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goed voor economie 
in de regio

minder 
overstromingen 
op deze locatie



Verbreden betekent ook dat water sneller 
stroomafwaarts geraakt en hier 

mogelijks meer problemen optreden.
Door de Dender uit te bouwen tot afwaarts 
Aalst voor 1350-ton schepen zal men toch 
lokaal de Dender moeten verbreden. Het is 

a.h.w. een win/win situatie voor de 
scheepvaart en voor de 

overstromingsproblematiek. Eventueel 
sommige woningen lokaal beschermen tegen 

wateroverlast door het bouwen van 
ringdijken

Liever niet vermits mooie 
wandelpaden en stukjes waar we veel 
fietsen zouden verloren gaan op deze 

manier. 
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onnatuurlijk zicht

onnodig en duur

graslanden noodzakelijk 
voor landbouwers



Het lijkt mij helemaal niet nodig 
om hier wachtbekkens en dijken 
aan te leggen. Het valleigebied is 
hier toch groot genoeg om water 

op te vangen indien nodig.

Ringdijken aanleggen is duur en voor 
mij voelt het onnatuurlijk aan. Het is 

en blijft een gezichtsbarrière als je je in 
de meersen zelf bevindt.

Enkel indien het wachtbekken ook 
een recreatieve functie krijgt. 

Bv. wandelroute met vogelkijkhut.

Met temperatuurstijging moet er zeker aan 
de droge periodes gedacht worden. Kan een 

oplossing zijn maar toch voorkeur voor 
laatste optie om het natuurgebied als 

bufferzone te gebruiken bij overstromingen.
Niet in het gebied 

rond kunnen 
wandelen maar enkel 
op de dijken errond 
vind ik niet zo een 

goed idee.



Natuurdomein 
Beneden-Dender als 
overstromingsgebied



Natuurdomein 
Beneden-Dender als 
overstromingsgebied

overstromingsgebied



Natuurdomein Beneden-Dender als 
overstromingsgebied

minst impact op 
omgeving

oude meanders 
inzetten?

behoud van 
natuurgebied, mét 

aandacht voor 
biodiversiteit



Natuurdomein Beneden-Dender als 
overstromingsgebied

effect op landbouw



Vind ik geen goed idee, het open 
ruimtegebied werkt al jaren perfect voor de 
sporadische opvang van water. Nu ook is er 
natte natuur en landbouw, maar boeren die 
koeien hebben die gaan bv. hun koeien nu 
niet plots in water laten gaan staan en die 
gaan niets hebben aan gewassen die tegen 

veel water kunnen.”

Inderdaad we moeten ons wapenen, 
evengoed tegen droogte als tegen 

wateroverlast, we moeten héél 
dringend harder werken om het milieu 
terug te verbeteren en herstellen, als 

we al niet te laat zijn!”

De bestaande landbouwgraslanden 
moeten we blijven behouden. Deze zijn 
door hun ligging langs de Dender zeer 
strategisch interessant om te zorgen 

voor onze voedselproductie

Om het gebied echt weer te laten 
overstromen zou het water eigenlijk weer 
door de oude meanders moeten stromen 

zodat het langer onderweg is tussen Aalst en 
Dendermonde en het dus de tijd heeft om de 
meersen hier te laten overstromen. Doordat 
de Dender hier lang geleden recht getrokken 
is, trekt het water super snel weg naar de 

Schelde.”
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Wat doen we met jouw feedback? 



Vragen? 
Stuur een mailtje naar 
info@ruimtevoorwater.be


