
Na de stormvloedramp van 1976 besefte de over-
heid dat ze voor een betere bescherming tegen 
overstromingen moest zorgen. Een ambitieus en 
grootschalig project moest de veiligheid garan-
deren: het Sigmaplan maakte haar intrede. 

Het plan zelf was er een jaar later en bestond uit 
drie actiepunten: het optrekken van stevigere en 
hogere dijken, het aanleggen van gecontroleerde 
overstromingsgebieden en het bouwen van een 
stormvloedkering in Oosterweel.

Deze laatste kwam er uiteindelijk niet omdat  
de kosten groter zouden zijn dan de baten. De  
ketting van overstromingsgebieden kwam er 
wel en die biedt heel wat meer zekerheid tegen 
overstromingsgevaar. Bovendien is het een vorm  
van natuurlijk waterbeheer; de rivier en de natuur  
krijgen meer ruimte om hun gang te gaan.

  Ruisbroek overstroomt (1976).  

  Koning Boudewijn op bezoek in het getroffen gebied (1976). 

Wist je dat …
… je op de muur van het restaurant Wuitensnest in Hamme kan zien hoe hoog 

het water stond tijdens de overstroming in 1928? 

© De Vlaamse Waterweg nv

Was jij al geboren toen de rampzalige overstromingen van 1953 of 1976 ons 
land troffen? In januari 1953 en januari 1976 bereikte een uitzonderlijke noord- 
westerstorm ons land. Tegelijkertijd deed zich nog eens een spectaculair spring-
tij voor. Door die combinatie van noordwesterstorm en springtij bereikten de  
Schelde en haar zijrivieren een ongeziene hoogte. De schade was enorm; er  
vielen zelfs doden. Om zulke rampen voortaan te voorkomen, zette de overheid 
in 1977 het Sigmaplan op poten. 

Hoe ontstond het Sigmaplan?
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Daarnaast zijn er de laatste jaren ook meer mensen 
in de valleien gaan wonen die daarvoor dienden als  
natuurlijke overstromingsruimte voor de rivier. Over-
tollig water kan daar nu niet meer terecht. Hierdoor 
eisen overstromingen een steeds hogere tol. 

Ook onze kijk op waterbeheer is geëvolueerd. We  
weten nu dat een rivier ruimte nodig heeft om te  
stromen en te overstromen. En dat het rechttrekken 
en indijken ervan niet de beste oplossing is. Ten slotte 

hebben we geleerd dat de ontwikkeling van de natuur 
een belangrijk element is bij het creëren van veiligheid.

Op basis van deze inzichten voert de Vlaamse over-
heid sinds 2005 een reeks nieuwe maatregelen uit.  
Binnen het geactualiseerde Sigmaplan worden beetje  
bij beetje nieuwe projecten opgestart. Het plan moet  
af zijn tegen 2030 en is een samenwerking tussen  
De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor  
Natuur en Bos.

  Het overstromingsgebied Bergenmeersen in Wichelen na het stormtij van januari 2017.    © Waterbouwkundig Laboratorium 

De wetenschap brengt ons elke dag nieuwe inzichten, waardoor een herziening 
van het oorspronkelijke Sigmaplan op zijn plaats was. De klimaatverandering 
zorgt voor een stijging van de zeespiegel, wat de kans op een stormtij verhoogt. 
Vlaanderen kijkt ook aan tegen steeds vaker voorkomende extreme weers- 
omstandigheden.

Veranderde inzichten 
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1b.

Wist je dat …
… het Sigmaplan 260 kilometer oevers aanpakt? Dat is dezelfde afstand als tussen 

de Noordzee en de Ardennen! 



Het vernieuwde Sigmaplan werkt aan een duurzame en robuuste Schelde.  
De vier pijlers – veiligheid, natuur, recreatie en economie – kunnen zich daarbij 
elk op een evenwichtige manier ontplooien. 

De bescherming tegen overstromingen komt in 
het Sigmaplan op de eerste plaats. 

Tegelijkertijd zal de Vlaamse overheid de natuur 
langs de rivier herstellen en verder ontwikkelen.
Zo helpt Vlaanderen meteen ook mee om de  
natuurdoelen te halen, die door Europa worden 
opgelegd. 

Het Sigmaplan creëert meer gelegenheid 
voor recreatie op en rond de Schelde en 
haar bijrivieren. 

Het plan heeft ook veel aandacht voor de 
economische functies van het Schelde-
gebied, zoals scheepvaart en plattelands-
economie. Een flankerend landbouw- 
beleid compenseert landbouwers die 
schade ondervinden door de ingrepen 
van het Sigmaplan. 

Het oorspronkelijke Sigmaplan kwam er om de waterveiligheid te garande-
ren. Ondertussen is het geëvolueerd naar een veel ruimer project. Het veilig  
maken van het Scheldegebied blijft prioritair, maar het Sigmaplan heeft daar-
naast ook veel aandacht voor natuur, vrijetijdsbesteding en economie. Een  
veelzijdig plan dus, gebouwd op vier pijlers. 

Wat doet het Sigmaplan 
vandaag? 

 Het gecontroleerd overstromingsgebied 
 Tielrodebroek na het stormtij van januari 2017.

Grote kattenstaarten in het Lippenbroek.    
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Hoe werkt het getij?
Het getij ontstaat door de aantrekkingskracht van de 
maan op de aarde. Die kracht is het sterkst op het punt 
dat het dichtst bij de maan ligt, dus daar wordt het vloed. 
Tegelijkertijd wordt de aarde op zich ook een beetje 
richting de maan aangetrokken. 

Denk eens na: als je in een auto zit die optrekt, wat 
gebeurt er dan met je lichaam? Je lijkt even naar 
achteren te vliegen. Hetzelfde gebeurt met het wa-
ter aan de andere kant van de aarde; daar stapelt 
het zich dus op. Vloed krijg je dus niet enkel aan de 
kant het dichtste bij de maan, maar ook aan de kant 
het verste weg. Loodrecht op de vloed, is het op dat  
moment eb.

De maximale waterhoogte bij vloed wordt hoogtij  
genoemd, de minimale hoogte bij eb heet laagtij. Het 
waterpeil wordt ook meebepaald door de aantrekkings-
kracht van de zon. Maar omdat de zon veel verder weg 
ligt dan de maan, is dat in een veel beperktere mate.

