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Het Denderbekken

Het Denderbekken behoort tot het bekken van de Schelde. De Dender begint bij Ath en ontstaat door 
de samenvloeiing van de Oostelijke en Westelijke Dender en het Kanaal Blaton - Ath.
De Oostelijke Dender ontspringt in een heuvelrug van Erbait (deelgemeente van Jurbise) op een hoogte van 
100 m. De Westelijke Dender ontspringt in de streek van Barry (deelgemeente van Doornik) op een hoogte 
van 60 à 70 m. Bij de samenvloeiing te Ath ligt de Dender nog ongeveer 40 m boven de zeespiegel, aan de 
monding te Dendermonde is dit nog iets minder dan 10 m. De totale lengte van de Dender bedraagt 65 km. 
De belangrijkste zijrivieren van de Dender in Vlaanderen zijn de Marke, de Molenbeek-Terkleppebeek, 
de Molenbeek (Zandbergen), de Bellebeek, de Molenbeek (Erpe-Mere) en de Vondelbeek.
De totale oppervlakte van het Denderbekken bedraagt ongeveer 1384 km2, waarvan zich ongeveer 
twee derde in de provincie Oost-Vlaanderen en één derde zich in de provincie Henegouwen situeert. 
Het beheer van de Dender vraagt dus een gecoördineerde interregionale aanpak.
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De Dender in de geschiedenis

Al heel vroeg ontstonden Romeinse vestigingen langs de Dender. De Germaanse volksstammen drongen via 
deze rivier binnen en plunderden de Romeinse nederzettingen. In Aalst en Hofstade werden in de 2de helft 
van de 20ste eeuw resten van deze Romeinse aanwezigheid teruggevonden.

Voor de kanalisatie had de Dender een erg kronkelend verloop en in de zomer was het waterpeil zo laag dat 
men met opgestroopte broekspijpen de overkant kon bereiken. In de winter zette de rivier de omliggende 
weiden onder water. Tegenstrijdige belangen leidden soms tot heftige ruzies onder de verschillende 
gebruikers van de rivier: schippers wilden een zo hoog mogelijke waterstand, landbouwers wilden na de 
winter een zo laag mogelijke waterstand opdat hun weiden niet zouden verzuren en de molenaars eisten 
een deel van het water voor hun molens op.

Vanaf 1185 werden verschillende opeenvolgende kanalisaties uitgevoerd ten voordele van de scheepvaart. 
Tussen de 12de en de 15de eeuw kende de Denderstreek een economische bloei door de ontwikkeling van de 
internationale handel in Brabant en de landbouw en het ambachtswezen in Henegouwen. In de 15de eeuw 
werden volgens een keure granen, steen, kalk, hout, ijzer, laken, wijn, bier, hop, huiden, kaas, haring, olie, 
boter, look en ajuinen vervoerd.

Godsdienstoorlogen en de opstand tegen Spanje zorgden echter voor de ontvolking van de streek in de 16de eeuw.

In de 17de eeuw hernam de economische bloei en werd de Dender opnieuw aangepast, maar nadat de 
exploitatie en het onderhoud van de Dender tussen 1868 en 1938 aan de Compagnie de la Dendre werd 
toevertrouwd, werd de rivier 70 jaar lang verwaarloosd en de weiden eromheen verzuurden.

Vanaf de 19de eeuw ontstonden nieuwe industrietakken: 
in Ninove en Geraardsbergen de luciferfabrieken, in 
de hele Denderstreek textiel- en voedingsindustrieën, 
waaronder brouwerijen.

De Dender als bevaarbare waterweg werd ondertussen 
sterk verwaarloosd.

Vóór de tweede wereldoorlog moest een einde komen 
aan de Denderperikelen, maar door de oorlog vielen 
deze plannen in het water. Pas in 1978 werd de Dender 
in Dendermonde rond de stad geleid en ontstond de 
Nieuwe Dender waarbij nu een tijsluis in Dendermonde 
voor de verbinding met de Zeeschelde zorgt. 

Ondertussen ging in de Denderstreek echter veel 
industrie verloren, waardoor het vrachtvervoer 
verder terugliep. De plannen voor de modernisering 
van de Dender stroomopwaarts van Aalst werden  
opgeborgen en op het vlak van scheepvaart speelt de 
Dender momenteel een ondergeschikte rol. Schepen 
tot 600 ton kunnen tot in Aalst varen. Vanaf de sluis 
van Aalst en verder stroomopwaarts zijn de sluizen 
echter enkel aangepast aan spitsen (350 ton). Dit deel 
van de Dender wordt dan ook niet meer gebruikt voor 
de vrachtvaart. De rivier heeft hier wel een nieuwe 
functie voor de zachte recreatie- en passagiersvaart. 
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Functies van de Dender

Het beperkte gabariet van de Dender, stroomopwaarts Aalst, de oudere kunstwerken en handbediende 
sluizen zorgen ervoor dat deze vaarweg niet aangepast is aan de moderne scheepvaart.
Het goederentransport is door de jaren heen meer en meer op de achtergrond geraakt, plaats makend 
voor nieuwe functies, namelijk zachte recreatie en natuurontwikkeling. 

