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Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

Stil water met een wispelturig kantje. Liefl ijk kabbelend, maar soms ook ruw en bruisend. 
Woeligheid die de Kelten omschreven als ‘Tanera’, intussen beter bekend als Dender. Een rivier 
met een verhaal. Dat begint in het Henegouwse Ath, waar de Oostelijke en Westelijke Dender 
elkaar ontmoeten. Eens in Vlaanderen doorkruist ze steden als Geraardsbergen, Ninove en 
Aalst. Om na 65 kilometer aan te komen op haar logische bestemming: Dendermonde. Daar 
mondt de rivier uit in de Schelde. 

ÉÉN MONDING,
TWEE GEZICHTEN

Het bovenstroomse gedeelte in Wallonië is goed voor een 
kwart van het debiet dat in de Ros Beiaardstad afstroomt. In 
Vlaanderen voeden vooral zijbeken de Marke en de Bellebeek 
de Dender. Het Denderwater stroomt traag en staat in droge 
periodes soms zelfs bijna stil. Maar bij hevige of langdurige 
regenval verandert die rustige waterloop in een mum van tijd 
in een kolkende rivier. Met overstromingsgevaar tot gevolg. 
Zeker in de laaggelegen gebieden van het Denderbekken. 
Daarnaast nam de industrie langs de Dender geleidelijk aan 
af en verminderde het vrachtvervoer per schip.

Dubbele doelstelling
Kortom: het waterpeil stijgt te snel tijdens hevige regenval 
en het goederentransport via het water dreigt verder af te 
nemen. Tijd om het tij te keren. De Vlaamse Waterweg nv pakt 
daarom uit met een waterbeheersings- én opwaarderingsplan 
voor de Dender. Het eerste om wateroverlast zoveel mogelijk 
in te perken en het tweede om de rivier toegankelijk te 
maken voor grotere schepen. Een dubbel doel voor een 
denderende toekomst. Duik mee in deze folder en lees alles 
over de ingrijpende infrastructuurwerken. 

50 Vlaamse kilometers 
Het Denderbekken is één van de kleinere in Vlaanderen. Het volledige bekken doorkruist verschillende steden en 
gemeenten in de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De belangrijkste zijbeken van de Dender zijn 
de Marke, de Molenbeek-Terkleppebeek, de Molenbeek-Pachtbosbeek, de Bellebeek, de Molenbeek-Ter Erpenbeek 
en de Vondelbeek.

Wist je dat ...

DENDER HET TIJ KEERT
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“Het waterpeil stijgt te snel tijdens hevige regen-
val en het goederentransport via het water dreigt 

verder af te nemen. Tijd om het tij te keren.”

SCHELDESCHELDE

OPWAARDERING
van 600 naar 1350 ton
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“Het natuurlijke overstromingsgebied werd 
door de jaren heen steeds meer ingenomen 

door bebouwing of verdween zelfs volledig 
met het indijken van de rivier.”

Waterbeheersing

ZORGEN
VOOR WATER
Omgaan met overstromingsgevaar
In vroegere winters baande het overtollige Denderwater zich een weg naar 
de omliggende weiden: de meersen. Het natuurlijke overstromingsgebied 
werd door de jaren heen steeds meer ingenomen door bebouwing of 
verdween zelfs volledig met het indijken van de rivier. Geraardsbergen, 
Idegem, Zandbergen, Pollare, Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, 
A�  igem, Erembodegem, Aalst, Denderbelle … In de afgelopen decennia 
werden ze allemaal bedreigd door het water. 

De ambitie van de watersysteemstrategie is dan ook helder: 
het overstromingsrisico maximaal beperken over het volledige 
Vlaamse traject van de Dender. In 2003 werden lokaal al een 
aantal ingrepen uitgevoerd, zoals het verhogen en herstellen van 
dijken, het plaatsen van waterkerende stootbanden in beton en 
de bouw van afsluit- en uitwateringsconstructies. Maar er is 
natuurlijk veel meer nodig.

DENDER HET TIJ KEERT

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 
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ZORGEN
VOOR WATER

Overstroming van de Dender in Denderleeuw



01  /  Geraardsbergen
02  /  Idegem
03  /  Pollare
04  /  Denderleeuw
05  /  Aalst

DE VIJF STUWEN VAN 
DE BOVEN-DENDER:

01
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Zorgen voor water

VOLLE
(STUW)KRACHT VOORUIT
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Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 



De constructies zijn sterk verouderd, minder 
nauwkeurig en moeilijk te bedienen. Het systeem 
met schotbalken is bovendien niet altijd even veilig 
voor de medewerkers. Moderne stuwen verhogen 
de vlotte werking van de infrastructuur voor 
waterbeheersing en maken een vlotte sturing van 
het waterpeil mogelijk. Daarnaast garanderen ze 
voldoende waterdiepte voor de scheepvaart.

