
Sigma : geen stigma meer voor 
Waasmunster 
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We onderscheiden 3 deelgebieden : 
 

- Sombeke/Wareslage : het gebied waar Sigma de grootste impact zal hebben 

 

- Het Weymeersbroek : het gebied tussen Durmedijk en Oude Durme 

 

- De Durmevallei : tussen Waasmunsterbrug en grens Lokeren/Zele 
 

 

 



 
 

Huidig toeristisch aanbod : 
 
 
1°. Avontuurlijk wandelen :  
 
In de hele Durmevallei zijn er tal van mogelijkheden 
voor hen die zelf op zoek gaan naar beweging in de 
natuur. 
Zie verschillende mogelijkheden op Wiciloc, 
RouteYou en diverse andere wandelsites 
       



  2°. Officiële wandelroutes (niet gemarkeerd, 
wel digitaal te consulteren en op brochure) 
 
  Twee officiële wandelroutes gerealiseerd via  
  Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme  
  Waasland : eigenlijk twee lussen : 
    
  - Lus 1 in Sombeke : Sombekedries - Smoorstraat- 
     Kasteelstraat - oude spoorwegdijk - Durmedijk - 
     Zandstraat – oude spoorwegdijk - Sombekedries 
 
   





 
 
 - Lus 2 rond het Weymeersbroek : vertrekt aan de    
   parking van de Durmebrug , via de Durmedijk tot  
   aan de sluis van de Oude Durme, en gaat via de dijk  
   van de Oude Durme op Hams grondgebied rond de 
   Oude Durme tot aan het Palingshuis, om daar terug 
   te keren naar de Durmedijk en terug naar de brug.  
    
 
Suggestie : Herstel van het inmiddels verdwenen 
Oude Durmepad !!! 



Suggestie : herstel 
verdwenen Oude 
Durmepad ! 



  3°. Het Edmond Verstraetenpad :  
 
        Door onze eigen toeristische dienst én   
         medewerking van vrijwilligers en steun van  
         Toerisme Waasland werd onlangs het  
         Edmond Vestraetenpad gerealiseerd en 
         bewegwijzerd. 7,5 km lang, afwisselend  
         door de Durmevallei en via de heropende  
         Sterrewegel naar de hoger gelegen akker- 
         en weilanden.  
      





4°. Fietsen en joggen : 
 
      De bestaande jaagpaden langsheen Durme en 
       Oude Durme en de Oude Spoorwegbedding, 
       lenen zich uitstekend voor recreatief én  
       sportief fietsen en lopen. 
       Voor de mountainbikers bieden we onze 
       blauwe route aan, die deels doorheen de  
       Durmevallei trekt. En het blauwe 10-km  
       parcours voor de joggers trekt ook deels door 
       de Durmevallei. 

  



5°. Ons netwerk van trage wegen : 
 
      Een heel netwerk van trage wegen doorkruist  
       onze gemeente, en zeker ook de Durmevallei. 
       Diverse bestaande wegen kregen een passen- 
       de benaming (Meersenpad, IJzeren Weg,  
       Katteneekwegel….). 
       Enkele in onbruik geraakte wegels werden  
       terug opengesteld (Houtenkruiswegel, Pontra- 
       vedijk…) 
       Pontravedijk : belangrijk voor wandel- en fiets- 
       netwerk in de toekomst. 
        



Potenties en opportuniteiten            
door het Sigmaplan  

 
Ingevolge de realisatie van het Sigmaplan : 
 
- Wijzigingen en aanpassingen van de 

bestaande infrastructuur 
 

- Creatie van toeristische meerwaarden en 
opportuniteiten voor zachte recreatie en 
natuurbeleving. 
 
 



Wijzigingen en aanpassingen van de bestaande 
infrastructuur : 

 
Groot Broek : door de 2 bressen in de Durmedijk, 
verdwijnt de huidige fiets- en wandelverbinding via de 
Durmedijk naar de Mirabrug. 
Wordt vervangen door een nieuwe ringdijk achter 
Kasteel Sombeke en Elverseledorp. 
Voetgangers : op de ringdijk : zicht op het broek 
Fietsers : op dienstweg aan landzijde, met meestal vrij 
goed zicht op het broek. 



Creatie van toeristische meerwaarden en 
opportuniteiten voor zachte recreatie en 
natuurbeleving : 

1°. Het Beerkaaihuisje : nieuwe functie : time-out 
locatie voor jongeren “in de knoop”  (Morgenster – 
Lia) + uitvalsbasis voor natuurwandelingen en 
onderhoudswerken  



2°. De koolputtensite : weliswaar een privaat 
initiatief (nakomelingen van de vroegere eigenaars), 
maar met de volle steun van W & Z en de 
Gemeente. 
Bedoeling : herbouw van de vroegere site met 
moderne architectuur. 
Bestemming : bed & breakfast – fietsenverhuur – 
horeca – tentoonstellingsruimte – ontvangstruimte. 
Mogelijks locatie voor natuureducatie, infopunt 
toerisme…. 
Stand van zaken : bouwaanvraag eerste fase 
lopende, tweede fase (vroegere woonhuis) in 
voorbereiding. 



Ontwerp herbouw Koolputten     



3°. Oeverlopen : dit wandelproject werd opgestart door 
toerisme Oost-Vlaanderen in samenspraak met “Schelde 
Sterk Merk” . 
 
Nog volop in voorbereiding.  
 
3 interessante wandellussen : zowel Durme als “Hinter- 
land” (Steengelaag, Sombekedries, Kasteel van Sombeke, 
Kasteel Roos, Heidekapel enz…) 
 
Na de realisatie Sigmaplan : paarse lus aan te passen via 
nieuwe ringdijk naar de nieuwe Koolputten en aftakking 
naar Beerkaaihuisje. 



 
      Wandellussen “Oeverlopen” 



4°. Extra voorzieningen voor wandelaars en 
natuurliefhebbers : 
In het kader van de realisatie van het Sigmaplan : 
- picknick- en rustplaatsen 
- observatiepunten 
- knuppelpaden 

 
5°. Pontravedijk : in de marge van het Sigmaplan. 
Opwaardering naar volwaardig wandel- en fietspad  
(halfverharding). 
Eigendomsverwerving W&Z. 
PDPO-project kerkhof Waasmunster : vergroening 

 
 



Bedankt voor jullie aandacht en tot op 
één van de vele mooie plekskes in 

                        Waasmunster ! 


