Dender mogelijk een betere waterbeheersing zouden garanderen. 

De natuurlijke overstromingsgebieden langs de Dender (natuurlijke wachtbekkens die 

reeds jarenlang regelmatig overstromen en hierbij géén schade berokkenen aan 

bebouwing) zijn relatief goed verdeeld, waardoor het afvoerregime toch in zekere mate 

kan geregeld worden (Denderbekkencomité, 1994). De overstromingsgebieden zijn 

weergegeven op kaart 3 die achteraan in het boek bijgesloten zit en worden bondig 

besproken onder het hoofdstuk 'ontwikkelingsvisies' . 
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3 I De natuurfunctie van het Denderbekken 

3.1 I Natuurgebieden rond de Dender 

Binnen het bekken van de Dender komen geen staatsnatuurreservaten of erkende 

natuurreservaten voor. Ramsar-gebieden en Vogelrichtlijngebieden worden evenmin 
aangetroffen in het AWP-11-gebied van de Dender. Toch is de Dendervallei door de 

aanwezigheid van bomenrijen, struwelen en alluviale bosjes een landschappelijk 

waardevol gebied (VMM, 1994a). 

3.1. 2 I Typologiestudies 

De typologiestudie van het Denderbekken (Bervoets et al. , 1991) toont aan dat 

waterlopen met een waardevolle structuurkwaliteit nog vrij goed vertegenwoordigd 
zijn binnen het Denderbekken. De kleine bronbeekjes zijn in dit opzicht het meest 

waardevol: 

-een zijbeek van de Terkleppebeek (zone 410) te Everbeek, Trimpont 

(Brakel); 
-de Remistebeek (zone 411) te Parike (Brakel); 

.. 
-een bovenloop van de Parkbosbeek (zone 411); 

-de Ransbeek (zone 420) te Sint-Ankelinks (Herzele) in het Duivenbis) ; 

-de Keurebeek, een bovenloop van de Kasteelbeek (zone 422) te Lennik. 

Ook andere waterlopen hebben nog waardevolle structuurkenmerken: 

-in het bekken van de Wolfsputbeek (zone 421); 

-in het bekken van de Molenbeek (zone 411); 

-in het bekken van de Beverbeek (zone 420); 

-in het bekken van de Graadbeek (zone 430) 

- in het bekken van de Molenbeek (zone 431 ); 

-in het bekken van de Bellebeek (zone 422); 

-in het bekken van de Vondelbeek (zone 433) ; 

-in het bekken van de Mark (zone 400 en 401) . 

De toestand in de zones 432 en 423 in de gemeenten Aalst, Denderleeuw, Haaltert, 

Sint-Lievens-Houtem en Lede is qua structuurkwaliteit eerder ongunstig. 
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3.1.11 Ontwerp Groene Hoofdstructuur 

De oppervlakte aan natuurontwikkelingsgebieden en natuurverbindigsgebieden in het 

Denderbekken is zeer belangrijk. Zo is er tussen Ninove en Geraardsbergen een 
langgerekt Natuurontwikkelingsgebied, bestaande uit vooral relatief kleine verlaten 
hooilanden en graasweiden. Ook de met populier beplante graslanden hebben een 
belangrijke potentiële natuurwaarde zowel op floristisch als faunistisch vlak. De 
waarde van de gebieden wordt nog verhoogd door de afwezigheid van bebouwing. 

Slechts twee gebieden langs de loop van de Dender zijn aangeduid als 
natuurkemgebied: Osbroek en Wellemeersen-Kappellemeersen-ten Bos. Het gaat in de 
beide gevallen om door de mens sterk beïnvloede gebieden, maar met een 
uitzonderlijke verscheidenheid aan biotopen zoals open water, hooiland, graasweide, 
bos (recent en oud), bronbos, kleine landschapselementen, ... Natuurverbindingsgebied 

vinden we uitsluitend te Aalst. 

Opvallend is de verdeling in kleine zones en de niet onbeperkte hoeveelheid zones die 

geen bestemming kregen in de Groene Hoofdstructuur. 

Onderstaande figuur geeft een beeld van de gebiedscategorieën van de Groene 

Hoofdstructuur die langs de Dender aangeduid werden. 

Mark 

t§] Natuurkerngebied 

I ::~:::j Natuurontwikkelingsgebied 

gg Natuurverbindingsgebied 

Figuur 9: De Groene Hoofdstructuur in het Denderbekken (VMJvf. 1994a). 
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3.2 I De vegetatie van het Denderbekken 

De vegetatie in en rond de Dender heeft te lijden onder de slechte waterkwaliteit en de 
structurele aanpassingen die plaatsvonden. Het zijn dan ook slechts de kleinere, nog 
meer natuurlijke bovenlopen die een beeld geven van de macrofytenvegetatie in het 
bekken van de Dender. 

De bredere waterlopen zijn arm aan waterplanten. Men treft er enkel nog de 
indikatorsoorten voor verontreiniging aan (zoals het schedefonteinkruid en algen) . 
Langsheen de Dender zijn er hier en daar nog mooie rietvegetaties aanwezig, vooral 
aan de zijde van het jaagpad. Langs de onverharde oevers domineren wilgen en elzen. 
De oeverplanten behoren tot de oever- en ruigtekruiden kenmerkend voor eutroof en 
hypertroef water. De kleinere bovenlopen zijn rijker aan waterplanten. Volgende 
soorten konden door Bervoets en Schneiders (1989) worden geïnventariseerd: 

- Eeru/a erecta 
- Veronica becabunga 

- Veronica anagallis-aquatica 

- Nasturtium microphy llum 

- Rorippa amphibia 

- Mentha aqua ti ca 

-Myosotis scorpioides 

- Poygonum hydropiper 

- Lycopus europaeus 

- Ly thrum saliearia 

kleine watereppe 

beekpunge 

waterereprijs 

slanke waterkers 

gele waterkers 

watermunt 

moeras-vergeet-me-nietje 

waterpeper 

wolfspoot 

gewone kattestaart 

De eerste orde beekjes gesitueerd in een bronbos bevatten geen macrofyten, maar een 
typische vegetatie voor beschaduwde bronnen en bronbeken. Volgende soorten 

werden door Bervoets en Schneiders (1989) aangetroffen: 

- Cardamine amara 

- Chrysoplenium alternifolium 

- Chrysoplenium oppositifolium 

- Equisetum telmateia 

- Caltha palustris 

- Ranunculus ficaria 

- Paris quadrifolia 

- Alliaria petiolata 

- Maianthemum bifolium 

- polygonatum multijlorum 

- Mercurialis perennis 

- Anemona nemorasa 

bittere veldkers 

verspreidbladige goudveil 

paarbladig goudveil 

reuzepaardestaart 

dotterbloem 

speenkruid 

eenbes 

look-zonder-look 

dalkruid 
veelbloemige salomonszegel 

bosbingelkruid 

bosanemoon 
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3.3 I De avifauna van de Dender 

Over de aanwezige avifauna in het Denderbekken blijken zeer wem1g gegevens 
voorhanden te zijn. Slechts in enkele werken werden vermeldingen gevonden van 
vogelwaarnemingen op de Dender. Uit waarnemingen blijkt echter de aanwezigheid 
van een aantal interessante vogelsoorten. De ecologische waarde van de Denderstreek 
wordt onder andere aangetoond door waarneming van de volgende (zeldzame) 

soorten: 

bergeend (Fadorna tadorna) , dodaars (Fachybaptus rusicollis) , fuut 
(Podiceps cristatus), gele kwikstaart (Motacilla jlava) , gruto (Limosa limosa), 
ijsvogel (A lcedo atthis), kwartelkoning (Crex crex) , tafeleend (Aythya ferina) , 
waterral ( Rallus aquaticus) en zwarte specht (Dryocopus martius). 

Deze waarnemingen vormen echter geen bewijs dat deze vogelsoorten jaarlijks 

terugkomen of dat ze langs de Dender broeden. Ze geven wel een hoopvolle 
aanduiding dat deze mogelijkheid bestaat. 

4 I De recreatieve functie van het Denderbekken 

De recreatieve functie van de Dender beperkt zich niet tot de zachte recreatie: niet 

alleen hengelen, fietsen en wandelen maken deel uit van de vrijetijdsbesteding in en 
rond de Dender, ook de waterrecreatie met gemotoriseerde vaartuigen wordt op de 
Dender beoefend. 

5 I Drinkwaterproductie in het Denderbekken 

Het water van de Dender of van de zijbeken ervan wordt niet aangewend voor de 
productie van drinkwater. De kwaliteitsdoelstellingen voor het gehele Denderbekken 
is viswater. Enkel de Mark vormt hierop een uitzondering: de waterkwaliteit dient te 

voldoen aan de normen voor drinkwaterkwaliteit 
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6 I Transportfunctie 

De intensiteit van het scheepvaarttransport langs de Dender ligt niet erg hoog. Ze is 
vooral gesitueerd vanaf Dendermonde tot Aalst. Voorbij Aalst varen enkel de kleine 
vrachtschepen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat voorbij Aalst de sluizen te klein 
zijn om grotere schepen toe te laten. De intensiteit van de scheepvaart wordt 
uitgedrukt in tonkilometers . In 1995 was het gepresteerde aantal tonkilometers ruim 
6,5 miljoen. Ten opzichte van het Albertkanaal is deze waarde zeer laag. Daar werd in 
1995 ruim 1, 7 miljard tonkilometers vervoerd. 

Volgens AWZ (Administratie voor Waterwegen en Zeewezen) zal naar de toekomst 
toe vooral het traject van Aalst tot Dendermonde ingericht worden ten behoeve van de 
scheepvaart. Het traject boven Aalst zal in functie van de recreatie gehouden worden. 
Zo zullen de sluizen in de zomer langer open blijven ten voordele van de pleziervaart 
maar zullen in de winter vroeger sluiten. 
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en en ontw1 e 

Een waterloop moet naast ecologische functies nog verschillende, door antropogene 

kenmerken beïnvloede functies vervullen. Voorbeelden hiervan zijn transport en het 
bieden van ruimte voor recreatie. Idialiter zou de waterloop al deze functies optimaal 
tot uiting moeten laten komen. De geformuleerde streefbeelden viseren de optimale 
uitbouw van één enkele functie zonder rekening te houden met de overige functies . Bij 
het uitwerken van de streefbeelden worden de functies zeer algemeen geformuleerd. 