De werken gaan telkens gepaard met de constructie of 
aanpassing van technische gebouwen, een vispassage 
langs de stuwen en de nodige omgevingsaanleg. In 
Aalst komt er een volledig nieuwe sluis, terwijl het 
stuwsluiscomplex in Teralfene verdwijnt, de sluis 
in Denderleeuw ingrijpend wordt aangepast en de 
oevers op het pand Denderleeuw-Teralfene worden 
aangepast. Deze ingrepen zijn belangrijk om het 
grotere waterpeilverschil te kunnen overbruggen, 
dat ontstaat door het afbreken van de stuw en sluis 
in Teralfene.

Het Denderwater coördineren vereist een langetermijnaanpak. Het 
digitale Dendermodel werd ontwikkeld en bracht een aantal scenario’s 
voor een beter waterpeilbeheer in kaart en stroomde door in een plan 
van infrastructurele ingrepen. Die beogen naast het terugdringen van het 
water ook ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarden voor het gebied. 
De focus in de beginfase ligt echter op de vervanging van vijf opwaartse 
stuwen tussen Aalst en Geraardsbergen door moderne exemplaren.
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“Moderne stuwen verhogen de vlotte 
werking van de infrastructuur voor 

waterbeheersing en maken een vlotte 
sturing van het waterpeil mogelijk.”



WAAROM STUWEN
EN HOE WERKT HET?
De Dender is een rivier met een hoog verval. Tussen de bron in Ath en de monding  in 
Dendermonde is er een hoogteverschil van zo’n 65 meter. Dat wordt opgedeeld in meerdere 
sprongen of panden, met tussen twee panden telkens een sluis en een stuw. Die laatste 
regelt de watertoevoer van het ene naar het andere pand. Vergelijk het met een afvoerkraan. 
In droge periodes staan de stuwen bijna dicht en laten ze beperkt water door. Bij hoge 
debieten zetten we de stuwen volledig open om het water maximaal af te voeren en zo 
overstromingen te vermijden. Daarnaast zorgt de sluis ervoor dat schepen het verschil in 
waterniveau van het ene naar het andere pand kunnen overbruggen.

DENDER HET TIJ KEERT

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

Zorgen voor water

“Tussen de bron in Ath en de monding  in 
Dendermonde is er een hoogteverschil van 

zo’n 65 meter.”

Normaal waterniveau Hoog waterniveau
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Idegem          

Hoog waterniveau Laag waterniveau



WANNEER WELKE
STUW?

DENDER HET TIJ KEERT
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Zorgen voor water
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We werken stroomopwaarts, van Aalst richting 
Geraardsbergen dus. Maar één uitzondering 

bevestigt de regel: de stuw van Geraardsbergen krijgt 
absolute prioriteit. Dit omwille van van de impact op de 

omgeving en de specifi eke risico’s voor het bedienende 
personeel.  De timing van de verschillende deelprojecten 

hangt in grote mate af van het vergunningstraject. 
Een overzicht:

De kern van de Dender
De stuwen en sluizen op de Dender zullen, na hun vernieuwing, allemaal vanop afstand bestuurd 
kunnen worden. De verschillende stuwen en sluizen kunnen op die manier vanuit één centrale 
post bediend worden. Het gloednieuwe dienstgebouw van Aalst evolueert daarmee tot het 
epicentrum van de waterbeheersing en de scheepvaart op de Dender. 

Wist je dat ...

Aalst 
Hier werd al heel wat werk verzet. De betonwerken voor de nieuwe sluis en stuw, het 

optrekken van het bedieningsgebouw (met publiek uitkijkplatform) en de inrichting van 
beide oevers is al vergevorderd. Intussen werd gestart met de staal- en elektromechanische 

werkzaamheden en de aanpassingen op de linkeroever. Aansluitend volgen de baggerwerken, 
de plaatsing van een unieke fi ets- en voetgangersbrug en de omgevingsaanpassingen. Dankzij 

de vispassage zwemmen vissen straks makkelijk voorbij de gloednieuwe stuw en sluis. 

“De stuw van Geraardsbergen krijgt 
absolute prioriteit. Dit omwille van 

van de impact op de omgeving en de 
specifi eke risico’s voor het bedienende 

personeel.”