Scheepvaart

Sluizen en stuwen

Op Waals grondgebied, van Ath tot Geraardsbergen, is de Dender wegens onvoldoende diepgang momenteel 
niet meer bevaarbaar voor de beroepsscheepvaart. Van Geraardsbergen tot Dendermonde is dit wel het 
geval. Tussen het beginpunt in Ath en de monding te Dendermonde bevinden zich 13 sluizen en stuwen 
waarvan acht op Vlaams grondgebied. Een sluis zorgt ervoor dat een schip een hoogteverschil kan 
overbruggen. Naast elke sluis staat een stuw die de waterhoeveelheid regelt in het stroomopwaarts pand 
en zo het waterpeil in de Dender op peil houdt voor de scheepvaart. De stuwen op de Dender werken 
stroomopwaarts Aalst nog met het systeem van schotbalken. Is er weinig water, dan worden de schotbalken 
in de stuw op elkaar gezet wat het water tegenhoudt. Bij te veel water worden de schotbalken opgehaald.

Scheepvaartverkeer

Om deze rivier bevaarbaar te maken werd ze gekanaliseerd. Voor de kanalisatie was de Dender ongeveer 
80 km lang, nu nog slechts 65 km. In Ath begint het kanaal Blaton-Ath. Via het kanaal Nimy-Blaton-Péronnes 
is er een verbinding met de Bovenschelde via Péronnes en met het Canal du Centre via Bergen. De Dender 
zou de meest rechtstreekse verbinding tussen de industriezone rond Lille (Noord-Frankrijk) en de Antwerpse 
haven kunnen zijn, maar wordt niet als dusdanig benut wegens de te kleine capaciteit van de schepen 
die op de Dender kunnen varen. 
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Ook schepen tot 300 ton kunnen het volledige traject nu 
niet meer afl eggen, gezien het Waalse gedeelte niet diep 
genoeg meer is. Dit probleem zou in 2008 opgelost moeten 
worden, daar baggerwerken gepland zijn. Bovendien zijn 
schepen van 300 ton economisch minder interessant voor de 
vrachtvaart. Tussen Aalst en Dendermonde kan de Dender 
bevaren worden door schepen met een vracht tot 600 ton. 
Er zijn zelfs plannen om het gabariet te verhogen tot 1350 
ton. Stroomopwaarts van Aalst wordt de rivier enkel nog 
gebruikt voor de pleziervaart en de passagiersvaart, 
het vrachtvervoer is hier het laatste decennium zo goed als verdwenen.

Bedrijven die de Dender tot op de dag van vandaag als transportweg gebruiken zijn o.a. SYRAL Belgium, 
De Kegel Mazout, Gabriels Mazout en bouwfi rma’s zoals Interbeton en De Rijcke gebroeders. 
Dagelijks varen nog 2 à 3 schepen tot in Aalst. 
Snel mag er op de Dender ook niet gevaren worden. Opvarend bedraagt de maximumsnelheid 6 km/u, 
afvarend 7 km/u.
De diepgang van de Dender schommelt tussen 1,9 en 2,1 m. Op het stuk Nieuwe Dender te Dendermonde 
is dit 2,3 m. De diepgang is de afstand tussen de waterlijn en de onderkant van het schip.
Wat de breedte betreft meten we stroomopwaarts van Aalst 30 m bovenaan en 18m onderaan, en 
stroomafwaarts van Aalst 22 m bovenaan en 12 m onderaan.   
Omdat het scheepvaartverkeer sterk gedaald is, wordt er minder uitgegeven aan onderhoud: 
het is nl. economisch niet verantwoord om veel te investeren in een sporadisch gebruikte waterweg, 
wat meteen ook de belangrijkste reden was voor het dichtslibben van de Waalse Dender. 