De ontwikkelingsvisies zijn meer specifiek naar de Dender toe uitgewerkt. Deze zijn 
op de werkelijke situatie gebaseerd waarbij het belang van alle functies in rekening 
gebracht wordt. Hier moet men allereerst uitgaan van het behoud van de nog 
aanwezige ecologische waarden. Dit noemt men het 'stand-still principe' . Op sommige 
plaatsen zal het nodig zijn de ecologische waarden te herstellen zonder aan de 
antropogene gebruiksfuncties te raken. Hierbij moeten ook het behoud van 
waardevolle structuurkenmerken geviseerd worden. Door ingrepen zoals de heraanleg 
van oevers en het creëren van overstroombare gebieden wordt de natuurlijke variatie 

van de structuurkenmerken enigszins hersteld (Claus en Janssens, I 994). Voor de 

hengelsport is het van belang dat de oevers niet te dens begroeid zijn . De 

toegankelijkheid van de zone is prioritair. Op plaatsen waar natuurontwikkeling 
geviseerd wordt, zullen andere factoren een rol spelen. 

1 I Streefbeelden voor de inrichting en het beheer van de Dender 

1.1 I Streefbeeld voor de waterkwaliteit 

De normen van viswaterkwaliteit moeten bereikt zijn en behouden worden (resolutie 

Vlaamse Raad 2811 0/1992). Huishoudelijk afvalwater moet via een R WZI geloosd 
worden, industrieel afvalwater moet gezuiverd worden aan de bron en het gebruik van 

drijfinest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen moet teruggedrongen worden. De 
chemische en fysische eigenschappen van het water worden dan nog enkel bepaald 

door de karakteristieken van de neerslag. Zeldzame en gevoelige fauna en flora soorten 
maken dan deel uit van de levensgemeenschappen in het Denderwater. Antropogene 
invloeden staan in evenwicht met de ecologische eisen van het aquatisch milieu . 
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1.2 I Streefbeeld voor de waterkwantiteit 

De Dender is een typische regenrivier met als voornaamste karakteristieken een laag 
brondebiet en grote schommelingen van het afvoerdebiet. De neerslag zou de 
stroomsnelheid, de breedte van de rivier en de hoogte van de waterstand binnen de 
winterbeddingen moeten bepalen, dit in het kader van de herwaardering van de 
winterbedding. Ook in droge periodes moet het (beperkte) afvalwater verdund worden 
door het Denderwater. Vanuit ecologisch oogpunt mogen geen barrières meer worden 
gebouwd (geen stuwen zonder vistrap, geen te lange ingebuisde trajecten, ... ). Er moet 
dus een vrije toegang voor waterorganismen naar de zijlopen zijn. Bovendien moet 
vermeden worden te grote oppervlakten ondoordringbaar te maken voor regenwater. 
Infiltratie van water moet mogelijk blijven om zo overstromingen te vermijden. 
Alvorens er grote werken (aanleg van woonzones, industriegebied, parkeerzones, 
wegen, ... ) uitgevoerd worden, moeten er ecologische studies uitgevoerd worden 
waarin de effecten op de waterafvoer bestudeerd worden. Alle fysische barrières 
moeten zodanig aangepast worden dat migratie over de gehele Dender mogelijk is. Zo 
ontstaat ook hier een evenwicht tussen de antropogene en ecologische eisen. 

1.3 I Streefbeeld voor de overstromingszones 

De overstromingszones moeten gevrijwaard blijven van bebouwing (woonzones, 
industriegebied, wegen, parkeerzones, ... ) zodat het water van de Dender bij hoge 
debieten uit de oevers kan treden en in de grond kan dringen. Natuurontwikkeling 

moet in deze gebieden mogelijk zijn zodat een interessant en rustgevend klimaat wordt 
gecreëerd voor natuur en passieve recreatie. Hier moet ook plaats zijn voor de 
hengelaar. Bedrijven die aan extensieve landbouw doen moeten kunnen voorkomen 
mits drijfmest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen niet worden gebruikt en dus het 

oppervlaktewater niet kunnen bezoedelen. 

Langs deze broekgebieden moeten de oevers natuurlijk zijn met een soortenrijk 
florabestand zodat ook een plantenminnend faunabestand aanwezig kan zijn. De 
weinige, resterende natuurlijke oevers over het ganse verloop van de Dender, dienen 
behouden te worden. Waar bestaande cultuurtechnische indijking aangelegd werd, 
kunnen natuurtechnische methodes toegepast worden zodat fauna en flora terug een 

kans krijgen. 
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1.4 I Streefbeeld visdiversiteit 

Het visbestand moet uitgebreid zijn en de historische situatie benaderen. De huidige, 
gunstige evolutie (herstel van de visstand in de zone boven Aalst) moet zich ook in de 
benedenloop (zone Aalst-Dendermonde) voordoen. Naast tolerante soorten komen 
ook gevoelige soorten voor en hun migratie wordt niet verhinderd door fysische 

barrières. Ook de waterkwaliteit is niet beperkend voor de visstand . De 

structuurkenmerken zijn voldoende divers : de rivier meandert en holle oevers zijn er in 

overvloed en ook het pool-riffiepatroon is voldoende ontwikkeld zodat een natuurlijke 

stroomvariatie ontstaat. De zijbeekjes staan in open verbinding met de Dender, er zijn 

verschillende soorten paaisubstraat en een weelderige vegetatie flankeert de oevers. Er 

zijn geen beperkende factoren voor de vlucht- en trekweg en de paai- en 

fomageermogelijkheden van de vis. 

1.5 I Streefbeeld hengelsport 

De Dender moet voldoende mogelijkheden bieden voor de recreatieve hengelaar. Het 

visbestand is divers met vooral de interessante sportvissoorten die voorkomen in grote 

abundanties. De bevissing mag de visstand niet uit evenwicht brengen. Herbepotingen 
zouden dan niet meer noodzakelijk zijn. De toxicologische kwaliteit van de door 

vissers geconsumeerde soorten moet goed zijn . Daarenboven moeten er op regelmatige 
afstand van elkaar voorzieningen voor de hengelaar zijn : het water moet gemakkelijk te 

bereiken zijn, er moet parkeermogelijkheid zijn voor auto en fiets , er zijn hengeltrappen 

uitgegraven en/of er is een vissteiger aangelegd, afvalbakken staan naast deze plaats 

die bovendien niet te ver van de stad of het dorp gelegen is . Een zonering van 

specifieke hengelzones waar die voorzieningen aangebracht werden, is daarom 
wenselijk. 

2 I Ontwikkelingsvisies voor de inrichting en het beheer van de 
Dender 

Verschillende gebruiksfuncties maken aanspraak op de waterlopen. Zo ZIJn er de 

economie, natuurbehoud, ruimtelijke ordening, landbouw, recreatie, 

landschapsbehoud. Inzake waterkwaliteit en waterkwantiteit werden reeds specifieke 

doelstellingen vastgelegd. 

Bedoeling is een integraal waterbeleid uit te bouwen die de nauwe relatie tussen deze 

gebruiksfuncties respecteert . Hiertoe zal een duurzaam beleid moeten worden 

uitgewerkt waarbij rekening gehouden wordt met de economische en sociale eisen 
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maar zodanig dat natuur en milieu niet in gedrang komen. De gebruiksfuncties dienen 
tegenover elkaar afgewogen te worden om zo te komen tot een integraal waterbeleid. 

Het Denderbekkencomité (1993) definieert het integraal waterbeleid als volgt : het is 
het ontwikkelen en bereiken van een milieukwaliteit voor het gehele stroomgebied op 
basis van een geïntegreerde benadering van de kwantiteit en de kwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater, de natuur en de ruimtelijke ordening. Hierbij dient 
duurzame ontwikkeling nagestreeft te worden met in achtneming van het stand-still
principe. Het waterbeheerplan omvat de beschrijving van de doelstellingen en de 
middelen om ze te bereiken. 

Het opstellen van een aantal randvoorwaarden ·bij de ontwikkelingsvisies is 
noodzakelijk. Zo zal er bij de sanering van de waterkwaliteit moeten rekening 
gehouden worden met de normen die voor de Dender werden opgelegd, namelijk deze 

van viswaterkwaliteit Schuilmogelijkheden voor de visstand moeten behouden blijven 
of uitgebreid worden. Er moet een voortdurende waterpeilbeheersing zijn. Bij werken 
aan de waterloop zal de visstand moeten beschermd worden. Vismigratie moet 
mogelijk blijven over de gehele rivier. Vistrappen en aalgoten mogen dus bij stuwen en 
pompen niet ontbreken. En tenslotte zal ten behoeve van de hengelsport de 
bereikbaarheid van de Dender moeten verzekerd worden. 

De verschillende gebruiksfuncties van de waterloop zullen m de volgende 
ontwikkelingsvisies verweven zitten. 

Er zal een onderverdeling gemaakt worden in vier hoofdstukken: ontwikkelingsvisies 
voor de hengelsport, ontwikkelingsvisies voor de natuur, ontwikkelingsvisies voor 
sloten, grachten en vijvers en tenslotten ontwikkelingsvisies voor natuurtechnische 

milieubouw. 

2.1 I Ontwikkelingsvisie voor de hengelsport 

Sedert de jaren '90 is de visstand op de Dender zich geleidelijk aan weer aan het 
opbouwen. Op verschillende plaatsen treft men terug een rijk visbestand aan. Het is 
evident dat langzaam aan ook de hengelaar de Dender herontdekte. Met de terugkomst 
van de hengelaar werden enkele knelpunten opgemerkt. De bereikbaarheid en de 

toegankelijkheid van de Dender bleek niet overal gewaarborgd. 

Via hengelzonering en de aanleg van faciliteiten voor de hengelrecreanten, wordt 
gepoogd het hengelrecreatief medegebruik van de wateren en van de open ruimte te 
oriënteren naar voor de hengelaar interessante zones. Bij de keuze van deze zones is 
belangrijk: de aanwezigheid van bevisbare populaties, de toegankelijkheid van de 
oever, de bereikbaarheid van de oeverzone, de ligging ten opzichte van een stadskern, 
het belang voor de hengelsport, het belang voor natuurontwikkeling en de beschikbare 
ruimte. Via hengelzonering wordt de hengelrecreatie inpasbaar gemaakt in de open 
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ruimte. Door oriëntatie van de hengelaar naar aantrekkelijke hengelzones worden 
andere gebieden en zones, waar bijvoorbeeld omwille van natuurwaarden de 
recreatiedruk dient verminderd te worden, gevrijwaard. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de zonering slechts een richtlijn is . Volgens de 
wetgeving mag de hengelaar immers gebruik maken van een 1, 5 meter brede 
oeverzone bovenop het oevertalud om te hengelen of als doorgang (artikel 5 van de 
wet op de riviervisserij) . In deze context moeten beide oevers van de Dender oever het 
volledige traject worden opengesteld. 

Het plaatsen van hengeltrappen is een maatregel die kan getroffen worden ter 
verbreding en ter bescherming tegen afkalving. Een voorbeeld van een hengeltrap 
wordt weergegeven in de volgende figuur. 

- --======-- =--

Figuur JO: Voorstelling van een mogelijke hengeltrap. 