DENDER HET TIJ KEERT

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

Toekomstbeeld

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

De werken aan de stuw zijn deels uitgevoerd, maar liggen stil 
sinds oktober 2017. De bouwvergunning werd vernietigd na 
een klacht. Maar intussen gaan de voorbereidingen voor de 
heropstart verder. In overleg met het stadsbestuur gaan we 
voluit voor een heropstart van de werken en een nieuwe stuw in 

werking in de loop van 2023. Ook in de planning: een vispassage, 
de bouw van een dienstgebouw met houten gevelbekleding, 
aanpassing van de sluis, de herinrichting van het sluisplein met 
zitbanken en een betere fi ets- en wandelverbinding.

Geraardsbergen

Zorgen voor water



Binnen enkele jaren starten de aanpassingswerken 
aan het pand Denderleeuw-Teralfene, meteen gevolgd 
door de afbraak van de stuw. De voorontwerpstudie 
wordt dit jaar nog afgerond. Aansluitend start het 
vergunningstraject. Door de afbraak hoeven schepen 
niet langer versast te worden, met tijdwinst tot gevolg. 

Teralfene

Na het ontwerp starten de opmaak van het 
milieueffectrapport en de aanvraag van de nodige 
vergunningen. De aanpassingen van de stuw, de 
constructie van het technisch gebouw en de bouw 
van een vispassage staan op beide locaties ingepland 
voor 2023. Twee jaar later zijn de nieuwe stuwen 
operationeel.

Idegem en Pollare

Het aanbestedingsontwerp voor de vervanging van 
de oude stuw en een vispassage op de linkeroever 
werd in 2020 gegund. Na het opstellen van een 
milieueffectrapport (MER) en het verkrijgen van de 
omgevingsvergunning volgt de eerste spadesteek. 
Wellicht vanaf 2023. Daarnaast staan ook de 
vernieuwing van de sluis en een nieuwe technische 
ruimte later nog op de agenda. 

Denderleeuw
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Bij hoogtij kan de Dender geen water afvoeren in de Zeeschelde. Daarom fungeert 
het uitgestrekte Denderbellebroek als gecontroleerd overstromingsgebied. Het 

extra water wordt er tijdelijk gebufferd tot het Scheldepeil onder dat van de Dender 
zakt. Ook hier ondergaat het stuwsluiscomplex een totale make-over, lees er meer 

over op pagina 22-23!

INTUSSEN IN 
DENDERBELLE

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

Zorgen voor water

DENDER HET TIJ KEERT



Kostenoverzicht
De reeds uitgevoerde en voorbereide studies en werken 
(tot en met 2020) kostten circa 47 miljoen euro. Met 
het oog op de verdere timing en doelstellingen van het 
stuwenprogramma voorziet De Vlaamse Waterweg nv 
een bijkomend budget van circa 27 miljoen euro. 

Daarin zit ook een extra pakket aan overstromingsbe-
perkende maatregelen, zoals het verhogen van dijken 
en waterkeringen en het verdiepen en verbreden van 
de waterweg.
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“De Vlaamse Waterweg nv voorziet een 
bijkomend budget van circa 27 miljoen euro.”
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In de 19de en 20ste eeuw was de Dender een belangrijke industriële aantrekkingspool. In 
de loop der jaren verminderde het vrachtvervoer per schip in de regio. Nu zijn opnieuw 
een heel aantal bedrijven vragende partij om grotere schepen te kunnen inzetten op 
deze waterweg en zo de binnenvaart te versterken. Tussen Dendermonde en Aalst is 
momenteel ruimte voor schepen tot 600 ton (klasse II). Van Aalst tot Geraardsbergen 
is het waterverkeer beperkt tot plezier-, passagiers- en kleine beroepsvaart. De ambitie 
van De Vlaamse Waterweg nv reikt verder: de Dender heropwaarderen tot die regionale 
economische motor van weleer! 