Als de maan en de zon echter op één lijn staan, ver- 
sterken die elkaar. Dan spreken we van springtij. Als dat 
dan nog eens samengaat met een storm, spreken we 
van stormtij en kan er overstromingsgevaar ontstaan.

Veranderingen in het getij
Het getijverschil is afhankelijk van de plaats waar je je 
bevindt. Het getijniveau zal op de Noordzee dus ver-
schillen van de Schelde en de Durme ter hoogte van De 
Bunt (zo’n 60 km landinwaarts). Het getij komt binnen 
via de Westerschelde en reikt via Antwerpen, Temse en 
Dendermonde tot in Gent. Het getijverschil neemt af 
tussen Temse en Gent. 

De klimaatverandering, menselijke ingrepen uit het 
verleden en de natuurlijk veranderende rivier hebben 
allemaal een impact op het getij. Getijveranderingen 
hebben op hun beurt gevolgen voor de veiligheid, de 
ecologie en bevaarbaarheid van de Schelde en haar 
zijrivieren. 

De Schelde en de Durme staan onder invloed van de getijden. Het getij zorgt  
ervoor dat het waterpeil stijgt en daalt. Het verschil tussen de waterhoogte bij 
eb en vloed – ook de getijslag genaamd – neemt volgens het Waterbouwkundig  
Laboratorium de laatste jaren toe. Die toename is nadelig voor onze veiligheid, de 
natuur en de scheepvaart. De dijkwerken, dijkverplaatsingen en overstromings- 
gebieden die deel uitmaken van het Sigmaplan (  paneel 3b) bieden hier  
weerwerk tegen.

Hoe werkt het getij op 
de Schelde en de Durme? 

Veiligheid
Doordat het water sneller en dieper landinwaarts 
stroomt, stijgt ook het risico op wateroverlast en  
oevererosie. Het Sigmaplan voorziet gecontroleerde 
overstromingsgebieden. Die geven het water meer 
ruimte wanneer nodig en reduceren zo het getij. 

Bevaarbaarheid
Ook de verplaatsing van zand en slib in het water veran-
dert door de toename van de getijslag. Het water wordt veel 
krachtiger dan vroeger de rivier in gestuwd, waardoor er 
veel erosie is. Maar het stroomt trager weg, waardoor er veel  
sediment wordt afgezet. Om de vaargeul open te houden 
voor de scheepvaart moet dat sediment constant weg- 
gebaggerd worden. Dat zal in de toekomst, met de aanleg 
van de Sigmagebieden, veel minder nodig zijn. 

Natuur
Het gelijkmatige ritme van eb en vloed creëert een  
grote variatie aan getijdennatuur, zoals slikken en  
schorren. De rijke afwisseling van verschillende plant- 
en diersoorten en de aanwezigheid van zoetwater- 
getijdentypes zijn een zeldzaamheid in Europa. Aan de 
monding van de Schelde is het water veel zouter dan 
verder landinwaarts. Deze geleidelijke overgang van 
zout naar zoet zorgt voor een waaier aan leefgebieden. 
Wat op zijn beurt dan weer zorgt voor een enorme bio-
diversiteit. Dit is erg belangrijk voor het ecosysteem 
van de Schelde. In de Durmevallei bevinden we ons in 
het zoete gedeelte. 
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2b.

Rivierwater stroomt over de overloopdijk.    



Getijdennatuur is zeldzaam en daarom internationaal beschermd. Zeker de 
zoetwatergetijdennatuur, die het Schelde-estuarium in West-Europa typeert, 
is werkelijk uniek. Verschillende gebieden langs de Schelde en de Durme zijn 
aangeduid als Europees Natura 2000-gebied. Dat betekent dat ze deel uit- 
maken van een netwerk van beschermde natuurgebieden over heel Europa.

Water, zand en slib: samen  
beeldhouwen ze het landschap 

Vlaanderen engageert zich om getijdennatuur  
te herstellen 
Slikken en schorren stonden de afgelopen eeuwen 
onder druk. Ze werden omgevormd tot haventerrein, 
woongebied of landbouwgrond. Maar die schorren en 
slikken hebben een belangrijke zuiverende functie 
voor het water. Door hun verdwijnen, kwam de Schelde  
regelmatig in ademnood. Dat had op zijn beurt weer 
gevolgen voor de hele voedselketen: van fytoplankton 
tot de vissen en vogels (  paneel 9b).

Het Sigmaplan brengt daar verandering in. Er komen 
ongeveer 1500 hectare nieuwe slikken en schorren bij.  
Dit natuurherstel is perfect te combineren met het 
hoofddoel van het Sigmaplan; een betere bescherming 
tegen overstromingen.

© Vilda

Slikken en schorren zijn als het ware de longen van de rivier.     

Getijdennatuur is zo bijzonder, dat Vlaanderen      
zich engageert om ze volop te herstellen.

© Vilda

3a.

Wist je dat …
… de getijden op de Schelde en de Durme een unieke natuur creëren? De modder 

die twee keer per dag overstroomt heet ‘het slik’. De hoger gelegen delen komen 
niet elke dag onder water en heten ‘het schor’. Op de schorren groeien moerasplanten 

en wilgen. 
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Het Sigmaproject Durmevallei wil de wijde omgeving van de Durme veiliger 
en natuurlijker maken. Het project strekt zich uit over zeventien gebieden,  
verspreid over Hamme, Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren. De Vlaamse 
Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos nemen initiatief om 
samen met gemeenten en andere organisaties de Durmevallei aantrekkelijker 
te maken voor recreatie.

Overzicht werken 
in de Durmevallei 

Wat doen we concreet?
Niet in alle gebieden zijn de Sigmawerken al begonnen. Dat gebeurt namelijk in fases. Het Sigmaplan zet in op drie 
verschillende manieren om de Durmevallei veiliger te maken. Het zijn allemaal technieken om de rivier meer  
ruimte te geven, gaande van natuurlijke tot meer technische ingrepen.

DIJKVERPLAATSING: 

Een stuk land dat eerder werd 
drooggelegd, wordt terugge- 
geven aan de rivier en er opnieuw 
mee verbonden. Dat gebeurt door 
grote bressen in de dijk te slaan 
en er het water uit de achterlig-
gende overstromingsgebieden in 
te laten vloeien. Dat vol- en leeg-
lopen gebeurt op het ritme van 
het getij, waardoor soms sprake 
is van grote getijschommelingen. 
Door dit proces ontwikkelt er zich 
getijdennatuur.   