Een alternatief voor een hengeltrap is de aanleg van een dubbel talud. Een voorstelling 

van een dergelijke oever is weergegeven in de onderstaande figuur . Een dubbel talud is 
een constructie waarbij een gedeelte van de oever verlaagd wordt tot op ongeveer 
30 cm van de waterrand. In tegenstelling tot een oever die van hengeltrappen voorzien 
is, is een dergelijke oever doorlopend en kunnen hengelaars zelf hun plaats uitkiezen. 
Door een aanplant met oevervegetatie of bv. riet wordt de zone meer landschappelijk 
aangekleed . 
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Figuur 11: Voorstelling van een dubbel talud çlat kan gebruikt worden als 
hengelplaats. 

Daar waar weidelijk hengelen gepromoot wordt, moet allereerst toelating gevraagd 
worden aan de eigenaar voor het betreden van zijn gronden. Bovendien is het hier 
aangewezen een molentje te plaatsen dat slechts in één richting draait of een 
overstaphekken: de hengelaar kan de weide betreden, het vee kan niet ontsnappen. Een 
schematische voorstelling van dergelijke constructies is weergegeven in de volgende 
figuur. 

Poortje 

Molentje 

bovenaanzicht 

Afspanning weide 

J 
I 

~ 
Afsluitstuk 
veer vee 

1... Oie'n tje 

zij-aanzicht met molentje 

Figuur 12: Schematische voorstelling van een mogelijke doorgang door een weide 
voor hengelaars, waarbij het vee niet kan ontsnappen. 

In de aangeduide hengelzones zou eventueel initiatief genomen kunnen worden om 
vuilnisbakken te plaatsen. Vuilnisbakken verminderen echter de natuurlijkheid van de 
zone. Een alternatief kan zijn bordjes te plaatsen met een aanmaning eigen vuil terug 
mee naar huis te nemen. Reeds nu is de Provinciale Visserijcommissie bezig met een 
sensibiliseringscampagne naar de hengelaars toe. 

Hiernavolgend worden de geselecteerde zones besproken. De keuze van de zones 
wordt hierbij geïllustreerd. De verschillende hengelzones worden gesitueerd op kaart 2. 
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1. Overboelare Oaagpad): 
Langs de linker oever van de Dender, vanaf de Henegouwse grens tot aan de brug in 
Overboelare, strekt zich een zone uit waarvan het jaagpad zeer dicht tegen de 
waterrand gelegen is. Het jaagpad zelf is er zeer smal. Enkel op twee plaatsen 
(zie kaart 1) is het jaagpad enigszins verbreed. Hier is het mogelijk te hengelen zonder 
dat hengelaars en andere recreanten met elkaar in conflict komen. Deze zone geeft 
echter slechts plaats aan vier hengelaars. 

2. Overboelare (weide): 
Langs de rechter kant van de Dender strekt er zich een zone uit waar gehengeld kan 
worden. De oevers zijn kaal, vrij breed en grensend aan weiden. Het is een rustige 
plaats in een aangename omgeving. In afspraak met de grondeigenaar kan deze zone 
bereikt worden via de aanliggende weiden. Via een molentje of een overstapbankje kan 
toegang verleend worden aan de hengelaars doorheen de weiden. Ook via de brug van 
Overboelare is deze hengelzone toegankelijk. 

3. Overboelare (parkgebied): 
Een zone van nagenoeg 200 meter na de brug van Overboelare kan ingericht worden 
als hengelzone. Het betreft de rechteroever. Ze is zeer laag, 3 tot 4 meter breed en 
verstevigd met schanskorven. Reeds nu hebben hengelaars deze zone gevonden, enkele 
hengeltrappen werden uitgegraven. Deze zone is gelegen aan de rand van parkgebied. 
Het is aanbevolen dit parkgebied uit te breiden tot op de oever zodat het natuurlijk 
karakter doorloopt tot aan de waterrand . Om de oever te beschermen tegen afkalving, 
dienen hengeltrappen aangelegd te worden door deskundigen. Het is een ideale 
hengelplaats omwille van het breed talud en de goede bereikbaarheid. Via 
Overboelarebrug is de hengelzone te bereiken. Parkeerplaats is er net naast de brug. 
Op de linkeroever ligt een oude vuilnisbelt. Mits kleine aanpassingen zou deze 
omgevormd kunnen worden tot parking. 

4. Geraardsbergen 

De rechter oeverzone vanaf de Guilleminbrug tot het sas van Geraardsbergen wordt als 
hengelzone benut. Hengelplaatsen werden reeds aangelegd. De oever is kaal maar 
breed. Er is een doorgang van nagenoeg 5 meter tussen de achterrand van de tuintjes 
en de waterloop. Deze visplaats is te bereiken via het sas van Geraardsbergen. 

5. Geraardsbergen (zuiveringsstation): 
De oever van het eerste gedeelte van dit traject is bezet met kaaimuren, de laatste 200 
meter van het traject is bedekt met schanskorven. De kale oevers kunnen hier beplant 
worden met zuiverende waterplanten. Deze zone kan bovendien ingericht worden als 
hengelzone. Het eerste gedeelte van de zone is bereikbaar met de auto . Verderop 
zullen alleen hengelaars met de fiets deze zone kunnen bereiken via het jaagpad. Om de 
oever iets te verbreden, kunnen ten behoeve van de hengelaar op regelmatige afstand 
van elkaar hengeltrappen geplaatst worden onder de vorm van een uitspringende 
structuur op de oever. 
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6. Schendelbeke (rechter en linker oeve1): 

De linker oever van dit traject is bezet met beton, de rechter oever met schanskorven. 
Deze zone biedt de mogelijkheid om te hengelen. De oever is ruim 3 meter breed en 
het is er rustig. Bovendien is de bereikbaarheid goed : het traject is te bereiken via de 
Kampstraat of de Kerkbarre te Schendelbeke. Parkeren is mogelijk onder de nieuwe 
brug. Om de oever te verstevigen kan op de rechter oever gedacht worden aan het 
plaatsen van hengeltrappen. Op de linker oever zal een kleine aanpassing over de beek 
nodig zijn. Op dit ogenblik bestaat de overbrugging uit losse planken. 

7. Jdegem (sluis): 
Net voor de sluis van Idegem is er op de linkeroever een strook waarlangs men kan 
hengelen. De oever is er breed en is verstevigd met schanskorven. Parkeermogelijkheid 
bestaat er op de kleine parking naast de sluis. 

8. Jdegem (linker oever) : 
Dit traject van de Dender, dat zich situeert te Idegem, heeft een vrij hoge 
natuurwaarde: els en wilg flankeren de oever en vormen met hun wortels holle 
structuren waartussen de vis zich kan ophouden. Natuurontwikkeling primeert hier. 
Indien over de eerste 3 00-400 meter een sterker kapregime toegepast wordt, kan de 
hengelsport toegelaten worden. De zone is toegankelijk via het sas van Idegem. 

9. Zandbergen (weide): 
De laatste 600 meter van de linkeroever voor de brug van Zandbergen zijn niet 
kunstmatig verstevigd. Vegetatie ontbreekt er echter. Deze kale, brede en lage oever is 
ideaal voor de hengelsport . Het is te bereiken via een aarden padje dat vertrekt vanaf 
de brug van Zandbergen. Parkeermogelijkheden zijn er op de rechteroever aan de brug. 
Eventueel kunnen hengeltrappen aangelegd worden om vertrappeling door de 
hengelaars tegen te gaan. Om de oever steviger te maken en eveneens een aangenamer 
karakter te geven aan deze hengelzone kan gedacht worden aan het aanbrengen van 

streekeigen vegetatiesoorten. 

10. Zandbergen (brug) : 
Op de linker oever net voorbij de brug in Zandbergen kan de hengelsport toegelaten 
worden. De oever is er niet sterk begroeid en is vrij laag. Parkeermogelijkheid is voor 

deze zone weerom op de rechteroever te vinden. 

11. Appelterre-Eichem: 
Deze zone is betrekkelijk kaal begroeid en is dicht bij de dorpskern van Appelterre
Eichem gelegen. Weidelijk hengelen is hier mogelijk. In afspraak met de grondbezitter 
kunnen hengelaars doorgelaten worden. De afspanning van de weide dient evenwel 
verder van de oever af geplaatst te worden. Het plaatsen van een molentje of een 
overstapbankje is noodzakelijk teneinde de hengelaars toegang te verlenen. 

51 



12. Pollare (Zwarte Flesch) : 
Aan de voetbrug 'Zwarte Flesch' te Pollare is er op qe linkeroever een zone die zich 
uitstekend leent als viszone. Ongeveer 300 meter stroomopwaarts en 350 meter 
stoomafwaarts is er een kale oeverzone waarop hengelen mogelijk is . Op de 
rechteroever is er aan deze voetbrug parkeermogelijkheid. Eventueel kunnen op een 
deskundige manier hengeltrappen aangelegd worden. 

13. Pollare Oaagpad): 
De aangeduide zone is gelegen op de rechter oever nabij de sluis van Pollare. De oever 
is er te smal om te hengelen. Deze zone situeert zich echter dicht tegen de dorpskern 
van Pollare en is gemakkelijk bereikbaar via het sportcentrum. Naast het jaagpad is er 
voldoende ruimte zodat het jaagpad op deze plaats kan uitgebreid worden. Het is 
immers belangrijk bij elke agglomeratie een hengelzone te voorzien. 

14. Ninove: 
De aangeduide zone van ongeveer 700 meter is gemakkelijk toegankelijk voor de 
hengelaar. Via de Elizabethlaan te Ninove is de zone snel bereikbaar. Er is een breed 

talud en de platengroei is er niet beperkend. Vele hengelaars hebben dit stekje reeds 
ontdekt. Het aanleggen van hengeltrappen voorkomt de afkalving van de oever en is 
bijgevolg een essentiële maatregel bij het inrichten van de zone. 

15. Ninove (industrieterrein): 
Deze zone is gemakkelijk te bereiken via de industriezone van Ninove. De oever is er 
kaal en 2,5 meter breed. 

16. Okegem (brug): 
Een traject van 300 meter op de linkeroever net voor de brug van Okegem is ideaal 
voor het aanleggen van een viszone. Maatregelen dienen getroffen te worden voor het 
beschermen van de oever. De afspanning van de weide moet verder achteruit geplaatst 
worden zodat de oevers niet kunnen vertrappeld worden door het vee. In plaats van 
afzonderlijke hengeltrappen te plaatsen, kan een dubbel verlaagd talud aangelegd 

worden waarbij een gedeelte van de oever verlaagd wordt. Deze inrichting geeft een 
aangenamer karakter aan de hengelomgeving. Het vervangt bovendien de 
oeverbeschadigende hengeltrappen die momenteel door hengelaars worden 
uitgegraven. Het traject is te bereiken via de brug. Parkeren is mogelijk aan de kerk. 

17. Okegem (brug): 
Vlak voorbij Okegembrug is het mogelijk een hengelzone aan te leggen. De oever is 
hier nagenoeg 5 meter breed. Parkeermogelijkheid is er aan de kerk. De oever is via 
een gracht gescheiden van de begane weg. Het plaatsen van een houten brugje kan dit 
probleem oplossen. 

