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De Dender ontspringt in Ath, in Henegouwen,
stroomt voor het Éfootste deel door Oost-Vlaan-
deren en mondt 65 kilometerverderop uit in de
Schelde. Dat gebeurt in - de naam zegt het al -
Dendermonde. De Kelten noemden deze regenri-
vier Tanera, wat zoveel betekent als "de woelige".
Toch kennen we ze vandaag als een traagi stro-
mende waterloop. De afstand van de bron tot de
mondihg kan je ononderbroken op het jaagpad
(fotoboaen) fietsen, maarvoorwie meerva¡r de
omgevingq¡il ontdekken op twee wielen, is er nu
Dend,erstreken.Daï is de vijfde publicatie in een
reeks fietsgidsen van Toerisme Oost-Vlaanderen.
De pocket van 96 pagina-s bevat vijf lusvormige
routes op de knooppuntnetwerkenvan Schelde-
land,MaamseArdennen en Wallonie Picarde. Zij
verbinden de Dendersteden Aalst, Dendermonde,
Geraardsbergen en Ninove, maar een van de
fietspaden gaat ook de taalglens over. Naast de
nodige trajectkaarten vinden we in de gids uitge-
breide informatie over de bezienswaardigheden
onderweg, getuigenissen van streekbe\Ã,'oners,
culinaire tips en mogelijke logeeradressen. De
fietsgids Denderstrelcen kost 6 euro eTÌ is te koop
bij de toeristische diensten ofonline te bestellen.

In Ninove kruipen we op het zadel voor een
tocht va¡r 41 kilometer. Hier ligt een aanleg-
steiger voor pleziervaarders en een fietsers-
en voetgangersbrug, die't Oeversteksken
(foto) wordt genoemd. Dergelijke initiatie-
ven hebben van het stadspark aan de oevers
een echte ontmoetingsplaats gemaakt. Deze
route doorsnijdt onder meer Den Dotter,
een natuurgebied dat zijn naam leende van
de dotterbloem, al gtoeien er naar schatting
meer dan driehonderd verschillende plan-
tensoorten. Natuurlandschappen wisselen
af met kleine dorpjes tot in Aalst, waarna de
fietsers op de rand van het Pajottenland te-
rugkeren naar Ninove. Een'Witkap gaat er
dan wel in. Het befaamde bier van hoge gis-
tingbestaat inmiddeis in vier variilteiten.
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De Muur, mattentaarten en Manneken Pis.
We zijn in Geraardsbergen voor een fiets-
tocht van 43 kilometer richting Ninove en
terug. Een stuk loopt over hetvlakke jaag-
pad, maarwe moeten ook eenbeetje klim-
men in de Vlaamse A¡dennen. Al snel zijn
we in Hemelveerdegem met z'nbeschermd
authentiek dorpsplein. Het standbeeld van
Den Dikken van Sesjans herinnert aan hon-
derd jaar hengstenfokkerij in de streek. Het
is wel niet te bezoeken, m¿utr we komen ook
langs het Kasteel van Steenhuize. In zijn
huidige staat dateert het uit 1825, maar het
gebouw heeft een veel langere geschiedenis.
In Appelterre zien we aan de overkant van
de Dender de gerestaureerde Wilderrnolen,
een korenwindmolen.
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In een speciale serie fietsgidsen heeft Toerisme Oost-Vlaanderen zopas een
vijfde pocket gepubliceerd. Dend,erstrekenbevat kaarten, beschrijvingen van
bezienswaardigheden onderweg en horecatips op vijf routes die de Dender-
steden Aalst, Dendermonde, Ninove en Geraardsbergen verbinden. Maar er
wordt ook een ommetje over de taalgrens gemaakt, naar Ath, waar de

Dendef Ontspfingt. André Grosemans, foto's Toensme 0ost-Vlaanderen
:F.î€r{

De waterloop die
woelig werd genoemd
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Met 53 kilometer is de Ath Route het
langste trqiect in de fietsgids.Ze is dan
wel genoemd naar de Waalse, middel-
eeu\ilse vestingstad waa¡ de Dender ont-
springþ, maar in tegenstelling tot de ande-
re routes startze niet op. di'e plek. Het
vertrekpunt is Het Bruggenhuis in Over-
boelare (foto), even ten zuiden van Ge-
raardsbergen. De geschiedenis van dit ca-
fé gaat terug tot kort na de Tr¡¡eede We-
reldoorlog. De vernielde ophaalbrug werd
verr¡angen door een vaste en voortaan
vonden schippers en vissers zich hier aan
de toog. Vandaagkomen er ookveel jazz-
liefhebbers over de vloer. En fietsers na-
tuurlijk. Deze route leidt ook door Bois-
de-Lessines, een dorpje dat zijn naam'
dankt aan het feit dat het hier eeuwenlang
volledigbebost \Ã¡as. De linde bij de kerk is
de Boom van de Vrijheid en even buiten
het centrum ligt het $¡atêrkasteel Château
de l'Estrivie.
www.ath.belloisirs/tourisme

Het belfort en de la-kenhalle geven de Grote
Markt van Dendermonde een historische
grandeur. Hier vertrekt een route van 45 ki-
lometer. Ze loopt onder meer langs natte
weilander¡ riewelden en stukjes bos in het
prachtig stuk natuur tussen de Dender en de
Schelde. Het water is hier nooit veraf. De
meanders, grachten en poelen maken het
een paradijs voor \paterminnende planten
en vogels. Aan het Donkmeer in Berlare, een
overblijfsel uit de tüdvan de turfr¡¡inning en
omgeven door tavernes en terrassen, g¡n-
nen we de benen wat rust. Via de Gratiebos-
sen en Beilare Broek gaat het naar hetveer
nabij Appels, dat al uit L253 zou dateren en
als het oudste in zifn soort geldt. Om het
half uur wordt er uitgevaren om aan de an-
dere ka¡rt van de rivier terug koers te zefrerr
naar Dendermonde, twaar standbeelden de
Oude Dender flankeren sedert het tracé
werd rechtgetrokken en de eigenlijke mon-
dingbuiten het centrum ligt.
www.toerismedende¡monde.be

In Aalst dragen de Denderoevers nog
de sporen van een industrieel verle-
den, al hebben de pakhuizen nieuwe
bestemmingen gekregen. Zo ontstond
bijvoorbeeld Netwerk, een centrum
voor hedendaagse kunst in een voor-
malige textielfabriek. Op deze route
van veertig kilometer vormt de stede-
Iijke sfeer een contrast met de lande-
Iäke rust van de deelgemeenten B4ar-
degem, Herdersem, Meldert en Moor-
sel, die samen de Faluintjes vormen.
'We komen onder meer langs de Abdij
van Affligem; in het begin van de elfde
eeuw gesticht, maar in de loop der
eeuwen herhaaldelijk velwoest en
weer opgebouwd. oé netîàias sugge- .

reert een pauze in Den Dikken Eik in'r
'Wieze. Het gebouw staat er aI sedert
1871, maar het interieur van deze
volkskroeg ademt de sfeer van deja-
ren dertig uit.
www.visit-aalBt.be
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