GECONTROLEERD OVERSTROMINGS-

GEBIED MET GEREDUCEERD GETIJ:

Het water stroomt het gebied 
via een sluis een paar keer per 
dag gecontroleerd in en uit, op 
het ritme van het getij. Het gaat 
dan om een kleine hoeveelheid  
water en dus om een beperkte 
getijschommeling. 

WETLAND: 

Drassige gebieden die niet door 
het getij beïnvloed worden, maar 
waar wel ook zeldzame planten 
en dieren leven. 

Daarnaast voert De Vlaamse Waterweg nv ook continu baggerwerken uit in de vallei om verzanding tegen te 
gaan. Dat baggeren zal in de toekomst – wanneer de Sigmamaatregelen hun werk doen – minder nodig zijn. 
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3b.

Wist je dat …
… het Sigmaplan de Durme meer ruimte geeft? Zo kan de rivier op bepaalde 

plaatsen breder worden als ze te veel water te verwerken krijgt. Dat gebeurt bij  
hevige regen of stormtij. 
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Getijdennatuur in proefproject       
Lippenbroek.    



Ringdijk Overstromingsgebied Overloopdijk Rivier

Uitwateringssluis

Inwateringssluis

Vloed

Bij het aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd 
getij (GOG-GGG) denken we niet alleen aan de veiligheid, maar meteen ook aan 
de natuurontwikkeling in het gebied. We creëren een overstromingsgebied  
waarin overtollig rivierwater opgevangen wordt bij hoge waterstanden. Zo loopt 
de regio minder kans op overstroming. Tegelijkertijd ontwikkelt er zich unieke 
natuur op het ritme van het getij (  paneel 3a). 

Wat is een gecontroleerd 
overstromingsgebied 
met gereduceerd getij?

Hoe werkt een GOG-GGG?
Bij stormtij doet het gebied dienst als overstromings-
gebied. Dan stroomt het overtollig rivierwater het  
gebied via de overloopdijk binnen en wordt opgevan-
gen. Wanneer het waterpeil op de rivier dan weer daalt, 
stroomt het water langs een sluis terug naar de rivier. 
Die sluis heet een uitwateringssluis.

In normale omstandigheden – wanneer er dus geen 
stormtij is – treedt de GGG-functie, of het gereduceerd 
getij, in werking. Bij vloed (twee keer per dag) stroomt 

er via de inwateringssluis een relatief kleine hoeveel-
heid water het gebied in. Op die manier wordt het getij 
gereduceerd, verminderd dus. Bij eb stroomt het water 
weer terug naar de rivier via de uitwateringssluis. 

Motor voor getijdennatuur
In- en uitwateringssluizen zorgen voor getijdennatuur. 
Bij rustig weer laten ze tweemaal per dag een beperk-
te hoeveelheid water op het ritme van de getijden het 
gebied inlopen. Bij vloed komt De Bunt deels onder 
water te staan, bij eb loopt het gebied weer leeg. Zo 
ontstaan zeldzame zoetwaterslikken en -schorren, een 
ideale leefomgeving voor allerlei planten en dieren. Bij 
stormtij wordt de inwateringsfunctie afgesloten.

Ringdijk Overstromingsgebied Overloopdijk Rivier

Uitwateringssluis

Inwateringssluis

Eb

4a.

Tip: Bekijk ook het animatiefilmpje over het GOG-GGG op de televisie. 

Wist je dat …
… het water twee keer per dag in- en uit dit overstromingsgebied loopt? Zo  

bootsen we het getij na en ontstaat er mooie natuur. Bij gevaarlijk hoge water- 
standen kan het gebied vol met water komen te staan. 

   Deze visualisatie illustreert de GGG-functie, niet de GOG-functie. 



Ondertussen heb je gelezen hoe een gecontroleerd overstromingsgebied met 
gereduceerd getij (GOG-GGG) werkt. De sluizen in een GOG-GGG, met een in- en 
uitwateringsfunctie, noemen we combisluizen. Ze zorgen niet alleen voor getij-
dennatuur, maar helpen vissen ook te migreren naar deze ideale leefomgeving. 

 
Hoe werkt een combisluis? 

Vissen passeren langs de combisluis 
Zo’n sluis met zowel in- als uitwateringsfunctie is op 
het vlak van waterbouw best bijzonder. Vooral het 
gereduceerde getij dat in het overstromingsgebied  
gerealiseerd wordt is uniek. Een combisluis bootst de  
natuurlijke getijdenwerking veel beter na dan een 
klassieke sluis met twee aparte kokers voor in- en uit- 

watering. Best slim bekeken. Daarom wordt de combi- 
sluis ook wel een ‘slimme sluis’ genoemd. 
De sluizen zijn zo ontworpen dat vissen erlangs kunnen 
passeren. Op die manier geraken ze tot in het overstro-
mingsgebied met gereduceerd getij en kunnen gebruik 
maken van deze uitstekende nieuwe leefomgeving.

 ‘Slimme sluis’ Bergenmeersen (Sigmagebied Cluster Kalkense Meersen).

Schematische weergave werking ‘slimme sluis’.    

4b.

Laagtij

Laagtij bij ontwatering 
van het overstromingsgebied

Hoogtij met instromend 
rivierwater

Schematische doorsnede van de sluis

© Vilda



ringdijk
overstromingsgebied in- of uitwateringssluis

overloopdijk

werking GOG-4.indd   1 29/02/12   10:06

Ringdijk Overstromingsgebied Overloopdijk Rivier

Uitwateringssluis

Vloed

Bij de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied worden verschillende 
dijken gebouwd. Die zorgen ervoor dat bij stormtij en hoge waterstanden op de 
rivier, het water het gebied zonder problemen kan binnenstromen en dat het 
daar ook blijft. 

Overloopdijk
De bestaande rivierdijk wordt een overloopdijk. Wanneer 
het rivierwater hoog staat, stroomt het over deze verlaag-
de en verstevigde dijk het overstromingsgebied binnen. 
Het overstromingsgebied kan grote hoeveelheden 
water bergen. Daardoor daalt het waterpeil van de  
rivier. De ‘vloedgolf’ verliest een groot deel van haar 
kracht, wat maakt dat ook het risico op overstromingen 
of dijkbreuken aanzienlijk daalt. 

Een hoge en stevige ringdijk
Rond het overstromingsgebied komt een hoge en  
stevige ringdijk. Die dijk biedt bescherming aan de  
omliggende woongebieden. Ze houdt immers het 
water tegen dat over de overloopdijk het gebied is  
binnengelopen. 

