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16 nieuwe infoborden informeren pleziervaarder op de Dender
Toerisme Oost-Vlaanderen moedigt pleziervaarder aan tot bezoek aan de
steden en dorpen langs de Dender
Met 16 nieuwe infoborden wil Toerisme Oost-Vlaanderen de pleziervaarder op de Dender
informeren én uitnodigen tot verkenning van het hinterland. Met de plaatsing van deze
borden wordt het project ‘Tanaris’ definitief afgesloten.
Pleziervaarders die de Dender tussen Dendermonde en Geraardsbergen bevaren, kunnen er
niet omheen: voor elke aanlegplaats staat sinds kort een bord dat hen vertelt welke de
eerstvolgende aanlegplaats is en hoe ver het nog varen is tot de volgende. Met een
aantrekkelijke foto van de stad of gemeente waar aangelegd wordt, wil Toerisme OostVlaanderen de huurders en eigenaars van de plezierboten bovendien aansporen aan land te
gaan voor een stadsbezoek of een fietstocht.

1

“Dit initiatief past perfect in de doelstelling van het project Tanaris”, vertelt Oost-Vlaams
gedeputeerde voor toerisme Eddy Couckuyt. “Binnen dit project willen we immers de Dender
verder ontwikkelen tot een attractief en samenhangend meerdaags vaar- en fietsproduct. De
denderende steden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen fungeren hierbij als te bezoeken
stapstenen en de dorpen langs de rivier als interessante stopplaatsen. Maar een pleziervaarder ziet
vanop het water niet altijd welk dorp hij vanaf een bepaalde steiger kan bezoeken. Dat euvel is nu
verholpen.”

Het maken en plaatsen van de borden is een samenwerking tussen Toerisme OostVlaanderen, de stads- en gemeentebesturen langs de Dender en Waterwegen en Zeekanaal
NV. “Als waterwegbeheerder streven we in nauwe samenwerking met onze partners naar
een evenwicht tussen binnenvaart, waterbeheersing, natuurontwikkeling, recreatie en
toerisme. We hebben aandacht voor de recreatief-toeristische functie van onze waterwegen
en investeren in de uitbouw van een netwerk van recreatieve voorzieningen”, legt Agnes
Peil, afdelingshoofd van de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV, uit.
“Dit initiatief past perfect binnen onze doelstelling. Vandaar dat we ook instaan voor de
plaatsing van de borden op de oevers.”
Behalve de steun van W&Z ontving Toerisme Oost-Vlaanderen ook financiële ondersteuning
van Toerisme Vlaanderen, van de stads- en gemeentebesturen van Dendermonde, Lebbeke,
Aalst, Denderleeuw, Ninove, Geraardsbergen en van Provinciaal Domein De Gavers.
Met de plaatsing van de 16 borden sluit Toerisme Oost-Vlaanderen Tanaris af. Eerder
werden in ditzelfde project zes rustpunten ingericht met een schuilhut en picknickmeubilair
en onderging de aanlegsteiger in Ninove een grondige renovatie. De vaarkaart Dender, een
mobiele website en publicaties in verschillende media (on- en offline) brachten de
mogelijkheden van de Dender onder de aandacht van de (potentiële) toerist-recreant.
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Tips voor een denderende trip
Voor de pleziervaarder biedt de vaarkaart Dender (Nl – Fr – En – Du)
een compleet overzicht van aanlegplaatsen en de dichtstbijzijnde
fiets- en wandelknooppunten. Daarnaast geeft de kaart de gebruiker
ook praktische info, zoals de dichtstbijzijnde supermarkt, horeca en
infokantoor. De vaarkaart Dender kan besteld worden via
www.tov.be/webshop.
Wie al fietsend of wandelend de Dender en haar omgeving wil
verkennen, kan gebruik maken van de fietsnetwerkkaart Scheldeland
en Vlaamse Ardennen. Het wandelnetwerk Pajottenland leidt je door
de streek tussen Ninove en Geraardsbergen.

Voor meer informatie over Tanaris of de toeristisch-recreatieve troeven van de Dender,
contacteer:
Steven De Backer
Communicatieverantwoordelijke Toerisme Oost-Vlaanderen
steven.de.backer@oost-vlaanderen.be
+32(0)9/2677046
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