18. Liedekerke (sluis): 
De oever van deze zone is breed(+/- 5 meter) en gemakkelijk te bereiken via de brug 
van Liedekerke. Parkeermogelijkheid is er vlak naast de sluis. Het is er rustig en dicht 

tegen de dorpskern gelegen. 
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19. Liedekerke (eiland): 

Het betreft een gebied gelegen aan de stuw van Denderleeuw tussen de twee armen 
van de Dender. Het talud is langs beide zijden nagenoeg 1,5- 2 meter hoog. Dit gebied 
leent zich uitstekend voor de aanleg van een viszone. Het is een rustige plaats en toch 
dichtbij de stad. De bereikbaarheid is bijgevolg erg goed. Het plaatsen van 
hengeltrappen blijkt prioritair om afkalving van de oever tegen te gaan. 

20. Dender/eeuw: 

Tussen het voetbalterrein en de Dender te Denderleeuw is een breed braakliggend 
gebied. Het voetbalveld is eigendom van een privé-eigenaar en wordt door hem 
afgesloten. In afspraak met de uitbater kan doorgang verleend worden aan hengelaars. 
Enkele kleine rietkragen flankeren hier de oever. Beschermen van deze vegetatie is 
prioritair. De lengte van het traject is ongeveer 200 meter. Ook hier zijn deskundig 
aangelegde hengeltrappen een noodzaak. 

21. Denderleeuw (voetbalterreinen): 
200 meter voor en 3 00 meter voorbij de spoorwegbrug is er een interessante 
hengelzone. Tussen de Dender en de verschillende voetbalterreinen strekt zich een 
brede en kale oever uit. De verharde weg die toegang verleend tot de Denderoever 

wordt afgesloten met een ijzeren hek. De doorgang dient hier open gemaakt te worden 
teneinde de hengelaars tot op de oever toe te laten. In deze zone heerst echter een 
wanbeheer. Rioolafval, bakstenen en ijzeren stellingen werden hier onrechtmatig 
gedumpt. Bovendien werd een gedeelte van de oever van dit traject overbodig 
afgespannen. Na het aanpakken van dit wanbeheer vormt dit gebied een geschikte 
hengelplaats. Via de Thontlaan is dit traject gemakkelijk bereikbaar. 
Parkeermogelijkheid is er langs de voetbalvelden. Het plaatsen van hengeltrappen is 

een aangewezen maatregel bij het inrichten van deze zone. 

22. Denderleeuw (spoorwegbrug): 
Deze zone strekt zich op de linker oever uit van 50 meter voor tot 400 meter voorbij 
de spoorwegbrug. Het is een natuurlijk begroeide oever al is de vegetatie schaars. Het 
talud is zeer laag en de omgeving heeft een natuurlijk karakter. Dit traject is vlak bij 
een woonzone gelegen zodat het goed te bereiken is. 

23. Erembodegem (E40): 
Net voorbij de E40 bestaat op de linkeroever de mogelijkheid om te hengelen. De zone 

strekt zich uit over ruim 250 meter. Het is er rustig zitten. Hengelaars hebben dit plekje 

reeds gevonden. 

24. Erembodegem (brug): 
Het gebied tussen de brug van Brembodegem en de weide kan ingericht worden als 
viszone. Deze zone is te bereiken via de Leuvestraat waar grote parkeermogelijkheid is 
voor auto's. De oever bestaat uit een betonnen versteviging. 
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25. Erembodegem (brug): 
De oever op dit traject is bezet met schanskorven en is vrij van vegetatie. Het gebied is 
gelegen in industriezone vlak bij de kern van Erembodegem en is gemakkelijk 
bereikbaar via de Denderstraat 

26. Aalst (industrieterrein): 
Net voorbij de brug te Aalst is er een brede strook van 450 meter die als viszone kan 
ingericht worden. Deze zone kenmerkt zich door een uitgesproken natuurlijke oever. 
Het talud is nagenoeg 2 meter hoog. Het aanleggen van hengeltrappen lijkt hier niet 
aangewezen gezien het natuurlijk karakter van dit traject. Indien de oever dreigt af te 
kalven, kan er een aanplant met streekeigen vegetatiesoorten gebeuren. Er is 
parkeermogelijkheid op de parking van het industrieterrein aan de overzijde van de 
straat. 

27. Aalst (;ndustrieterrein): 
Deze oever heeft een natuurlijk karakter. Het talud is er laag en begroeid met lage 
vegetatie. Deze strook wordt gekenmerkt door het rustig en natuurlijk karakter van de 
omgeving. In afspraak met de beheerders kan doorgang verleend worden via het 
achterliggende industrieterrein. 

28. Herdersem: 
De aangeduide zone strekt zich uit over 150 meter. De oever kenmerkt zich door de 
aanwezigheid van een natuurlijk vegetatiedek Enkele kale zones wisselen af met meer 
begroeide trajecten. Deze hengelzone is via de Aartstraat te bereiken. Het plaatsen van 
enkele hengeltrappen is weerom een aangewezen maatregel. 

29. Gijzegem: 
Deze zone is te bereiken via de Denderlandstraat. De hengelzone is zo'n 500 meter 
lang. Het talud is niet erg breed : er is een ruimte van nagenoeg 2,5 meter tussen de 
waterlijn en het jaagpad. Bijgevolg is het aangewezen op regelmatige afstand van 
elkaar hengeltrappen te plaatsen die de oever enigszins uitbreiden. 

30. Gijzegem (Wiezebrug): 
Deze hengelzone situeert zich aan de Wiezebrug te Gijzegem. De oever is bedekt met 
schanskorven en de breedte van de oever is nagenoeg 3 meter. Het is er rustig zitten en 
gemakkelijk bereikbaar via de brug. 

31. Mespelare: 
De oever van deze zone is verstevigd met schanskorven. Deze zone is in Mespelare 
gesitueerd en is bereikbaar via de de Mespelarestraat en via de Benedenstraat Het is 
een rustig gebied en de overzijde van de rivier heeft een natuurlijk karakter. 

32. Oudegem: 
Dit traject heeft een iets bredere oever (3 meter) dan de omliggende gebieden. 

Eventueel kan de oever met vaste stellingen verder uitgebouwd worden. Het traject is 
bereikbaar via de Varenbergstraat te Oudegem. 
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33. Oudegem: 

Het betreft een zone van ruim 1 km die ingericht kan worden als hengelzone. De oever 
is nagenoeg 3 meter breed. Ook hier kunnen hengeltrappen geplaatst worden teneinde 
de oever breder te maken en afkalving tegen te gaan. 

34. Dendermonde: 
In deze zone is hengelen mogelijk. Het traject is bereikbaar via het jaagpad. Om de 75 
meter is er op de betonnen oever een trap voorzien langswaar de hengelaar kan 
afdalen. Op de schanskorven kan geprobeerd worden vegetatie aan te brengen. 

Deze hengelzones kunnen in verschillende categorieën ingedeeld worden naargelang de 
maatregelen die er getroffen dienen te worden. In sommige zones zal het nodig zijn 
hengeltrappen te plaatsen teneinde de afkalving van de oever tegen te gaan of 
anderzijds om de oever uit te breiden. Waar er meer plaats is, kan gedacht worden aan 
het aanleggen van een dubbel talud. Zoals eerder gezegd werd, is ook het uitbreiden 
van het jaagpad een te treffen maatregel om de hengelzone te verruimen. Teneinde de 
hengelzones een aangenamer klimaat te geven, wordt nu reeds gedacht aan het 
beplanten van kale oevers. Waar de oever een natuurlijk karakter heeft en waar 
natuurontwikkeling eveneens belang heeft, zal het aangewezen zijn geen maatregelen 
te treffen in de betrokken zone. Een overzicht van de indeling in categorieën is 
weergegeven in tabel 15. 
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Tabel 15: Indeling van de hengelzones in categorieën naargelang de te treffen 
maatregel. 

hengeltrap dubbel talud iaagpad vegetatie niets doen 
1 _X 

2 x 
1 x _X 

4 x 
'i x _X 

6 x 
7 _X 

R x 
9 x x 
10 x 
11 _X 

12 x x 
11 _X 

14 x 
l'i _X 

16 x x 
17 x 
IR _x 

19 x 
20 x 
21 x _X 

22 x 
23 x 
24 _X 

2'i x 
26 _X _X 

27 x 
28 x 
29 x 
10 _x 

11 x 
1? x 
11 x 
14 x 

hengeltrap: de aanleg van een hengeltrap is prioritair 
dubbel talud: er is genoeg ruimte voor de aanleg van een dubbel talud i.p.v. 

afzonderlijke hengeltrappen 
jaagpad: er is mogelijkheid op het jaagpad uit te breiden 
vegetatie: de aanplant van vegetatie geeft een aangenamer karakter 
niets doen 
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2.2 I Ontwikkelingsvisie voor de natuur op de Dender 

De ecologische kwaliteit van de Dender is sterk achteruitgegaan zowel op 
waterkwaliteits- als op structureel vlak. De waterkwaliteit werd reeds eerder 
besproken. Slechts enkele zijbeken van de Dender worden gevrijwaard van ernstige 
verontreiniging. De Dender zelf en het grootste aantal van de zijbeken zijn echter 
dringend aan sanering toe. Deze sanering moet voor het gehele bekken aangepakt 
worden en valt dus niet in het onderzoeksgebied van deze studie. 

De slechte structuurkwaliteit van de Dender is een gevolg van de kanalisatie ervan in 
functie van de scheepvaart en de snellere afvoer van het water. De rivier is 
rechtgetrokken zodat de natuurlijke stroomvariatie verdween samen met specifieke 

habitats. Bovendien zijn de oevers ten behoeve van de scheepvaart ook verstevigd. De 
meest voorkomende oeverversteviging op de Dender bestaat uit schanskorven 
waartussen nog plantengroei mogelijk is . Deze plantengroei beperkt zich echter over 
een beperkte zone omwille van de steile oevers en de golfslag die de uitbreiding 

tegengaat. Grote trajecten zijn verdedigd met betonnen platen. Deze platen maken elke 
plantenontwikkeling onmogelijk zodat ook de aquatische fauna geen kans krijgt zich 

hier te ontwikkelen. Naast de verdedigde oevers komen er ook trajecten voor waar de 
natuur in beperkte mate zijn gang kan gaan. Els en wilg domineren de oevers. Deze 
boomsoorten hebben de eigenschap om met hun wortels de bodemdeeltjes van de 

oevers vasthouden. De wortels lopen door tot in het water en vormen zo holle oevers 
die uitstekende habitats vormen voor de aquatische levensgemeenschappen. Bovendien 
zullen de stengels van els, wilg en ander struikgewas de golfslag in het water breken en 
zo de eraderende werking van het water te niet doen. Een ontwikkelingsvisie op dit 

vlak zal er vooral uit bestaan de vorming van deze oevers te stimuleren en de aanleg 
van nieuwe kunstmatige oeververdedigingen (beton, schanskorven, breuksteen) tegen 

te gaan. 