5a.

Welke dijken vind je terug 
in een gecontroleerd 
overstromingsgebied? 

  Visualisatie gecontroleerd overstromingsgebied in werking.



Dit Vlaamse concept om veiligheid en getijdennatuur op een innovatieve manier 
te combineren, wordt uitvoerig getest in het Lippenbroek, op een boogscheut 
hiervandaan. Met dit proefproject verzamelen wetenschappers gegevens die 
van belang zijn voor de uitvoering, opvolging en bijsturing van het Sigmaplan. 

Positief effect op de waterkwaliteit
Het Lippenbroek is sinds 2006 ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). 
Na amper een jaar ontwikkelde zich al een slikken- en schorrengebied met geulen en kreken. Het werd snel duidelijk 
dat een gebied als het Lippenbroek meer is dan een sterk staaltje natuurpracht. Het levert namelijk veel voordelen 
op voor de mens. Naast waterberging, zorgt het ook nog eens voor waterzuivering.

Slikken en schorren zijn kampioenen in waterzuivering. Ze zorgen voor een groter contactoppervlak waardoor er 
meer zuurstof in het water terecht komt. In de slikken en schorren vinden verschillende processen plaats die hier-
voor zorgen. In de slikken, die permanent nat zijn, doen bacteriën de stikstof verdwijnen uit het slik; de stikstof- 
verbindingen worden aan de atmosfeer afgegeven. De begroeiing op de schorren neemt stikstof en fosfor _ stoffen 
die momenteel nog in te hoge concentratie aanwezig zijn in de Schelde _ op en zet deze om in zuurstof. Moeras-
planten zijn hier goed in. 

5b.

Een gecontroleerd 
overstromingsgebied met 
gereduceerd getij, werkt dat? 
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 De schorren groeien, het krekenstelsel vertakt. 

 De waterkwaliteit van het instromende en uitgaande water wordt continu opgevolgd. 

De eerste jaren groeiden hier vooral grote kattenstaarten.    
Op hogere, drogere plaatsen maken die nu plaats voor wilgen;
dat is de natuurlijke evolutie op de schorren. 

Wist je dat …
… het Lippenbroek het allereerste overstromingsgebied met getij is? Het is een 

echte Vlaamse uitvinding! 

© Vilda 
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De Bunt verandert beetje bij beetje naar een gecontroleerd overstromings- 
gebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Op die manier zal het de wijde om-
geving van de Durme beter beschermen tegen overstromingen. Tegelijkertijd 
ontwikkelt er zich getijdennatuur die zeldzaam is voor Europa. Het bruist er 
van het leven. Talloze dier- en plantensoorten vinden hun thuis in het gebied. 
Maar diezelfde natuur biedt ook heel wat recreatieve mogelijkheden; je zal in  
De Bunt kunnen fietsen en wandelen door prachtige landschappen.

Veiligheid en natuur 
hand in hand in De Bunt 

6a.

Hoe zal De Bunt werken? 
Bij hoge waterstanden kan het rivierwater via de over-
loopdijk in het overstromingsgebied terecht, waardoor 
het waterpeil in de Durme en de Schelde zakt. Hierdoor 
daalt het risico op overstromingen. De ringdijk rond De 
Bunt scheidt het overstromingsgebied van het achter-
land. Als het water dan weer laag genoeg staat, kan het 
water via twee sluizen terugstromen naar de rivieren. 
Ook bij normale waterstanden kan het water het gebied 
in- en uitstromen, op het ritme van de getijden. Daardoor 
ontstaat in het overstromingsgebied unieke natuur.

Recreatieve troeven
Ook fietsers en wandelaars zullen in De Bunt hun hart 
kunnen ophalen. Zowel de ringdijk als de dijk langs 
de Schelde en de Durme zullen voor hen toegankelijk 
zijn, met fraaie uitzichtpunten over die unieke natuur. 
Aan de zuidgrens van de Bunt kunnen kleine en grote  
kinderen de natuur in het speelbos ontdekken op een 
ludieke manier.
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 Luchtfoto De Bunt - juni 2016.

Wil je meer leren over de sluizen? (  paneel 4b)
Meer info over de natuur in De Bunt vind je op de achterzijde van dit paneel. 



Een slik is een landvorm die droog valt bij laagwater en onderloopt bij hoog- 
water. Bij elk getij wordt een dun laagje slib afgezet. De slikken die bij hoog-
water normaal helemaal onderlopen, slibben op en steken zo langzamerhand 
boven de hoogwaterlijn uit. Dan spreken we over schorren. Die overspoelen 
alleen maar bij springtij. 

 
De evolutie van een schor

Zoetwaterschorren
Op andere plaatsen veroorzaakt de getijdenwerking 
geen opslibbing, maar wel erosie. Die zorgt voor geu-
len, en er ontstaan tegelijk ook weer stukjes schor. 
Dit dynamisch milieu herbergt een aangepaste flora 
en fauna. De schorren in dit deel van de riviervallei 
zien er helemaal anders uit dan de schorren van het  
Verdronken Land van Saeftinghe. Dat heeft te maken 
met het zoutgehalte van het water. Vanaf Kruibeke 
en verder stroomopwaarts vind je zoetwaterschorren. 
Naast kruiden en grassen groeien er ook mossen,  
bomen en struiken. 

Wilgenvloedbossen 
Wilgenvloedbossen zijn een uniek natuurfenomeen, 
in Europa komen ze nog maar zelden voor. De wilgen 
groeien dicht tegen elkaar, waardoor ze ondoor- 
dringbare wouden vormen, die veel weg hebben van  
tropische mangroven. 

Op de meer open plaatsen groeien allerlei kruiden. De 
spindotterbloem is één van de typische soorten die in 
Europa uitsluitend op de zoetwaterschorren voorkomt. 
Deze variant van de gekende dotterbloemen heeft zich 
op bijzondere wijze aan het leven in een getijdengebied 
aangepast. Wanneer de sterk vertakte wortelstokken 
afbreken, laten ze zich met de stroming meevoeren. 
Zo kunnen ze elders opnieuw uitgroeien tot een vol-
waardige nieuwe plant.

6b.

 Schorren hebben veel weg van tropische mangroven. 

