
Ninove aan de Dender 
 

Riviertoerisme en -recreatie 

 

In en om het stadspark aan de Dender, op rechteroever, heeft de laatste jaren een echte 
vernieuwingsbeweging plaatsgehad: de komst van de fietsers- en voetgangersbrug ’t Oeversteksken 
(2004), de bouw van het nieuwe zwembad ‘De Kleine Dender’ (2004), de nieuwbouw voor de 
buitenschoolse kinderopvang (2008), de nieuwbouw voor de ‘Academie Muziek & Woord’ (in 
aanbouw), de verbouwing van het oude zwembad tot jeugdcentrum en ‘Academie Beeldende kunst’ 
(opening oktober 2008).  

Een project dat nog op stapel staat is de herlokalisatie van de toeristische dienst en de uitbouw van 
toeristisch-recreatieve infrastructuur in de omgeving ervan. De steiger met de bijhorende infrastructuur 
ligt nu al op een strategische plaats: de trekweg langs de Dender, waar het bij goed weer zeer druk 
kan zijn. Via “ ’t Oeverstekske”, de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Dender is de fietser of 
voetganger in een mum van tijd in het stadscentrum.  

Ninove zal zijn ligging aan de Dender te baat nemen om actief het watertoerisme en het toerisme 
langs de rivier te bevorderen. De Dender, met zijn jaagpad over de volledige lengte, biedt immers 
mogelijkheden voor toeristische vaart, wandelaars, fietsers in een unieke groene omgeving en, het 
mooiste stuk van de Dender situeert zich ongetwijfeld rond Pollare. 

Door toe te treden tot de toeristische regio Scheldeland (ondanks de minder gunstige geografische 
ligging) benadrukt Ninove het toeristisch en recreatief potentieel van de Dender en pleit ervoor om het 
riviertoerisme en de waterrecreatie als prioritair te beschouwen op toeristische agenda.  

Ninove wil zich vooral richten op zachte recreatie: wandelen, fietsen, natuur… bij gebrek aan musea 
en een veelheid aan historische gebouwen (uiteraard is de abdijkerk wel een monument van 
internationale allooi). Het toeristische infokantoor zal veel meer zijn dan een kantoor met baliefunctie: 
het wordt een bezoekers-, kennismakings- en belevingscentrum waar de bezoeker een aanzet krijgt 
om Ninove zelf verder te ontdekken: tijdslijn over de geschiedenis van Ninove, elementen die 
verwijzen naar Dr Hemerijckx, de Ronde van Vlaanderen, het verhaal van de Dender, het verhaal van 
de toeristische regio Scheldeland, de toeristische ‘buren’ (Groene Gordel met Pajottenland en 
Vlaamse Ardennen), kerk en abdij, Ninove als carnavalsstad, groene deelgemeenten met 
mogelijkheden tot fiets- en wandelrecreatie, Neigembos….  

 “Een toeristisch infokantoor moet de toeristenstroom opzoeken” (K.C.). Een jaarlijkse telling op een 
zomerweekend, telkens van 10u tot 17u, levert duizenden wandelaars, fietsers en voorbijgangers op. 
De ligging aan de Dender is ideaal (het uitstekende (fiets)pad langsheen bijna de hele Dender maakt 
van de Dender één van de belangrijkste fietshoofdassen van het land). De locatie is in Ninove centraal 
gelegen in het fietsknooppuntnetwerk van Scheldeland, langs de Landelijke Fietsroute (LF-route), 
langs de bedevaartroute naar Compostella, langs de Dender die steeds meer aan belang wint op 
gebied van waterrecreatie, aan de aanlegsteiger voor pleziervaartuigen, aan de rand van het 
stadspark. 

Behalve het toeristisch bezoekerscentrum zal er plaats zijn voor de opwaardering van de omgeving 
van het ‘boothuis’: rust- en picknickbanken, sanitaire voorzieningen, infozuilen, vernieuwde 
aanlegsteiger en accommodatie, trekkershut(ten), overnachtingsplaatsen voor kampeerauto’s, 
parkeerplaats voor touringbus(sen), eventueel kajakverhuur… Afdeling Bovenschelde is bereid een 
bijkomende steiger te bouwen voor de passagiersvaart (de commerciële zomerse boottochten) zodat 
het watertoerisme zichtbaarder wordt voor Ninove. 

Samen met Toerisme Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Scheldeland wil Ninove 
op termijn een hedendaags professioneel toeristisch onthaal realiseren. 
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