Een tweede belangrijke natuurontwikkelingsvisie betreft het beschermen van 

overstromingszones. Zoals reeds eerder gezegd, werden een aantal van deze 
broekgebieden in het verleden bebouwd: door de aanleg van woongebied, 
industrieterreinen, parkeerruimte werden deze gebieden in grote mate ingepalmd. 
Hierdoor is het waterbergend vermogen dusdanig ingeperkt dat ander middelen, zoals 

de aanleg van stuwen en wachtbekkens, nodig zijn om overstromingen in 

benedenstroomse gebieden te voorkomen. Het beschermen van de nog bestaande 
broekgebieden en het meer landinwaarts plaatsen van ·dijken samen met een aangepast 

landinrichtingsplan kunnen mogelijke oplossingen zijn. 

Ook het terug openstellen en het herwaarderen van oude Dendermeanders heeft een 
belangrijke natuurwaarde. Deze bezitten nog de oorspronkelijke structuurkenmerken 

en kronkelen doorheen het landschap. Omwille van de goede structuurkenmerken en 
mits verbetering van de waterkwaliteit zouden deze meanders ideale vluchtwegen en 

paaiplaatsen vormen voor tal van vissoorten. 
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2.2.1 /Natuurlijke ontwikkeling van de oever 

Oevers en taluds kunnen beschouwd worden als de natuurlijke overgang tussen land en 

water. Bij het ontwerpen van een plan voor natuurontwikkeling moet rekening 
gehouden worden met de reeds aanwezige lijn- of puntvormige elementen en met de 
biotische en abiotische eigenschappen van de oever. 

~ Grote trajecten langs de Dender zijn begroeid met boom- en struiksoorten. Els en 
wilg worden het meest frequent aangetroffen. De rijkc:lom aan fauna en flora verhoogt 
naarmate er houtsingels en bomenrijen aanwezig zijn op de oevers. Ecologisch minder 
waardevolle soorten zoals distels, zuringsoorten en netels krijgen minder de kans zich 
te ontwikkelen als er meer houtige vegetatie aanwezig is . Ook de onderwater- en 

oeverplanten ontwikkelen zich minder sterk tot niet indien de houtige vegetatie voor 

voldoende schaduw zorgt . Bijgevolg is onderhoud van de oever minder vereist. Het is 

prioritair deze waardevolle, houtige oevers te beschermen. Mits minimaal onderhoud 
kan een nagenoeg natuurlijk ontwikkelende oever bekomen worden. 

Waar de oevers afkalven en oeverversteviging noodzakelijk blijkt te zijn, is de keuze 
van de aan te planten vegetatie erg belangrijk. Op oevers met een zwakke helling is riet 
de aangewezen soort . Riet beschermt de oever zowel boven- als ondergronds. 
Ondergronds houdt ze de bodem met haar vertakt wortelstelsel vast en bovengronds 
beperkt ze de inslag van water op de oever. 

Op sterk erederende oevers is het aangewezen zwarte els te planten. Deze soort 
doorwortelt de oever volledig en houdt zo de oever vast. Bovendien vormt ze met haar 

wortelstelsel een holle oever waarin vele vissoorten schuilplaats vinden. 
Langs trajecten waar minder erosie optreedt en ook hoger op de oever kunnen soorten 
zoals zomereik, wilg, gewone es en gewone vlier aangeplant worden. Het is bij de 
aanplant wel belangrijk streekeigen soorten te gebruiken. 

zone Al: 
Het betreft hier een opgehoogd gebied gelegen te Dendermonde. Indien de oever 

wordt ingeschoven, wordt de helling licht glooiend en krijgen verschillende 
plantensoorten de kans zich hier te ontwikkelen of uit te breiden. Bovendien kan de 
aanwezige fauna deze oever benutten als in - en uitstapplaats. Indien verstevigen van 

de oever nodig blijkt door de invloed van de scheepvaart, is het beter natuurlijke 

middelen te gebruiken (aanplant van doorwortelende vegetatie) dan naar kunstmatige 

verstevigingsmiddelen (zoals beton) te grijpen. Indien de oever goed onderhouden 
wordt, vormt de scheepvaart geen bedreiging. Het is immers een recht en breed traject 

waar de golfslag een minimale invloed heeft . 
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zone A2: 

Deze oever is gesitueerd te Dendermonde en is ideaal voor het nestellen van 
oeverzwaluw en ijsvogel. Ze is vrij hoog (3 à 4 meter) en begint reeds af te kalven. 
Indien de achtergelegen weg dreigt in te · storten, kunnen natuurlijke 
oeververstevigingen aangebracht worden. Kunstmatige verstevigingen zijn omwille van 
de natuurwaarde af te raden. 

Zones waarbij natuurlijke ontwikkeling en natuurbeheer prioritair ziJn, worden op 
kaart 3 weergegeven met een oranje kleur. 

~ Een groot gedeelte van de oevers van de Dender is kunstmatig verstevigd met 
schanskorven. Het overgrote deel van de schanskorven is kaal en onbegroeid. 
Plantengroei is op dit soort oeverversteviging nochtans mogelijk. Riet, mattenbies, gele 
lis en lisdodde zijn planten die zich hierop gemakkelijk uitzaaien. Deze planten 
verhogen bovendien het zelfreinigend vermogen van de waterloop. Het bewijs dat dit 
soort begroeiing mogelijk is op de schanskorven van de Dender wordt geleverd in 
Schendelbeke ter hoogte van de 'Gavers' en in Pollare nog voor de sluis. Daar zijn de 
schanskorven reeds bedekt met riet en lisdodde. Indien de beplanting van schanskorven 
moeizaam verloopt, doet men er beter aan de naastliggende zones te beplanten met riet 
en lisdoddesoorten. Via het vormen van uitlopers kunnen deze alsnog de schanskorven 
koloniseren. 

Zones waarbij de oever verstevigd is met schanskorven en waarbij moet nagegaan 
worden of de ontwikkeling van vegetatie erop mogelijk is, worden op kaart 1 
aangeduid. 

2.2.2 /Het beschermen van overstromingszones 

Overstrorningszones of meersgebieden zijn natte zones langsheen een waterloop. Bij 
hoge piekdebieten kan een waterloop het overtollige .water niet meer capteren en zal 
uit de oevers treden. Het water wordt dan opgenomen in de natuurlijke meersen. 
Regenwater kan rechtstreeks gecapteerd worden door de overstrorningsgebieden. De 
Dender zelf loopt praktisch niet meer over. De meersgebieden langs de Dender hebben 
vooral een functie bij het overstromen van de zijbeken en bij de captatie van 
regenwater wanneer de Dender te hoog staat zodat lozen onmogelijk wordt. 

In de oorspronkelijke overstrorningsgebieden heerst echter een wanbeheer: deze 
gebieden werden bebouwd zodat ze hun waterbergend vermogen verloren. De nog 
bestaande broekgebieden moeten om deze reden beschermd worden. Ze vormen 
immers ook een belangrijk landschapselement door hun natuurlijk karakter. De 
regelmaat en de voorspelbaarheid van de overstromingen bepalen het voorkomen van 
een aangepaste levensgemeenschap. Op sommige· plaatsen is het meersgebied 

gevrijwaard gebleven van bebouwing maar is de Denderdijk zo hoog dat het gebied 
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zijn functie als overstromingsgebied verliest. Het achteruitstellen van deze dijk meer 
landinwaarts is hiervoor een mogelijke oplossing. Dit kan echter enkel indien de 
huidige tendens van verbeterde waterkwaliteit aangehouden wordt, dit teneinde de 
broekgebieden niet te bezoedelen met verontreinigd Denderwater. Indien de waterloop 
sterk vervuild is, kunnen na overstromingen toxische stoffen in de voedselketen 
terechtkomen. De ecologische functie van de meersgebieden zou dan te sterk dalen. 

Door het Denderbekkencomité werd in 1994 een studie uitgevoerd die een 
inventarisatie inhield van de verschillende overstomingszones in het Denderbekken 

(Denderbekkencomité, 1994). Hieruit bleek dat ,18 meersgebieden de Dender 
flankeren . ::Hierna worden de verschillende meersgebieden bondig beschreven. De 
indeling van het Denderbekkencomité werd hiervoor aangehouden. Voor enkele 
gebieden zal de natuurfunctie prioritair zijn, in andere zones zal natuurontwikkeling 

samen kunnen gaan met ander gebruiksfuncties zoals oa. recreatie . De 
overstromingsgebieden worden weergegeven op kaart 3. Ze zijn aangeduid met een 
stippellijn en genummerd van 1 tot 18. 

1. Geraardsbergen!Overboelare: 
Het overstromingsgebied wordt beheerd door de Watering de Gavergracht Het is 
gelegen is parkgebied . De oever aan de Dender is zeer laag. In dit gebied kunnen 
natuurontwikkeling en recreatie, meer bepaald hengelsport, samengaan. 

2. Geraardsbergen: 
Dit gebied is gelegen ter hoogt van de Kasteeldreef De oever is sterk begroeid met els 
en andere struweelsoorten. 

3. Geraardsbergenlldegem-Zandbergen: 
Het betreft de broeken tussen Idegem en Zandbergen. Het overstromingsgebied bestaat 
uit aaneensluitende weiden waartussen enkele grachten lopen die als afwatering dienen 
voor de omliggende landbouwgronden. 

4. Geraardsbergen/Zandbergen: 
Dit meersgebied is gelegen aan de rechter oever van de Dender net voor de brug van 
Zandbergen. Het gaat hier om een weidegebied met waterbergend vermogen. 

5. Ninove/Appelterre: 
Het betreft een laag gelegen gebied dat regelmatig overstroomt. De oever is kaal en de 
weide komt op verschillende plaatsen tot aan de waterrand. Het vee veroorzaakt bij het 
drinken afkalving van de oever. 

6. Ninove!Pollare: 
Dit meersgebied, dat gelegen is op de rechteroever van de Dender, omvat oa. de 
Kwaadbroek en, de Molenmeersen en de Pollaremeersen te Pollare. Het gebied is 
gescheiden van de Dender door het jaagpad. Het zal voornamelijk dienst doen als 
waterberging voor regenwater. 
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7. Ninove: 
Het betreft een zeer klein gebiedje dat zich naast het industrieterrein van Ninove 
situeert . Ook dit meersgebied is gescheiden van de Dender door het jaagpad. 