 Giebel 

 Harig wilgenroosje

 De spindotterbloem groeit voornamelijk in zoetwaterschorren 
      die enkel bij springtij overstromen. 
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Wist je dat …
… het Sigmaplan ongeveer 1.600 ha nieuwe slikken en schorren zal creëren in 

Vlaanderen? Dat zijn 3.800 voetbalvelden!
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In het Klein Broek en het Groot Broek voeren we een dijkverplaatsing uit.  
Dat wil zeggen dat de Durme daar extra ruimte krijgt om te stromen. Op die 
manier verliezen de getijden van de rivier een stuk van hun kracht. Doordat 
er dagelijks water in en uit het gebied stroomt op het ritme van de getijden,  
ontstaat er ook waardevolle natuur. Bovendien vangt het gebied bij stormtij 
overtollig water op. 

Extra stroomruimte voor 
de Durme in Klein Broek 
en Groot Broek

Bressen in de oude Durmedijk
In het Klein Broek op grondgebied Temse en het Groot 
Broek op de grens van Temse en Waasmunster voeren 
we een dijkverplaatsing uit. Dat wil zeggen dat we die 
gebieden terug verbinden met de Durme. Rond de ge-
bieden trekken we eerst een stevige ringdijk op, die 
het achterland beschermt. Vervolgens komen er bres-
sen in de oude Durmedijk. Daardoor kan de rivier het 
Klein Broek en het Groot Broek vrij in- en uitstromen. 
Het water wordt tegengehouden door de ringdijk. De 
kracht van het water uit de rivier wordt zo getemperd 
en de kans op overstromingen neemt aanzienlijk af. De 
rivier zal ook een stuk trager verzanden. 

Natuurlijk netwerk slikken en schorren, kreken en geulen
Op het ritme van eb en vloed overspoelt het Durme-
water dagelijks het Klein Broek en het Groot Broek. Zo 
ontwikkelt zich zeldzame zoetwatergetijdennatuur. 
Met een samenspel van water, zand en slib boetseert 
de rivier een netwerk van slikken, schorren, geulen 
en kreken. Deze unieke structuren krijgen vorm door 
de processen van erosie en sedimentatie. Die biotoop 
barst van het dierlijk en plantaardig leven. Fietsers en 
wandelaars krijgen toegang tot de ringdijken rond de 
gebieden en enkele paden erdoorheen. Je zal al die 
natuurpracht dus zelf kunnen bewonderen! 

7a.

DURME

DURME

DURME

DURME

DURME

DURME

DURME

DURME

DURME

SCHELDE

OUDE SCHELDE

SCHELDE

SCHELDE

 

DURME

DURME

DURM
E

E17

N16

N16

Lokeren

Hagemeersen

Putten van Ham

Nonnengoed

Potpolder IV

Potpolder IV

Potpolder IV

Potpolder V

Polder van 
Waasmunster

Weijmeerbroek

Potpolder I

Groot Broek
Klein Broek

Koolputten

MirabrugBeerkaai

De Bunt

Schorren van
de Durme Tielrode Broek

OUDE DURME

Zele

Waasmunster

Hamme

Temse

Bornem

U bevindt 
zich hier

Bulbierbroek

Molsbroek

N47

N47

i

E17

Zuidelijke Vijver 
Hof ten Rijen

N41

N41

E17

E17

Hof ten Rijen

E17

A14

N446

N446

Sigm
adijk

in- en uitw
ateringssluis

veer

overloopdijk

pleziervaarthaven

bos

open w
ater

groenscherm

grasland

m
oeras / 

verlandingsvegetatie

getijdennatuur

w
etland

N

Lippenbroek

Sigm
adijk

in- en uitw
ateringssluis

veer

overloopdijk

pleziervaarthaven

bos

open w
ater

groenscherm

grasland

m
oeras / 

verlandingsvegetatie

getijdennatuur

w
etland

N

P

P

Wist je dat …
… bij een dijkverplaatsing er een stukje land aan de rivier wordt teruggegeven? 

Er wordt een gat in de dijk gemaakt zodat het water het land kan binnenstromen. 
Rond het land wordt dan een hogere dijk aangelegd om te zorgen dat het water niet 

verder kan. Zo krijgt de rivier meer ademruimte.

Tip: Bekijk ook het animatiefilmpje over 
  de dijkverplaatsing op de televisie.

 Luchtfoto Klein Broek - juni 2016. 
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 Luchtfoto Groot Broek - juni 2016. 



Als beheerder van een uitgebreid netwerk van waterwegen in Vlaanderen wordt 
De Vlaamse Waterweg nv geconfronteerd met grote hoeveelheden bagger- 
specie. Daarvoor wil het betaalbare en duurzame oplossingen uitwerken.

Baggerspecie als wapen 
tegen overstromingen

Europese samenwerking
Samen met vier Europese instellingen slaat De Vlaamse 
Waterweg nv de handen in elkaar. Onder de vlag van 
USAR – een Europees samenwerkingsproject – ont-
wikkelen en verfijnen de partners technieken voor het 
hergebruik van baggerspecie. Door het in te zetten 
als grondstof, kan de baggerspecie uit de Durme een  
nuttige functie krijgen. Zo kan bespaard worden op  
primaire grondstoffen, zoals zand en klei.

De verschillende instanties delen hun kennis en ex-
pertise én leren van elkaar. USAR krijgt steun van het 
Interreg 2 Zeeën-programma, dat loopt van 2014 tot 
2020. Dat Europese programma bevordert grensover-
schrijdende samenwerking tussen Engeland, Frankrijk, 
Nederland en Vlaanderen. 

Zonder Durmezand geen nieuwe dijken! 
Vanaf 2012 werd al meer dan 1 miljoen m³ zand uit 
de Durme gehaald en over het water naar verschillen-
de gebieden vervoerd om er Sigmadijken mee te bou-
wen. Die gebieden zijn Vlassenbroek in Dendermonde,  
Moerzeke-Kastel en De Bunt in Hamme, het Klein Broek 
in Temse en het Groot Broek in Waasmunster. Door bag-
gerwerken aan dijkwerken te koppelen, verbeteren we 
niet alleen de waterveiligheid, maar houden meteen 
ook tienduizenden vrachtwagens van de baan!

7b.

 De Nederlandse en de Franse partners van het USAR-project.  

 De Franse partner van het USAR-project.
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Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stippelde een gericht omvormings-
beheer uit voor het Bulbierbroek in Hamme en het Weymeerbroek in Waas-
munster. Dat beheer houdt in dat deze gebieden omgevormd worden naar  
soortenrijke graslanden. Maar het zijn de lokale landbouwers die verantwoor-
delijk zijn voor de concrete uitvoering van het omvormingsbeheer.