Natuur

De oeverstructuur langsheen de Dender

Op de Dender zijn verschillende oevers te herkennen:

Natuurlijke oevers

Bij een natuurlijke oever kunnen 2 situaties 
voorkomen: de holle oever en de bolle oever. 
Riviermeandering veroorzaakt verschillen in 
stroomsnelheid. De buitenbochten waar het water 
sneller stroomt, worden door de uitschurende 
werking van het water verder uitgehold, en vormen 
zo schuilplaatsen voor vissen. Op ondiepe plaatsen 
is de stroming vrij turbulent, zodat daar veel 
zuurstof in het water kan komen. De diepe stille 
plaatsen vormen een stabiel milieu dat rijk is 
aan organisch materiaal. 

Op de natuurlijke oever vinden we struwelen met elzen die tot in het water hangen. Deze elzen hebben 
verschillende functies: de wortels houden de bodem vast en herbergen de viseitjes. De uit de boom vallende 
insecten bieden voedsel voor de vissen. Bij de natuurlijke oeveropbouw van een rivier zoals de Dender 
zijn brede oeverstroken met planten (riet + oeverplanten + struiken) ideaal.
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- milieuvriendelijke oevers
In 1999 werden stroomopwaarts de sluis van Denderbelle over ongeveer 1 km milieuvriendelijke oevers 
aangelegd, namelijk oevers met plasbermen om het paaien van de vissen te bevorderen.
Stroomopwaarts van Aalst werd slechts één van beide oevers verstevigd, de andere oever is natuurlijk. 
Stroomafwaarts wordt er meer en meer verstevigd. De nieuwe verstevigingen gebeuren met schans-
korven.

- Bij de kunstmatige oever is er echter geen kunstmatige oever is er echter geen kunstmatige oever
sprake meer van een geleidelijke overgang van 
land naar water.  De  betonnen damplaten, die 
er voor de scheepvaart geplaatst zijn, maken 
de oever ecologisch waardeloos. 

Aan ingenieurs wordt gevraagd om stuwen, 
wegbermen, oevers,... op een milieuvriendelijke 
manier aan te leggen. Schanskorven zijn al een 
stap in de goede richting.  Op de Dender vind je 
ook een oeverversteviging met een horizontaal stuk 
waardoor bv. de eenden de mogelijkheid hebben 
om gemakkelijk uit het water te komen. 

Meersen - toen en nu

Waar beide oevers bedijkt zijn, blijft de Dender zowel 
‘s winters als ‘s zomers in dezelfde bedding stromen. 
Niet overal zijn er langs weerszijden dijken aangelegd. 
Het teveel aan water kan dan via de natuurlijke oever in 
de weiden opgevangen worden: zo ontstaan de meersen. 
Door de kanalisatie is het aantal meersen echter sterk 
gedaald.

Bronbosjes

Uit de bronnen van de Dender komt weinig water. Er zijn wel bijrivieren van de Dender die gevoed worden 
door een echte bron. Dikwijls liggen die verscholen in een bosje: een bronbos. In deze bronbossen vind 
je nog een fl inke brok ongerepte natuur, wilde gebiedjes met zuiver water en zeldzame planten- en 
diersoorten. Je vindt er oeverplanten zoals de dotterbloem, de reuze paardestaart,  ...  Ook de beschermde 
vuursalamander komt er voor. De bronbosjes zijn zó nat dat ze ongeschikt zijn voor landbouw, vandaar ook 
dat ze gespaard zijn gebleven.
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Waterkwantiteit

De Dender en de hoeveelheid water

De Dender is altijd al een grillige rivier geweest. De Kelten, die in de 5de tot de 3de eeuw voor Christus 
in de Denderstreek woonden, noemden de rivier ‘Tanera’, wat wil zeggen ‘de woelige, de bruisende’. 
Maar meestal kennen we de Dender als een ‘luie’ rivier. 

Teveel water

De Westelijke en de Oostelijke Dender hebben 
elk een bron, maar uit die bronnen komt weinig 
water. De Dender is voor 91% afhankelijk van de 
regen, zij is een typische ‘regenrivier’ met grote 
debietschommelingen. Als het overvloedig regent, 
kan het debiet oplopen tot 100 m3/s en wordt de 
Dender de snelststromende rivier van Vlaanderen. 
Op zulke momenten is scheepvaart verboden. Dit 
fenomeen noemt men ‘vloedregime’. 
Vroeger was er in de lage gebieden van de 
Dendervallei geen bebouwing. In de winter trad 
de Dender buiten zijn zomerbedding en werden de 
laaggelegen weiden bevloeid. Als het water zich 
terugtrok bleef er een vruchtbaar sliblaagje over.
Nu is de Dender eerder bekend om het 
overstromingsgevaar. Dit komt o.a. door de vele 
bebouwingen in overstromingsgebied en doordat  
grote oppervlakten ondoordringbaar zijn gemaakt 
(bebouwing, industrialisatie en wegenbouw). 
De aanleg van talrijke grachten voor de drainage 
van weilanden (landbouw) heeft tot gevolg dat er 
minder water in de grond dringt en meer water 
afvloeit naar de Dender.