8. Ninove/Roosdaal: 

Het meersgebied rondom de Wolfputbeek te Ninove heeft een zeer natuurlijk karakter: 
de open poeltjes en het weideveld zijn hiervan de oorzaak. Deze natuurlijkheid wordt 
gebroken door de aanwezigheid van schanskorven langs de oever. Enkele grachtjes 
zorgen voor de afwatering in de Dender en in de W olfputbeek. V oor het beschermen 
van het meersgebied is het noodzakelijk deze zone af te spannen en te vrijwaren van 
negatieve ingrepen. Op deze manier kan de vegetatie zijn gang gaan zodat de 
natuurlijkheid verzekerd wordt. 

9. Ninove!Okegem: 

Het is een vrij uitgestrekt meersgebied dat vanaf Okegem tot Denderleeuw doorloopt. 
De oevers bestaan uit een gemetste taludglooiing wat de natuurlijkheid van het gebied 
doet dalen. De overgang tussen land en water wordt erdoor gebroken. Aangezien het 
gebied vrij hoog gelegen is, zal het vooral dienst doen als captatie voor regenwater. 

JO. Denderleeuw (linkeroever): 

Dit meersgebied bestaat uit meerdere kleinere zones gelegen tussen Denderleeuw en 
Aalst. De lage oevers hebben een natuurlijke begroeiing bestaande uit els, wilg en 
andere struweelsoorten. Bij hoge debieten kan de Dender hier uit z'n oevers treden. 
Het gebied wordt gekenmerkt door open weide met drassige zones. 

11. Liedekerke: 
Dit overstrorningsgebied is gelegen tussen de Oude en de huidige Dender te 
Liedekerke. Het is een gebied dat volgens het gewestplan ingedeeld wordt als 
natuurgebied. Het heeft een zeer natuurlijk karakter door het drassige weiland en de 
open poeltjes. Aan de oever van de Dender wordt de natuurlijkheid teniet gedaan door 
de betonnen versteviging. Maatregelen dienen genomen te worden voor het 
beschermen van dit waardevol gebied. Afspannen van de weides verhindert de invloed 
van buitenaf en zorgt ervoor dat de vegetatie op een natuurlijke wijze zijn gang kan 
gaan. Drastische ingrepen dienen vermeden te worden .. 

12. Denderleeuw (rechteroever): 

De oever van dit gebied bestaat uit beton zodat de natuurlijke overgang tussen land en 
water verbroken wordt. Het jaagpad is gelegen tussen het meersgebied en de Dender. 
Nieternin is het een gebied dat regelmatig blank staat. 

13. Dender/eeuw-Liedekerke: 
Het is een overstrorningsgebied van de Oude Dender. Het wordt volgens het 
gewestplan ingedeeld als natuurgebied. Het heeft een natuurlijk karakter door de 
drassige weide en de poeltjes. Het gebied dient gevrijwaard te worden van drastische 

mgrepen. 
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14. Liedekerke (Belle beek): 
Het overstromingsgebied rond de Bellebeek wordt begrensd door de spoorweg en 
door het jaagpad langs de Dender. In dit gebied werd een wachtbekken aangelegd op 
de Bellebeek. In dit wachtbekken worden piekafvoeren van de N208 verwacht. Naar 
de toekomst toe wordt een zuiveringsstation gepland. 

15. Denderleeuw (rechteroever): 
De Kapellemeersen situeren zich op de rechteroever van de Dender ten zuiden van de 
autosnelweg te Denderleeuw. De oever bestaat uit beton zodat ook hier de natuurlijke 
overgang tussen land- en watermilieu verbroken wordt . 

16. AaistiErem bodegem: 
Dit overstromingsgebied, gelegen in Erembodegem flankeert de linker oever van de 
Dender. Het gebied staat regelmatig blank. De overgang naar het land wordt 
gekenmerkt door een natuurlijke oever waar de houtsoorten els en wilg domineren. 

17. Lebbeke/Denderbe/le: 
Het Denderbellebroek is ingericht als wachtbekkeri . Het werd uitgerust met een 

pompstation om bij laag tij , wanneer de Dender kan lozen in de Schelde, het water 
vanuit het Broek naar de Dender over te pompen (Denderbekkencomité, 1994). 
Brusselwee is een natuurlijk overstromingsgebied gesitueerd m Lebbeke, 
Dendermonde. Het heeft nog een erg natuurlijk karakter. De oever heeft nog zijn 
natuurlijke eigenschappen bewaard. Het talud is echter enkel meters opgehoogd zodat 
de functie als overstromingsgebied bedreigd wordt. Voorstel is hier om de dijk op te 
schuiven tot voor de Hooistraat zodat dit gebied zijn waterbergende functie weer kan 
opnemen. Deze uiterwaarde kan enkel gecreëerd worden indien de waterkwaliteit van 
de Dender drastisch verbetert . Het achteruitstellen van de dijk wordt schematisch 
weergegeven in figuur 13 . 
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Figuur 13: Schematische weergave van het achteruitstellen van een dijk. 
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18. Dendermonde/Appels: 

Dit klein overstromingsgebied ligt op de linkeroever nabij de monding van de Dender. 
Het gebied wordt gescheiden van de Dender door het jaagpad en heeft een klein 
bergend vermogen. 

2.2.3 /Het terug openstellen van oude Dendermeanders 

Er zijn enkele Dendermeanders die nog intact zijn maar die niet meer in verbinding 
staan met de huidige Dender. Ze kronkelen doorheen het landschap en hebben nog 
waardevolle structuurkenmerken. Het probleem met deze meanders is dat ze vaak 
gebruikt worden als rioleringsgracht voor huishoudelijk afvalwater. Wil men ze 
openstellen naar de Dender zal er eerst iets aan de waterkwaliteit moeten gedaan 
worden. Bovendien lopen ze doorheen landbouwgebied. De afvloei van pesticiden kan 
het water van de meander bezoedelen. Door deze vervuiling (huishoudelijk en 
agrarisch) is de vegetatie op de oevers niet waardevol, brandnetels domineren hier. 
Bovendien worden deze meanders gebruikt als drinkpoel voor het vee. Dit vee 
vertrappelt de oever zodat ook zo de structuurdiversiteit daalt. De besproken 
Dendermeanders worden weergegeven op kaart 3. 

1. Oude Dendermeander (Liedekerke): 
De Oude Dender te Liedekerke is enkel stroomafwaarts het sas te Denderleeuw nog in 
verbinding met de Dender. De Oude Dender bezit talrijke meanders zodat ze een hoge 
structurele waarde heeft . Ook hier is de waterkwaliteit zeer slecht: pikzwart water 
stroomt doorheen dit traject. Als gevolg hiervan is ook de vegetatie sterk 
gedegradeerd : brandnetels domineren weerom de oever. Op verschillende plaatsen 
stroomt er slechts nog weinig water doorheen de waterloop. 
Deze meander vormt een ideale by-pass omheen de sluis van Liedekerke. Verschillende 
maatregelen dienen hiertoe genomen te worden. Allereerst zal de waterkwaliteit 
drastisch verbeterd moeten worden. Pas dan kan de meander stroomopwaarts de sluis 
in verbinding met de huidige Dender gebracht worden. Nadien kan het traject opnieuw 
ingericht worden: hierbij zijn aanplantingen met oeververstevigende en 

waterzuiverende soorten zoals riet, egelskop, els en wilg een noodzaak. Ook hier is de 
bouw van een vistrap noodzakelijk voor het overbruggen van het hoogteverschil tussen 
het stroomafwaartse en stroomopwaartse gedeelte van de sluis. 

2. Oude Dendermeander (Denderbelle): 
Te Denderbelle ligt een oud traject van de Dender. Langs de ene zijde mondt deze uit 
in de Grote beek die op zijn beurt uitmondt in de huidige Dender. Langs de andere 
zijde staat deze in verbinding met de Molenbeek. Dit traject bestaat uit op elkaar 
volgende meanders waardoor de structurele waarde erg hoog is. De waterkwaliteit is 
echter zeer slecht: het water heeft een donkerzwarte kleur. Door deze slechte kwaliteit 
is de vegetatie sterk achteruit gegaan: de brandnetel domineert hier, maar ook 
smeerwortel en boterbloem komen voor. Slechts kleine rietkragen vormen hierop een 
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uitzondering. Bovendien kan het vee rechtstreeks aan het water zodat deze de oever 
vertrappelen en voor afkalving zorgen. 
Ter hoogte van de aansluiting Dendermeander-Grote beek kan een verbinding met de 
huidige Dender gemaakt worden. De Oude Dender wordt hierdoor weer in verbinding 
gebracht met de huidige Dender zodat vissoorten uit de huidige Dender hier hun 
toevlucht kunnen zoeken. De oevers van de Oude Dender moeten gevrijwaard worden 
van afkalving. Hiertoe dient de afspanning van de aanliggende weides verder van de 
oever afgeplaatst te worden zodat het vee de oever niet meer kan vertrappelen. 
Herinrichten van de Oude Dender is noodzakelijk: aanplantingen met streekeigen 
houtsoorten en kruiden is aangewezen. 
Bovendien kan de grote beek door die verbinding fungeren als by-pass omheen de sluis 
van Denderbelle. Vooreerst dient de toegang tot de Grote beek echter open gemaakt te 
worden. Houten platen verhinderen momenteel de doorgang vanuit de Dender 
stroomafwaarts de sluis. De waterkwaliteit van de Grote beek en de Oude Dender 
moet drastisch verbeteren vooraleer het water met het Denderwater gemengd wordt. 
Om het hoogteverschil tussen het stroomafwaartse gedeelte en het stroomopwaartse 
gedeelte van de stuw te overbruggen, zal een vistrap moeten aangelegd worden. 

2.3 I Ontwikkelingsvisie voor zijbeken en grachten 

Waar op de Dender geen mogelijkheid bestaat een natuurlijk milieu te creëren, 
bijvoorbeeld daar waar de oevers verstevigd zijn met betonnen platen, is het belang van 
de zijbeekjes en grachten zeer groot. Deze zijwaters kunnen ideale paai- en 
schuilplaatsen vormen voor talrijke vissoorten. Dikwijls is echter de toegang tot deze 
beekjes en grachten belemmerd door balken, door een terugslagklep of door de dijk 
zelf In deze ontwikkelingsvisie zal dan ook meermaals voorgesteld worden deze 
hindernissen weg te nemen. Bovendien moet bij het openstellen van deze beekjes en 
grachten ook een goede waterkwaliteit geviseerd worden. Het in verbinding stellen van 
de zijwaterloop met de Dender heeft geen zin als de vissen er niet kunnen in overleven. 
Ook een goede structuurkwaliteit is belangrijk voor de ontwikkeling van vissoorten. 

In deze studie worden enkele zijwaterlopen van de Dender besproken. Ze zijn 
geselecteerd naargelang de natuurwaarde die ze bezitten, de situering maar vooral 

naargelang het belang voor de visstand op de Dender. De situering van de waters vindt 
men terug op kaart 3 en werden genummerd van 1 tot 1 0. 

