
Aan de bronnen van de Dender 
 

Erbaut wordt doorkruist door verschillende beken: komende van 

Herchies de Ruisseau des Richards, de Oostelijke Dender, plaatselijk 

Petite Dendre (Kleine Dender) genoemd, de beek van Prés à Camps 

vanuit Jurbise en de beek van Jurbise, ook Anguillette genoemd. 

Samen vormen zij de bronnen van de Oostelijke Dender. 

Deze beken voedden molens in Erbaut zelf, op de grens van Erbaut 

en Herchies en in Jurbise.  Talrijke vijvers liggen verspreid over het 

gebied. 

Erbaut heeft ook zeven waterwingebieden voor distributie. Drie 

bevinden zich in de avenue du Château en vier in de buurt van het 

dorpscentrum. Een andere bron bevindt zich aan de rand van de 

gemeente Lens.  

In totaal wordt meer dan twee miljoen m³ onttrokken in Erbaut en 

bijna anderhalf miljoen tussen Erbaut en Lens. Het water wordt 

gewonnen uit diepten van 20 tot 31 meter. Het gaat naar de 

aangrenzende gemeenten, maar ook naar Ath en Enghien. 

 

De waterkersteelt 

De waterkersteelt in Erbaut is het verhaal van de familie Lievens. De 

oudste telg, Bernard, kwam uit Vlaanderen en vestigde zich in 1927 in 

Erbaut.  

Omdat de waterkwaliteit van de bronnen van de Dender zo goed 

was, besloot hij teeltbekkens te bouwen. Sindsdien stonden vier 

generaties met succes aan het roer van het bedrijf dat nu nog steeds 

bestaat. De Maréchals, die oorspronkelijk uit Erbaut kwamen, en 

aangetrouwde familie van de Lievens, waren ook tuinkerstelers. 

 

De oogst van de waterkers rond 1939 (Foto: Dominique Cogels) 

 



Wat is een rivier? Het rivierenstelsel  

Net als een bos is een rivier een complexe en diverse habitat. Het is 

een levende omgeving die voortdurend verandert. De rivier herbergt 

een grote verscheidenheid aan dieren en planten, van de kleinste tot 

de grootste! Vissen, kikkers, vogels, algen, insecten, iris (iris), els 

(alder), ... In deze habitat kunnen vele levende wezens zich 

voortplanten, eten, drinken, groeien, … Kortom, leven!  

De rivier geeft vorm aan ons landschap, holt valleien uit en stroomt 

door dorpen. De Oostelijke Dender ontspringt nabij Erbaut en stroomt 

door Lens om zich in Ath uiteindelijk bij de Westelijke Dender te 

voegen. Samen vormen ze één rivier: de Dender. Ze mondt in 

Vlaanderen uit in de Schelde (in Dendermonde). De 3 Denders en hun 

talrijke zijrivieren vormen het hydrografisch bekken van de Dender. 

 

 
Hydrografisch netwerk van de Dender (Bron : Contrat Rivière Dendre) 