Op bepaalde plaatsen treedt de Dender buiten haar 
oevers. Zoals in de streek van Geraardsbergen, 
Denderleeuw en Erembodegem het geval is, en waar 
de laaggelegen meersen onderstromen. Door de 
kanalisatie is het aantal meersen echter sterk gedaald. 
Ter hoogte van Dendermonde stroomt de Dender in 
de tijgevoelige Zeeschelde. Omdat de Dender bij hoog 
water die extra hoeveelheid regenwaterwater niet kan 
afvoeren, werd in het ‘Broek van Denderbelle’ een 
overstromingsgebied voorbehouden waar dit extra water 
bewaard wordt tot het waterpeil van de Zeeschelde daalt. 
Dan kan het water wegvloeien naar de Zeeschelde. 
Dit ‘Broek’ heeft reeds goede diensten bewezen.
Ook de Bellebeek geeft geregeld problemen. 
Daarom werd bij de monding van de Bellebeek in 
de Dender een wachtbekken aangelegd.
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Te weinig water: 13 meertjes achter elkaar.

In droge periodes komt er 
weinig water in de Dender. 
Het debiet loopt terug tot 
0,4 m³/s, wat wil zeggen 
dat het water praktisch 
stilstaat. In die droge 
periodes kun je de Dender 
bijna vergelijken met 
een hele rij meertjes vol 
stilstaand water, van elkaar 
gescheiden door 13 sluizen 
en stuwen. Zonder die 
sluizen en stuwen zou de 
Dender trouwens onbevaarbaar zijn: zij houden het waterpeil voldoende hoog zodat scheepvaart mogelijk blijft.

Dit soms lage debiet heeft ook een grote invloed op de waterkwaliteit. De vervuiling die in de Dender 
terechtkomt wordt op die momenten weinig verdund en stroomt heel langzaam stroomafwaarts. Bedrijven 
die in het Denderbekken liggen, krijgen daarom strengere lozingsnormen in hun milieuvergunning opgelegd. 
Net stroomafwaarts van een sluis staat het water van de Dender op ongeveer dezelfde hoogte of iets lager 
dan de beken die in de omgeving stromen. Op die manier kunnen de beken in de Dender uitmonden. 
Verder stroomafwaarts, waar de omgeving en dus ook de beken lager liggen, kunnen deze niet in de 
Dender uitmonden. Dit water wordt verzameld in beken evenwijdig aan de Dender, om stroomafwaarts 
van de volgende sluis dan toch in de Dender uit te monden.

Waterkwaliteit vandaag

In Vlaanderen varieert de biologische waterkwaliteit van de Dender tussen aanvaardbaar en goed: vooral het 
traject stroomopwaarts van Denderleeuw is overwegend goed van kwaliteit en het traject stroomafwaarts van 
Denderleeuw tot aan de monding in Dendermonde overwegend matig. De zuurstofhuishouding (op basis van 
de Prati-index) wijst op een overwegend matige toestand over het volledige 
traject van de Dender, met als uitzondering stroomafwaarts van Aalst ter 
hoogte van de Sint-Annabrug, waar een aanvaardbare kwaliteit wordt 
vastgesteld. Toch wordt de laatste jaren vastgesteld dat de waterkwaliteit 
stagneert waardoor de doelstelling om ‘viswaterkwaliteit’ te behalen 
niet gerealiseerd wordt. In Wallonië kleurt het plaatje iets grijzer: 
de biologische kwaliteit van de Oostelijke Dender is matig, die van de 
Westelijke Dender is slecht en op de gekanaliseerde Dender werd een 
matige tot slechte kwaliteit gemeten (tijdens de meetcampagne in 
de periode 2000-2002).

Impact RWZI’s

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) saneren het huishoudelijk
afvalwater. De grote rioolwaterzuiveringsinstallaties langs de Dender 
bevinden zich in Geraardsbergen, Galmaarden, Zandbergen, Ninove, 
Liedekerke, Aalst en Dendermonde.
Het huidige zuiveringspercentage bedraagt 66 %, wat vrij hoog is in vergelijking met de andere Vlaamse
hydrografi sche bekkens. Bovendien wordt er verder gewerkt om dit percentage nog te verhogen.
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Ongeveer 320.000 inwoners lozen hun afvalwater in het Denderbekken, en van 207.000 onder hen wordt 
het afvalwater gezuiverd in een zuiveringsinstallatie. Binnen het bekken van de Dender geldt eveneens 
het algemeen probleem van de aansluiting van oppervlaktewater op het riolerings-stelsel, waardoor sterk 
verdund afvalwater ontstaat dat moeilijk verwerkbaar is door een zuiveringsinstallatie. Dit leidt bij hevige 
regenval bovendien tot een frequentere overstortwerking. De aanleg van gescheiden rioleringstelsels kan 
hier een oplossing brengen. Sowieso dienen vele gemeenten nog werk te maken van de verdere uitbouw 
van het rioleringsnet. 