1. Moesbeek: 
De Moesbeek stroomt net op de grens van Henegouwen en Oost-Vlaanderen. Volgens 
de het ontwerp 'Groene Hoofdstructuur' wordt het eerste gedeelte (200 m) van deze 
waterloop tot natuurontwikkelingsgebied geklasseerd, verderop wordt ze als 
natuurverbindingsgebied. Ze mondt uit aan de linkeroever van de Dender en staat 
ermee in open verbinding. De Moesbeek heeft een natuurlijke oeverstructuur: de 
oevers worden geflankeerd door riet, els, populier en weides. Teneinde deze beek als 
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een goede paai- en vluchtweg te laten functioneren, moet de waterkwaliteit drastisch 
verbeterd worden. Ook ondergedoken waterplanten vormen een ideaal paaisubstraat 

2. Gracht (Geraardsbergen) : 

Deze gracht, die in natuurontwikkelingsgebied gelegen is, mondt via een open 
verbinding in de Dender uit. De verbinding geschiedt via een buis met een doormeter 
van 1 meter. De hoogte van het water in de buis is voldoende hoog zodat vismigratie 
maglijk is. Mits verbetering van de waterkwaliteit vormt deze gracht een ideale 
paaiplaats voor snoek: het lage waterpeil zorgt voor een snellere opwarming in de 
maanden februari, maart en april. De water- en oevervegetatie wordt gebruikt als 
paaisub straat. 

3. Netwerk van grachten (Grimminge): 

Het betreft twee grachten die in open verbinding staan met de Dender. Tussen de twee 
grachten bevindt zich een netwerk van grachten die met elkaar in verbinding staan. Het 
water staat er echter niet erg hoog in. Indien het netwerk van grachten uitgediept zou 
worden, zou het water hoger staan en wordt vismigratie mogelijk. 

4. Molenbeek (Zandbergen) : 
Net voorbij de brug mondt op de linkeroever van de Dender de Molenbeek uit. De 

waterkwaliteit van deze beek is echter zeer slecht. De oeverstructuur is nog vrij goed : 
overhangende vegetatie en sporadisch voorkomende holle oevers zorgen voor 
geschikte schuilplaatsen. Het Denderbekkencomité (1991) evalueerde de 
structuurkenmerken en duidde het eerste gedeelte van deze beek als structureel van 

matige kwaliteit, na ongeveer 5 km wordt ze beoordeeld als structureel waardevol tot 
zeer waardevol. Mits verbetering van de waterkwaliteit vormt deze waterloop een 
ideale vluchtweg voor de aanwezige visstand in de Dender. 

5. De Rijt (Pol/are): 
Honderd meter voorbij de stuw te Pollare mondt op de rechteroever een vrij natuurlijk 
ogende waterloop uit, nl. De Rijt. Deze is gelegen in natuurontwikkelingsgebied. 
Houten balken verhinderen de trekweg voor vissoorten uit de Dender. Na ruiming van 

deze balken kan De Rijt fungeren als migratieweg. 

6. Wolfputbeek: 
De Wolfputbeek meandert doorheen weiden en mondt dan in de Dender uit met een 

opening van 4 meter. Elzen en ander struikgewas creëren holle oevers en natuurlijke 
habitats. Structureel is deze beek waardevol (Denderbekkencomité, 1991 ). Enkele 

zijwaterlopen worden zelfs als zeer waardevol geklasseerd. De waterkwaliteit is echter 

slecht. De te treffen maatregel bestaat uit het zuiveren van het water om zo een 

geschikte vluchtweg voor de vissoorten van de Dender te vormen. 

7. Bellebeek: 
Het eerste gedeelte van de Bellebeek wordt als natuurverbindingsgebied geklasseerd, 

het grootste deel van het bekken van deze beek is echter natuurontwikkelingsgebied. 

Deze waterloop is gelegen in overstromingsgebied. Een wachtbekken werd op de 
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Bellebeek aangelegd. De Bellebeek staat in open verbinding met de Dender. De 

benedenloop van deze beek is ongeveer 9 meter breed en heeft een diepte van 1,5 
meter. De beek heeft natuurlijke oevers met weelderig struikgewas. Aan de monding is 
er een verbreding van de loop. Een rietaanplant zou hier een aanlokicingspunt kunnen 
zijn voor het aanwezige visbestand in de Dender. 

8. Grachten (Welle).· 
Twee grachten, gelegen in natuurkemgebied, verbinden een privéhengelvijver met de 
Dender. Het zijn biologisch zeer waardevolle grachten die enkel onder water komen te 
staan bij hoge waterstand. In de periodes waar er water in de grachten staat, vormen ze 

een ideale paaiplaats voor soorten als snoek die paaien in ondiep, plantenrijk water. 

9. Molenbeek (Erembodegem): 
Het eerste gedeelte van de Molenbeek is gelegen in natuurkemgebied. Dit gedeelte 
wordt door het Denderbekkencomité ( 1991) als structureel waardevol geklasseerd. De 
rest van het bekken is natuurontwikkelingsgebied en is over het algemeen structureel 
minder waardevol. Deze waterloop vormt een afwatering voor de omliggende 
meersen. Vroeger zou deze beek rijk aan vis geweest zijn . Sinds de oprichting van de 
omliggende industrieterreinen is het visbestand er echter verdwenen. Het verwijderen 
van slib is een maatregel die dient getroffen te worden om deze beek terug te laten 

functioneren als vluchtweg voor de visstand op de Dender. De ontwikkeling van de 

Molenbeek moet samen evolueren met deze van het omliggende natuurgebied. 

JO. Netwerk van grachten (Aalst): 

Het betreft hier een aantal grachten die dienen voor de afwatering voor het omliggend 

bosgebied. De hoofdgracht staan in open verbinding met de Dender. Ze is 3 meter 
breed en 0,2 meter diep . Vismigratie via deze weg is mogelijk mits verbetering van de 
waterkwaliteit. De vegetatie is zeer dens en zorgt zo voor een donkere schaduw. Als 
paaiplaats zal dit grachtensysteem bijgevolg niet fungeren . 

2.4 I Ontwikkelingsvisie voor natuurtechnische milieubouw op de Dender 

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen primaire en secundaire 

natuurbouw. Bij de primaire natuurbouw wordt de klemtoon gelegd op de spontane 

natuurontwikkeling na het scheppen van optimale milieu-omstandigheden. Secundaire 
natuurbouw richt zich op het integreren van natuurtechnische concepten bij 

cultuurtecnische ingrepen. Afuankelijk van de lokaliteit, de opportuniteiten en de 

noodwendigheden zal een genuanceerde afweging dienen gemaakt te worden bij keuze 

tussen primaire en secundaire milieubouw. Het is evident dat voor nog bestaande 
natuurlijke oevers en overstromingszones bij voorkeur de keuze voor de primaire 
natuurbouw wordt genomen met maximaal behoud en ontwikkeling van nog bestaande 

potenties. Indien door omstandigheden (geografische lokatie, gebruiksfunctie, ... ) dient 

afgezien te worden van primaire milieubouw of indien primaire milieubouw onmogelijk 
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wordt zoals bij infrastructuurwerken, zal secundaire milieubouw maximaal moeten 
geïntegreerd worden. 

In deze context moeten de aanleg van natuurvriendelijke oevers en by-passen gekaderd 
worden. Het zijn beide natuurtechnische ingrepen die kunnen gehanteerd worden 
wanneer cultuurtechnische maatregelen een belemmering vormen bij de ontwikkeling 
van het visbestand. Een natuurvriendelijke oever kan de natuurlijkheid van een 
verharde oever verhogen. Het biedt de mogelijkheid een biotoop te creëren waar 
natuurontwikkeling mogelijk is. Zowel fauna- als florasoorten zullen zich er kunnen 
profileren. Ook de aanleg van een by-pass zorgt voor een verhoging van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het visbestand. Vissen kunnen een stuw omzeilen 
door de aanwezigheid van een by-pass zodat migratie van benedenstroomse gebieden 
naar bovenstroomse gebieden en omgekeerd niet belemmerd wordt. 

Hieronder worden verschillende mogelijkheden gegeven voor de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en by-passen. 

2.4.1 /De aanleg van natuurvriendelijke oevers 

De gehele constructie van een natuurvriendelijke oever bestaat uit een vooroever, een 
natte strook of plasberm en de oorspronkelijke oever. Op de Dender is de afkalving 
van de oevers het gevolg van de golfinslag opgewekt door de scheepvaart. Steile 
oevers en een plotse overgang van water naar land zijn hiervan het gevolg. Door de 
aanleg van een vooroever wordt de erosiekracht van het water opgevangen zodat de 
achterliggende oever niet kunstmatig verstevigd dient te worden. Deze constructie 
biedt de mogelijkheid een zwakker hellende achterliggende oever te creëren. Water- en 
oeverplanten krijgen de kans zich te ontwikkelen wat nog een extra verdediging tegen 
erosie biedt. De aanwezige fauna vindt hier een weg om uit het water te komen. 
Talrijke vissoorten vinden er een paaiplaats. Teneinde vissen toe te laten in de natte 
zone dient er een open verbinding te zijn tussen de waterloop en de plasberm. 

Bij een bredere rivier zoals de Dender is de plasberm zelf pas ecologisch interessant 
wanneer de breedte ervan breder is dan 5 meter. De plasberm en de achterliggende 
oever dienen niet ingericht te worden. Een spontane ontwikkeling van de vegetatie is 

veel natuurlijker. Voor de ontwikkeling van riet mag de plasberm echter niet dieper 
zijn dan 1, 1 0 meter. Een voorstelling van een natuurvriendelijke oever wordt 

weergegeven in de volgende figuur. 

67 



Vooroeververdediging Niet-verstevigde oever 

Gebiedseigen grond 

Houten damwand 

Stortsteen 

Figuur 14: Schematische voorstelling van een natuurvriendelijke oever 
(Claus en Janssens, 1994). 

De geselecteerde zones voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers, worden 
weergegeven met een groene kleur op kaart 3. 

1. plasberm (Geraardsbergen): 
Tegen de Waalse grens aan zijn de Denderoevers zeer kaal. Ze bieden wem1g 
mogelijkheden voor de aquatische fauna in de Dender. De eerste 500 meter van de 
rechteroever van de Dender vanaf de Henegouwse grens is niet kunstmatig verstevigd . 
Voorbij dit traject is de rechteroever verstevigd met schanskorven. Het talud is vrij 

breed en kaal en dus ideaal voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Het 

aangeduide traject is nagenoeg 400 meter lang en is gedeeltelijk kunstmatig verstevigd 
en gedeeltelijk natuurlijk. Een initiële aanplant met rietvegetatie kan noodzakelijk zijn. 

2. plasberm (Schendelbeke): 

De aangeduide zone heeft een afstand van 300 meter. De oever is verstevigd met 
schanskorven en het talud is vrij breed. Ook de omliggende zones zijn verstevigd met 

schanskorven en beton zodat weinig habitats voor vissoorten gecreëerd kunnen 

worden. Enkel de linker oever, stroomopwaarts . het aangeduide gebied biedt 

interessante biotopen. De aanleg van een natuurvriendelijke oever garandeert in dit 
gebied de aanwezigheid van een paaiplaats voor de vissoorten van de Dender. 