Economische opwaardering van de Dender

WAARDERING 
VOOR HET WATER

DENDER HET TIJ KEERT

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

De economische motor weer aanzwengelen



SCHELDESCHELDE
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Wachtplaats
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BrugBrug
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Hoe we dat doen? Door het beroepsvaartgedeelte Aalst-
Dendermonde toegankelijk te maken voor schepen tot 1.350 ton 
(CEMT-klasse IV). Naast de aanpassing van de vaarweg en bijhorende 
infrastructuur, betekent dat ook de bouw van kaaimuren en een 
gloednieuw overslagcentrum in Aalst. Tegelijk is er veel aandacht 
voor natuurontwikkeling en recreatie. Voor wie er woont, alleen 
maar voordelen dus: meer groen en meer schepen dus minder 
vrachtwagens op de weg. Tussen Geraardsbergen en Aalst 

blijven de sluizen behouden voor kleinere schepen tot 300 ton 
(klasse I): plezierbootjes, maar ook watertransport. Kleinschaliger 
weliswaar, maar daarom niet minder toekomstgericht.. Denk 
maar aan het Europees project Watertruck+ dat een innovatief 
concept introduceert voor het vervoer van goederen over kleine 
waterwegen. Ook op de Dender zet De Vlaamse Waterweg nv 
dus in op binnenvaart en het ontsluiten van het economisch 
potentieel van de regio. 
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“De ambitie van De Vlaamse Waterweg nv reikt 
verder: de Dender heropwaarderen tot die regionale 

economische motor van weleer!”

“Tegelijk is er veel aandacht 
voor natuurontwikkeling en 

recreatie.”



  L 50 X B 6,60 X D 2,50 M 
  LAADVERMOGEN 600 TON OF 40 TEU 

 OF 20 VRACHTWAGENS

20 =

  L 80-85 X B 9,50 X D 2,50 M  
  LAADVERMOGEN 1.350 TON OF 90 TEU 

OF 45 VRACHTWAGENS

45 =

HEFBOOM- 
PROJECT

AALST - DENDERMONDE, ANNO 2022

AALST - DENDERMONDE, OPGEWAARDEERD

DENDER HET TIJ KEERT

“Het opwaarderingsplan voor de Dender is een 
hefboom voor de lokale economie en mobiliteit.”

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

Waardering voor het water



De conclusie van een studie in opdracht van het Vlaams Overlegplatform van Waterwegbe-
heerders zet onze plannen kracht bij: de Dender heeft als waterweg nog heel wat potentieel 
voor goederentransport. Dat blijkt ook onder meer uit aanvragen van omliggende bedrijven 
voor het optrekken of aanpassen van kaaimuren. Lokale ondernemers stellen bovendien dat 
hun groei samenhangt met het verruimen van de tonnenmaat tot 1.350 ton. 

Dat potentieel verzilveren vraagt om actie. Liefst zo snel 
mogelijk. Nu al is er een tekort aan beschikbare vrachtschepen 
tot 600 ton – zogenaamde Kempenaars – om alle gebruikers 
langs de Dender te bedienen. De opwaardering naar klasse IV 
verankert de bestaande trafi eken en geeft meer bedrijven de 
kans voor transport via het water.  

Kortom: het opwaarderingsplan voor de Dender is een hefboom 
voor de lokale economie en mobiliteit. Een kans die we moeten 
grijpen om deze wispelturige rivier te versterken tot een 
standvastig logistiek baken van het globale waterweggennet. 
Zo laten we plaatselijke ondernemingen verder groeien, 
trekken we nieuwe industriële spelers aan en creëren we 
extra werkgelegenheid in de lokale dienstverlenings- en 
distributiesector.
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(Over)slagkracht
De studie benadrukt ook het belang van een regionaal 
overslagcentrum (ROC) in Aalst als stimulans voor de 
modal shift: de omschakeling van de weg naar het 
water. Het ROC voorziet een kade en opslagplaats 
waar bedrijven hun goederen kunnen overladen 
van het schip naar andere transportmiddelen. En 
omgekeerd. De bedrijven die gebruikmaken van het 
ROC bevinden zich op hetzelfde bedrijventerrein, in 
dezelfde stad en (deel)regio. In combinatie met de 
verhoging van de tonnenmaat krijgen plaatselijke 
bedrijven zo veel makkelijker toegang tot transport 
via de Dender als volwaardig en milieuvriendelijker 
alternatief voor wegvervoer. Lagere kosten en 
meer logistiek comfort geven hen bovendien extra 
concurrentiële slagkracht.

Wist je dat ...



Pal tussen Aalst en Dendermonde ligt het stuwsluiscomplex van Denderbelle. Aangezien de 
huidige sluis te klein is voor schepen tot 1.350 ton, komt er een nieuwe en grotere sluis. De 
nieuwe sluis wordt gebouwd op de linkeroever, naast de huidige sluis. Zo kan de huidige 
sluis in werking blijven tot de nieuwe sluis klaar is. De stuw beschikt vandaag slechts over 
één opening en wordt vervangen door een ontdubbeld exemplaar. Zo kan bij een breuk 
of defect de andere stuw nog altijd voldoende water afvoeren en dus overstromingen 
vermijden.