Gericht omvormingsbeheer  
in Weymeerbroek en 
Bulbierbroek 

Van landbouwgrond naar soortenrijke graslanden
Sinds 2011 passen ANB en lokale landbouwers samen 
het omvormingsbeheer toe in het Weymeerbroek en het 
Bulbierbroek. De graslanden waren vroeger landbouw-
grond en bevatten door bemesting zeer veel voedings- 
stoffen. Daardoor domineren enkele snelgroeiende 
graslandsoorten de begroeiing en krijgen de meeste 
bloemplanten geen kans om zich te ontplooien. Door 
de graslanden twee keer per jaar te maaien en het 
maaisel af te voeren, halen we het teveel aan voedings- 
stoffen uit de bodem. Landbouwers kunnen het maaisel 
dan weer gebruiken als veevoeder. In deze ‘verschraal-
de’ graslanden vinden veel meer plantensoorten hun 
plekje. Dit trekt vervolgens weer meer ongewervelde 
dieren en vogels aan.  

Het omvormingsbeheer werpt zijn vruchten ook al na 
enkele jaren af: uit bodemtesten blijkt dat de concen-
traties stikstof en fosfor sterk afgenomen zijn. Dat zie 
je geleidelijk aan ook in de vegetatie terug. Het aan-
tal soorten neemt toe en er duiken meer bloemen op  
zoals de pinksterbloem en de echte koekoeksbloem. 
Ook vogels als de sprinkhaanzanger, roodborsttapuit, 
watersnip en wulp laten zich regelmatig zien. 

8a.

Het Bulbierbroek vanuit de lucht.    

Vegetatie in het Bulbierbroek.    

De wulp    

 Het Weymeerbroek vanuit de lucht.

Weymeerbroek    

 Fluitenkruid in de Oude Durme in Weymeerbroek.© Vilda
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De verregaande verzanding van de rivier was in het verleden één van de  
oorzaken voor de overstromingen in de Durmevallei. Om de overstroming van  
Lokeren te voorkomen, werd in 1955 een dam gebouwd in de Durme. Die 
maatregel volstond niet, en het probleem werd verder aangepakt door de 
baggerwerken van de voorbije jaren. Maar daarmee was de diepere oorzaak 
van de verzanding nog niet van de baan: het feit dat de Durme niet langer in  
verbinding staat met haar bovenloop, de Moervaart. 

Pompgemaal en vistrap 
in Lokeren

De oorspronkelijke dam bevond zich nabij de Oude 
Brug en werd in 1968 verplaatst naar de grens tussen 
Lokeren en Waasmunster. Later, in 1973, kreeg de dam 
zijn huidige plaats nabij het waterzuiveringsstation. 

De stromingen veroorzaakt door de getijden werden 
echter tegengehouden door de nieuwe dam. Dat zorg-
de voor een snelle verzanding van de Durme. En ook de 
recentere baggerwerken volstonden niet om dit pro-
bleem te verhelpen. 

Om de diepere oorzaak van de verzanding aan te pak-
ken en de Durme terug te verbinden met de Moervaart
bouwde De Vlaamse Waterweg nv een pompgemaal 
in Lokeren. Dat zorgt ervoor dat het water opnieuw 

snel genoeg stroomt om slibdeeltjes los te wrikken. 
Bij hevige regenval kan het gemaal 7.500 liter wa-
ter per seconde overpompen van de Moervaart naar 
de Durme. Het water in de Moervaart stijgt dan tra-
ger, waardoor er in het hele Waasland minder kans 
is op wateroverlast. Bij normaal weer pompt het ge-
maal minder water over, maar toch genoeg om ver-
zanding tegen te gaan. Het extra water doet de  
rivier weer snel genoeg stromen om slibdeeltjes los te 
wrikken en stroomafwaarts mee te voeren. Er zijn zo 
ook minder vaak baggerwerken nodig. 

Naast het pompgemaal kwam een ingenieuze vistrap, 
waarlangs vissen tussen de Durme en de Moervaart 
kunnen zwemmen.

8b.

    De vistrap aan de dam in Lokeren. 

    Het pompgemaal en de dam in Lokeren.

Durme Moervaartdam van Lokeren

vacuümpomp

© De Vlaamse Waterweg nv
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Wist je dat …
… in de Durme wel 21 vissoorten gevonden kunnen worden? Dat kunnen er nog 

meer worden door de installatie van de vistrap tussen de Durme en de Moervaart. 
Die zorgt ervoor dat vissen makkelijk verder kunnen zwemmen naar andere rivieren 

en beken. 



Slikken en schorren zijn nuttige natuur waarin allerlei planten en dieren goed 
gedijen. Maar dat lukt alleen als er een gezonde voedselketen aanwezig is waar-
in alles in balans is. Als er in de toekomst in de Schelde en de Durme opnieuw 
een gezonde populatie plankton leeft en voldoende zuurstof aanwezig is, opent 
dat perspectieven voor heel de voedselcyclus en dus voor de verdere ontwik-
keling van slikken en schorren.

Slikken en schorren - unieke 
zoetwatergetijdennatuur

Eten en gegeten worden
In het zoete deel van de Schelde leven diverse insec-
tenlarven op de slikken, zoals zoetwaterslakken en 
-kreeftjes. De meeste bodemdieren in het slik eten  
organisch materiaal dat zich op de bodem bevindt. 
Ook op de schorren leven ongewervelde bodemdieren,  
zoals vliegenlarven, pissebedden, springstaartjes, bloed-
zuigers, erwtenmossels en andere slakkensoorten. 

Zelf zijn ze voedsel voor de kleine vissen. Grotere roof-
vissen zoals snoek eten op hun beurt die kleine vissen. 
Ook vogels vinden op de slikken en schorren hun gading. 
De wilde eend en de bergeend scharrelen er naar hun 
lievelingskostje: bodemdieren. Visetende vogelsoorten 
als de blauwe reiger, aalscholver en de lepelaar zijn dan 
weer aangetrokken door de vele vissoorten. Vissen pro-
fiteren van het herstelde zuurstofgehalte in het water. 

9a.

   Zoetwaterpaling 
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Bergeend    

   Springstaartje  Slik aan de De Kramp bij Baasrode.

 Bekvechtende lepelaars.