Impact industrie

Binnen het bekken van de Dender loost ongeveer 1/3 
van de bedrijven zijn afvalwater in een riolering die is 
aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Nog 1/3 loost zijn 
afvalwater dan weer in een riool die niet is aangesloten op 
een zuiveringsinstallatie. Tot slot is er nog 1/3 dat zijn
afvalwater, gezuiverd of ongezuiverd rechtstreeks in het 
oppervlaktewater loost. Vele bedrijven binnen het bekken 
van de Dender zijn gesitueerd langsheen de Dender zelf. 
Op basis van het geloosde debiet zijn de zuiverings-
installaties gelegen langs de Dender, SYRAL Belgium, 
VPK Oudegem Papier de belangrijkste. 
Wat de bedrijven betreft die indirect in oppervlaktewater 
lozen, vormen VPK Packaging en de Centrale Linnenservice, 
beide gesitueerd te Aalst, het grootste knelpunt. Er kan 
dus gesteld worden dat de indirecte lozers dikwijls een 
grotere impact uitoefenen op de kwaliteit van het oppervlaktewater dan de directe. De directe lozers 
zijn namelijk verplicht zelf in te staan voor de zuivering van hun afvalwater en krijgen dus strengere 
lozingsnormen opgelegd dan de bedrijven die hun afvalwater via de riool in het oppervlaktewater lozen.

Impact landbouw

De invloed van de landbouw laat zich vooral gelden door meststoffen en pesticiden die in de rivier terecht-
komen. Algemeen is de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in het Denderwater weinig alarmerend. 
Dankzij het Mestactieplan (MAP) is de invloed van mest aan het verminderen. 

Van vies water naar viswater?

Tot vóór 1950 vond je op de Dender en de zijbeken een overvloedige en natuurlijke visstand. Glasaal trok 
via de Schelde de Dender op. Ook kroeskarper, winde en snoek kwamen talrijk voor. De waterkwaliteit was 
behoorlijk. Tot 1960 kwam zag je er zelfs geregeld een otter. 
Na 1960 daalde de waterkwaliteit echter drastisch door het lozen van ongezuiverd riool- en afvalwater. 
Leven in de Dender werd onmogelijk. Ook de toenemende kanalisatie met betonnering van de oevers deed 
de Dender geen goed. De Dender werd een zwarte, stinkende rivier, in Geraardsbergen af en toe bedekt met 
grote schuimvlokken.

En nu?

We kunnen stellen dat de Dender zich nu goed aan het herstellen is. Vooral stroomopwaarts tussen 
Geraardsbergen en Ninove is een duidelijke verbetering zichtbaar, maar ook tussen Liedekerke, Aalst en 
Dendermonde zijn de vissen terug. Een evenwichtig visbestand is echter nog niet aanwezig. Plaatselijk 
worden al wel vrij hoge vangstwaarden vastgesteld wat wijst op goede visdensiteiten. 

Het bedrijf Tate&Lyle, gelegen op de linkeroever te Aalst
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Toch kunnen we het visbestand in de Dender, ondanks zijn 27 soorten 
(paling, brasem, kolblei, giebel, karper, riviergrondel, blauwbandgrondel, 
vetje, winde, bittervoorn, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, snoek, 3-doornige 
stekelbaars, 10-doornige stekelbaars, baars, snoekbaars en de zeldzame 
bot, vetje, ...), beschrijven als vrij eenzijdig waarbij vooral de blankvoorn 
en in mindere mate de baars dominant zijn.
Nog een pittige noot: in Vlaanderen kreeg de Dender de waterkwalite
itsdoelstelling ‘viswaterkwaliteit’ toegewezen, terwijl stroomopwaarts 
de Waalse Dender ‘slechts’ moet voldoen aan de normen voor 
‘basiswaterkwaliteit’. De normen voor de functie ‘viswater’ in Vlaanderen worden evenwel 
meestal nog niet gehaald (overschrijdingen van PCB’s en zware metalen zoals cadmium en zink).