3. plasberm (Brusselwee): 
De aangeduide zone is gelegen op de rand van het meersgebied Brusselwee. De oevers 

langs dit waardevol gebied werden onlangs nog verstevigd met schanskorven. Op dit 

traject van de Dender bieden de oevers weinig mogelijkheden voor de ontwikkeling 

van de visstand : de oevers zijn kaal of verstevigd met schanskorven of stortsteen. De 
aanleg van een natuurvriendelijke oever in dit gebied verhoogt de natuurwaarde van de 

oever en biedt paaimogelijkheden voor het aanwezige visbestand . 
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2.4.2 /De aanleg vanby-passenen vistrappen 

Stuwen zijn op de Dender aangelegd om het water te beheersen dat niet meer uit de 
oevers van de waterloop kan treden en om de scheepvaart toe te laten. Zo zijn er op 
Vlaams grondgebied acht stuwen aangelegd op de Dender (zie supra). Op dit ogenblik 
is het ongekend in welke mate stuwen de vismigratie belemmeren. Het is niet geweten 
in welke mate de vissen mee versast worden doorheen sluizen. Een studie omtrent de 
impact van sluizen op het visbestand zal hierover opheldering moeten brengen. Op dit 
ogenblik is het mogelijk 4 by-passen op een eenvoudige wijze in te richten. Het betreft 
hier waters die reeds omheen een stuw lopen en die mits het in verbinding stellen met 
de Dender als by-pass kunnen fungeren . De Oude Dendermeanders omheen de stuw te 
Liedekerke en deze te Denderbelle werden reeds eerder besproken. Langsheen twee 
stuwen van de Dender (te ldegem en te Pollare) loopt een gracht evenwijdig met de 
Dender. Via natuurtechnische ingrepen kunnen deze grachten omgevormd worden in 
een by-pass. Het uitdiepen en de aanleg van een vistrap zijn de meest essentiële 
aanpassingen die dienen getroffen te worden. In het geval waar geen gracht of zijbeek 
voorhanden is, zal een by-pass moeten aangelegd worden. De hieronder besproken 
by-passen worden weergegeven op kaart 3. 

I. by-pass (Idegem): 
Ter hoogte van het sas van Idegem loopt een gracht evenwijdig met de Dender. 
Stroomafwaarts de sluis mondt ze uit in de Dender. Op dit moment wordt deze gracht 
gebruikt als afwatering voor de omliggende landbouwgronden en is het water niet erg 
zuiver. Indien men zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit en men verbindt 
de gracht met het bovenstroomse gedeelte van de Dender, vormt deze gracht een 

ideale by-pass omheen de sluis. 

2. by-pass (Pollare) : 
Ter hoogte van de sluis te Pollare loopt evenwijdig met de Dender een gracht 'De Rijt' 
die stroomafwaarts de sluis in de Dender uitmondt. Indien deze gracht stroomopwaarts 
de stuw in verbinding met de Dender wordt gesteld, wormt dit een by-pass omheen de 
stuw waardoor de vismigratie mogelijk wordt gemaakt. 
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!I Besluit 

Sedert een drietal jaar zijn er duidelijke tekenen dat er op het vlak van de 
waterkwaliteit zich een verbetering voordoet op de Dender. Het recentste VMM 
rapport getuigt van een matige verbetering op de Dender. De vissterfles van '93 en '95 
waren opmerkelijke signalen dat er zich terug . een visstand ontwikkelt. De 
visbestandsopnames van 1994 en 1996 hebben duidelijk aangetoond dat er op de 
Dender in de zone stroomopwaarts Aalst zich een interessante visstand heeft 

ontwikkeld. Twintig vissoorten werden waargenomen waaronder winde, serpeling, 
snoek, zeelt en rietvoorn. Stroomafwaarts Aalst blijft echter de situatie bedroevend, 

enkel enige zeer resistente vissoorten kunnen zich in dit water van 'slechte' kwaliteit in 
beperkte aantallen handhaven. Ook structureel heeft de Dender danig te lijden : hier en 
daar werd de rivier rechtgetrokken, oude meanders werden afgesloten, de oevers 
werden verstevigd en de nv1er krijgt meer en meer een kanaalaspect 
Waterkwantiteitsbeheer was er op gericht overstromingen zoveel mogelijk te beperken. 

Dit ontwikkelingsplan voor de Dender is een visie van de visstandsbeheerders met als 
doelstelling het herstel en behoud van de natuurwaarde (en in het bijzonder van de 
visstand) in en rond de hoofrivier en het behoud en de ontwikkeling van een duurzame 

vorm van bevissing. 

Het herstel van de ecologische waarden van de rivier kan bekomen worden aan de 
hand van de volgende actiepunten : 

~ de vuilvracht verder beperken via een doorgezet en efficiënt waterzuiveringsbeleid; 

~ het prioritait behoud van de resterende natuurlijke oevers; 

~ mogelijkheden voor natuurtechnische ingrepen bij bestaande dijkverstevigingen 

(plasberm, inzaaiingen van schanskorven), het nastreven van een herstel van de 

natuurlijke oevers; 

~via ontwerp en aanleg van vispassages het herstel van de vismigratiemogelijkheden 

van de grens met Wallonië tot Dendermonde binnen de hoofdrivier, en tussen de 

hoofrivier en de zijlopen; 

~ na sanering van de waterkwaliteit, het terug in verbinding stellen van oude 
Dendermeanders; 

~ behoud en ontwikkeling van een aantal overstromingszones met daaraan gekoppeld 

een consequent landgebruik in deze uiterwaarden (natuur en extensieve landbouw); 
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~ het uitvoeren van een consequent visstandsbeheer (het weren van exoten, het 
promoten van het weidelijk hengelen, de noodzaak herbepotingen op termijn tot nul 
herleiden, ... ). 

~ De ontwikkeling van een duurzame en ecologisch inpasbare vorm van weidelijke 
bevissing wordt nagestreefd via een voorstel tot zonering van hengelstroken waarbij 
rekening gehouden wordt met bereikbaarheid en waarbij de nodige voorzieningen 
voor de hengelaar kunnen aangebracht worden. 

Dit ontwerpplan beoogt een aanzet te zijn tot overleg ( oa. m het 
Denderbekkencommité en in AMIS) waarbij de verschillende beheerders (betreffende 
waterkwaliteit, waterkwaliteit, visstand, natuurbehoud, ... ) elementen uit dit plan 
kunnen implementeren aan hun specifieke beleidsplannen en uitvoeringsprogramma's. 
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Opmerkingen 

Er werden ons verschillende opmerkingen overgemaakt op de voorlopige versie van 
het ontwikkelingsplan. De belangrijkste werden hieronder kort weergegeven. 

De opmerkingen van de coöperanten kunnen als volgt samengevat worden: 

De hengelaars vinden dat de hengelsport op de Dender niet mag gebonden worden aan 
een aantal specifieke hengelzones. Ze willen blijven hengelen over de gehele Dender. 
Volgens de wet zijn ze hier inderdaad toe gerechtigd. De bedoeling van de zonering is 
echter meerdere functies te integreren en samen te ontwikkelen langs de Dender. 
Indien de zones gerespecteerd worden, blijft er nog plaats voor andere functies zoals 
natuurontwikkeling. 

De hengelaars dringen er bovendien op aan dat alle afsluitingen en andere 
belemmeringen op de oever verwijderd worden. Ze benadrukken dat een oeverzone 
van 1,5 meter vanaf de hoogste waterrand moet vrijgehouden worden voor het 
onderhoud van de waterloop. Deze zone mag volgens de wet op de riviervisserij ook 
gebruikt worden door hengelaars. De hengelaars vinden het bijgevolg prioritair de 
Dender over de gehele lengte toegankelijk te maken. 

Er werd enkele malen opgemerkt dat hengelzone 21 stroomafwaarts nog verder kan 
uitgebreid worden. Het betreft hier echter een meersgebied. Door ons werd bij 
voorkeur prioriteit gegeven aan natuurontwikkeling. 

Opmerkingen van de Afdeling Natuur: 

De Mdeling Natuur stelt voor het aantal hengelzones te beperken. Ze vinden het meer 
aangewezen te beginnen met de meest prioritaire zones en pas na evaluatie hiervan 
verder te werken. 
Deze stellingname lijkt ons niet uitvoerbaar daar volgens de wet de hengelaars over de 
gehele Dender het recht hebben te vissen. Indien slechts enkele zones voor hun 
voorbehouden worden, zullen ze hier niet mee akkoord gaan en toch blijven hengelen 
over de volledige Dender. Onze mening is dat de hengelaars zich beter zullen inpassen 
in een beleid waar voldoende rekening gehouden wordt met hen. 

De Mdeling Natuur merkt bovendien op dat de aanleg van een natuurvriendelijke 
oever één van de mogelijkheden is voor het herwaarderen van waterlopen. Het is 
echter niet dé oplossing voor alle waterlopen. Voor de Dender vinden ze deze 
constructie aanvaardbaar, maar het lijkt hun ongewenst deze als standaard op alle 
waterlopen toe te passen. 

Volgens de Mdeling Natuur zijn de gegevens inzake fauna en flora ondermaats. 
Bij de uitwerking van dit ontwikkelingsplan is het echter nooit onze bedoeling geweest 
een volledige inventarisatie te geven van het fauna- en florabestand langs de Dender. 
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Dit ligt niet in het werkdomein van dit instituut. Een korte beschrijving toont de 
aanwezigheid van interessante fauna- en florasoorten aan. 

Ook vindt de Afdeling Natuur dat de invulling van natuur vrij eenvouding wordt gezien 
binnen dit werk. In dit werk wordt echter vanuit de sector binnenvisserij een selectie 
gemaakt van hengelzones waarbij wel degelijk een afweging is gebeurd tussen de 
belangen voor de hengelsport en de belangen voor natuurontwikkeling. Hierbij werden 
ook gebieden aangeduid die naar onze mening beschermd moeten worden en waar 
natuurontwikking prioritair is. 
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Foto 1: Schuimvorming stroomafwaarts de sluis van Pollare. 

Foto 2: Een natuurlijke oever langs de Dender kenmerkt zich oa. 
door de aanwezigheid van els (Liedekerke). 
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Foto 3: Ook nu nog worden oevers verstevigd met schanskorven 
(Dendermonde). 

Foto 4: 
Verscheidene 
taludglooiingen 
werden verstevigd 
met beton 
(Geraardsbergen). 



Foto 5: Het jaagpad werd dicht tegen de waterrand aangelegd 
(Geraardsbergen). 

Foto 6: Privé-tuinen lopen door tot op de oever van de Dender 
(Liedekerke). 
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