Onderzoek in het Lippenbroek toont aan dat palingen 
in een overstromingsgebied in betere conditie zijn. De  
Lippenbroekse paling heeft tot vier keer meer variatie 
in zijn dieet dan de doorsnee Scheldepaling. Geen won-
der dus dat vissen de geulen en kreken een geschikte 
paaiplaats en knusse kraamkamer vinden. Ze bouwen er 
ook hun nest, of vinden er beschutting. Zie ook de achterzijde van dit paneel voor 

meer  informatie. 
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Uitwisseling en opname 
van nutriënten en bron van 
silicium
De slikken en schorren fungeren 
als een natuurlijk waterzuiverings- 
station, en halen een deel van 
de overtollige stikstof en fosfor 
uit de waterloop. Ze zijn ook een 
bron van silicum, een mineraal 
dat belangrijk is voor de ontwik-
keling van kiezelwieren in  
de waterloop.

visualisatie_ecosysteem_SPLITS.indd   1 15/03/17   09:52

Slikken en schorren zijn de longen van de rivier. Door middel van biologische 
processen zuiveren ze het water. Maar ze vormen ook het leefgebied voor bij-
zondere fauna en flora. Bovendien temperen slikken en schorren de kracht van 
het water en verkleinen ze zo de kans op overstromingen verder landinwaarts. 
Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, zie je op de tekening hieronder.

Slikken en schorren – 
natuurlijk kapitaal

9b.

©
 V

ild
a

© Vilda



De natuur in de Durmevallei kreeg klappen door een veranderend landgebruik: 
traditionele systemen om het land te irrigeren werden stopgezet, de grondwa-
terstand werd verlaagd in functie van landbouw, graslanden werden omgezet 
in akkers of bossen met snelgroeiende populieren.

Wetlands als hotspot 
voor de natuur 

Heropleving van de bloemrijke graslanden 
De graslanden die overbleven in de veranderde vallei 
verloren hun soortenrijkdom. Kenmerkende plant- en 
diersoorten verdwenen of werden zeldzaam. Met het 
Sigmaplan zetten we in op het herstellen van de open 
vallei en blazen we de soortenrijke graslanden nieuw 
leven in. Dat past ook in de natuurdoelen die Europa 
voor deze gebieden heeft opgesteld.

Landbouwers helpen bij het beheer
Stroomopwaarts groeien authentieke wetlands, met 
bloemrijke hooilanden. Het zijn natte natuurgebieden, 
die niet onderhevig zijn aan de getijdenwerking. Land- 
bouwers helpen de overheid bij het omvormings- 
beheer en krijgen daarvoor een vergoeding. Het gebruik 
van meststoffen en biociden wordt stopgezet en twee 
keer per jaar wordt er gehooid.

Nu is het uitkijken naar de terugkeer van een aantal ty-
pische weide- en moerasvogels in deze gebieden. Vo-
gels zoals de kwartelkoning, de slobeend, de watersnip, 
de blauwborst en de porseleinhoen. Plekken waar we 
met het Sigmaplan open water en riet kunnen creëren, 
worden een paradijs voor zangvogels zoals de karekiet 
en de snor. Die vallen binnenkort misschien te spotten 
in het Groot Broek en Klein Broek.

Voor de wetlands moeten langs de Durme bomen worden 
gekapt. Maar in de plaats planten we op andere plaatsen 
jonge bomen aan. Zo blijft het bosvolume in Vlaanderen 
op peil. 

10a.
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 De blauwborst is typsich voor de Durmevallei.

Porseleinhoen.    Twee maal per jaar hooien doet de graslanden heropleven. 
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Bij langdurige regenval of smeltende sneeuw vloeit er veel neerslagwater af in 
de vallei. Via een netwerk van grachten en beken komt dat water uiteindelijk 
in de rivier terecht. Vroeger kon de rivier het overtollige water in grote delen 
van haar vallei kwijt, waar het ongehinderd over akkers en weilanden stroom-
de. Door menselijke ingrepen, zoals indijking van de rivier en bebouwing in de 
vallei is die natuurlijke speelruimte van de Durme flink gekrompen. 

Natte natuur houdt 
voeten droger

Wetlands als spons voor water 
Wanneer het regent, stroomt al het water in één keer de 
rivier in. Dat kan in lager gelegen gebieden tot ramp- 
zalige overstromingen leiden. Wetlands in de gedaante 
van natte graslanden, rietland of elzenbroekbossen  
bieden soelaas. Ze werken als een natuurlijke spons. 
Bij overstroming nemen zij het teveel aan water op en 
bij droogte geven zij dat water weer af. Zo hebben ze 
een stabiliserend effect op de waterstanden in de vallei  
en de afvoerregimes van de rivier. Het water langer  
vasthouden is voordelig voor de economie (voldoende  
water landbouw en industrie), het leefklimaat (ver- 
koeling tijdens hete zomers) en de natuur (behoud  
van biodiversiteit). 

 
Wetlands zijn een onuitputtelijke 
voedselbron voor vele dieren 
en bieden hen de ruimte 
om te verpozen en te  
nesten. Het meest 
bekende wetland 
in de buurt is 
het Molsbroek 
in Lokeren.

10b.

 Elzenbroekbossen zijn schatkamers van de natuur. 

 Waterviolier
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De meanders die tussen 1935 en 1937 werden afgesneden van de Durme  
veranderden in stilstaande waters en werden zo een aantrekkelijke plek voor 
wandelaars, fietsers en hengelaars.

De Oude Durme: 
paradijs voor zachte recreatie

11a.

Hier zie je de zuidelijke dijk langs de Oude Durme,    

een aantrekkelijk en rustgevend pad.

 De notelaars waren hier in het verleden al een vast  
gegeven en sierden de dijken. 

 De zuidelijke dijk langs de Oude Durme, 
 met een aantrekkelijk en rustgevend pad.

‘Het Palinghuis’ in Waasmunster (een vroegere beerkaai 
langs de Durme) en ‘De Watermolen’ in Hamme (een 
historische getijdewatermolen) zijn nu twee tavernes.         
  

 Talrijke vissersbootjes dobberen 
 op de Oude Durme in Hamme.
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De Oude Durme, haar historische dijken en jaagpaden kenmerken het gebied. Dit waardevolle streekeigen 
erfgoed gaat niet verloren. Het Sigmaplan behoudt ook de notelaars op de dijken en zet de reeds aange-
vatte historische heraanplanting voort.
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 Een meander van de Oude Durme 
 met ‘De Watermolen’ op de achtergrond.
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In 1964 werd het Molsbroek ingericht om water uit de Durme op te vangen. Het 
gebied is dus een voorloper van de gecontroleerde overstromingsgebieden van 
het Sigmaplan, dat pas in 1977 van start ging. Sinds 1969 wordt het Molsbroek 
als natuurreservaat beheerd door vzw Durme.