Uitkijken naar meer
De overgang over de stuw en sluis is al jaren een belangrijk 
knelpunt. De passage is niet conform de actuele comfort- 
en veiligheidseisen. Net met het oog op die veiligheid bouwt 
De Vlaamse Waterweg nv een volledige omheining rond het 
nieuwe complex, dat straks volledig vanop afstand wordt 
bediend. Daarom komt er stroomafwaarts een volledig 
nieuwe fi etsbrug. 
En daar blijft het niet bij. De eerste fase voorziet eveneens 
in een nieuw dienstgebouw met uitkijkplatform, een helling 
voor boottrailers en de herinrichting van de omgeving. Het 
vismigratieknelpunt krijgt een permanente oplossing in de 
vorm van een vispassage.

Missie 2025
Dit project is allesbehalve alledaags. De werken vinden 
grotendeels plaats in de bestaande structuren en het huidige 
scheepvaartverkeer op de Dender mag niet in het gedrang 
komen. Het technisch ontwerp is dan ook een huzarenstukje 
en voor de opmaak van het aanbestedingsdossier is minstens 
een jaar nodig. Ook het vergunningstraject vereist een 
beredeneerde en gefaseerde aanpak. Het doorlopen van 
het vergunningsproces inclusief het actualiseren van het 
milieueffectrapport wordt ingeschat op zes maanden. De 
vroegst mogelijke start van de werken is bijgevolg voorzien 
voor begin 2023. Twee jaar later is de sluis gebruiksklaar. 

Kostprijs
De eerste fase werd bij het voorontwerp geraamd op 25 
miljoen euro. De studie voor de fi etsbrug (2021-2022) en de 
aansluitende werken (start 2023) zijn samen goed voor een 
bijkomend budget van 2,25 miljoen euro.

FASE 1 
DOORSLUIZEN IN 
DENDERBELLE

DENDER HET TIJ KEERT

Project Dender: waterbeheersing en opwaardering 

Waardering voor het water



1. Stuwen
2. Sluis
3. Wachtplaatsen
4. Bedieningsgebouw
5. Uitkijkplatform
6. Molenbeek
7. Vispassage
8. Slipway

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 2.

BEELD VAN DE TOEKOMSTIGE
SITUATIE IN DENDERBELLE
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Klepbalgstuwen
Twee moderne klepbalgstuwen vervangen hun twintigste-eeuwse voorgangers. Eén stuw komt op de plaats van de 
huidige sluis, de andere in de geul van de oude, grote stuw. Ze werken niet meer met een manuele hefschuif met 
regelklep, maar zijn uitgerust met automatische stuwkleppen. Die zorgen voor een nauwkeurige en veilige bediening.

Wist je dat ...

“De vroegst mogelijke start van de 
werken is voorzien voor begin 2023. 

Twee jaar later is de sluis gebruiksklaar.”



FASE 2 
EEN KLASSE APART

DENDER HET TIJ KEERT
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Waardering voor het water

Aalst
DENDER HET TIJ KEERT

Aalst

De opwaardering naar scheepvaartklasse IV is pas compleet na het verruimen en 
verdiepen van de Dender en het aanpassen van de oevers tussen Dendermonde 

en de ringbrug van Aalst. Ook de zwaaikom in Hofstade ondergaat een aantal 
aanpassingen met het oog op de toegang voor grotere schepen. En langs het tracé 

komen verschillende wachtplaatsen.  Het voorontwerp van deze tweede fase is klaar, 
de studie zit in de opstartfase. Aansluitend wordt het aanbestedingsdossier opgemaakt. 



Dendermonde
Wachtplaats 4
Sluis
Stuw
Ooiebrug
Aansluiting Oude Dender
Bochtafsfsf nijiji ding
Spoorbrug Oudegem

Denderbelle
Sluis
Stuw
Slipway

Aalst
Wachtplaats 2 & 3
Wiezebrug
Bochtafsfsf nijiji ding
Zwaaikom Hofsfsf tade
Wachtplaats 1
Ringbrug
Sluis
Stuw

klasse IV
enkelrichting

klasse II + IV
kruisend

klasse II

“Ook de zwaaikom in Hofstade ondergaat 
een aantal aanpassingen met het oog op 

de toegang voor grotere schepen.”

22 / 23

overzicht voorontwerp

Foto backcover: Pollare



Meer informatie
De Vlaamse Waterweg nv
afdeling Regio West

Tel: 09 292 12 11 vlaamsewaterweg.be #vlaamsewaterweg
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