Het Molsbroek: 
natuurreservaat 
en toeristische topper

 Het Molsbroek heeft bij  
extreme regenval en spring-
tij al goed dienstgedaan om 
water op te vangen en over-
stromingen te voorkomen. 
In 1964 was de situatie uit-
zonderlijk: zandzakjes op de 
ringdijk moesten voorkomen 
dat het water over de ringdijk 
zou stromen.

  Het bezoekerscentrum Molsbroek is opgericht in 1985. Sindsdien is 
het Molsbroek uitgegroeid tot de meest bezochte toeristische plek in 
Lokeren. Jaarlijks komen er tienduizenden bezoekers en zijn er 300 
tot 400 geleide groepsbezoeken.

De wandeldijk en de moe-
rasvlakte met veel water-
vogels sluiten aan op het 
terras van het bezoekers-
centrum.   

Het Molsbroek wordt ook gewaardeerd in hogere 
kringen. Hier zien we koning (toen nog prins) Filip 
op de dijk van het Molsbroek tijdens zijn bezoek aan 
het Waasland in 1992.   

 Het Molsbroek vanaf de wandeldijk.
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 Natuurbeleving op zijn best hier. Langs 
de wandeldijk kan je gratis gebruik- 
maken van vaste verrekijkers, een  
insectentuin, picknicktafels, een kijk-
kast met stereodia’s, een infopunt dat 
de klok rond beschikbaar is, natuurleer- 
padborden en een kijkwand bij een  
wintervoederplaats.

© André Verstraeten© Willy Van Rompu, archief vzw Durme



Eeuwenlang kon men de Durme tussen Hamme en Elversele enkel per veerpont 
oversteken. Op deze platte schuit vervoerde men dieren, karren en koetsen naar 
de overkant. De verkeersdrukte nam toe, dus pleitte het gemeentebestuur van 
Hamme in 1824 voor de aanleg van een brug over de Durme. En met succes.

Mirabrug

Van hout naar staal 
De oorspronkelijke houten draaibrug was aan het eind 
van de 19de eeuw versleten, dus moest een stalen brug 
de dienst overnemen. Die hield ook rekening met de 
tram die de lijn Hamme-Temse-Antwerpen (1904-
1959) zou bedienen. In 1900 werd de nieuwe brug in 
gebruik genomen.

In 1914 bliezen Belgische soldaten het middenstuk 
van de brug op in de hoop de opmars van de Duitse 
troepen te vertragen. Een jaar later bouwden de Duitse  
bezetters een vast metalen brugdeel, uit strategisch 
belang. Een stevige brug was namelijk cruciaal om snel 
versterkingen naar het Waasland te kunnen brengen in 
geval van een Britse of een Nederlandse aanval.

Durmebrug wordt Mirabrug 
Later moest de binnenscheepvaart opnieuw tot in 
Hamme, Waasmunster én Lokeren kunnen varen. Daar-
om bouwde men in 1923 een nieuwe pijler, zodat het 
middenstuk van de brug zou kunnen draaien. In 1971 
figureerde de brug in de verfilming van Stijn Streuvels’ 
roman ‘De teloorgang van de Waterhoek’. De film heet-
te ‘Mira’, dus ontstond zo ook de roepnaam van de brug.  
De Mirabrug bleef in dienst tot 1982. In 2002 werd ze 
gerestaureerd en opnieuw opengesteld als verkeersweg.
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Wist je dat …
… de picknickplaats aan de Mirabrug werd uitgeroepen tot één van de mooiste 

picknickplekjes in Oost-Vlaanderen? 



De Koolputten – als uithoek van Sombeke (gemeente Waasmunster) – werden 
initieel aangelegd als wacht- en losplaats. In de loop van de 19de en 20ste eeuw 
kreeg de site een heel andere invulling. Vanaf de jaren negentig verkeerden het 
hoofdgebouw en de bijhorende huisjes in steeds slechtere staat, ondanks ver-
schillende heropbouwplannen. Maar het Sigmaplan gaf deze historische plek 
een mooie toekomst. In 2015 werd het hele complex afgebroken om plaats te 
maken voor een nieuwbouw, ontworpen op basis van de oude site.

 
Koolputtensite 

Een historische site …
De aanvankelijke opslagfunctie werd belangrijker van-
af 1827, toen de brug naar Hamme in gebruik werd ge-
nomen. Later baatte de familie Schelfhout, die tussen 
1934 en 1984 in het bijbehorende gebouw woonde, 
er ‘Café De Koolputten’ uit. Het complex had ook paar-
denstallen en opslagruimten. Voor de arbeiders die aan 
de kade en op de Koolputten werkten werden arbei-
dershuisjes gebouwd: twee rijen met vijf beluikhuisjes 
langs de dijkweg naar Sombeke. ‘De Koolputten’ was 
een gehucht met enkele tientallen inwoners.

De kaai van 45 meter had een zaat – een afgegraven 
platte strook aarde waar de boten op konden rusten 
bij laag water. Steenkool was slechts één van de vele 
goederen die er werden opgeslagen om verder per kar 
naar Sombeke en Elversele gebracht te worden. 

Ook andere landbouwproducten en bulkgoederen  
zoals baksteen of timmerhout werden er uitgeladen. 
Pekelnoten vertrokken er (tot 1914) naar Engeland om 
in pickles verwerkt te worden.

 … met toekomst 
Binnenkort heeft projectontwikkelaar ID Invest haar 
transformatie van de Koolputtensite klaar, dan mag het 
industriële erfgoed aan de Durme opnieuw schitteren 
in een nieuwe functie. Met de metamorfose wordt de 
Koolputtensite één van de speerpunten van een toe-
ristisch aantrekkelijke Durmevallei. Bovendien is het 
een handige toegangspoort om de Sigmagebieden van 
nabij te komen verkennen.
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Wist je dat …
… je in de Koolputten kan stoppen voor een drankje tijdens je wandeling langs 

de Durme?

© xxxxx

 Start bouw van de Koolputtensite in 2016.

 De vervallen gebouwen van de Koolputtsensite voor de afbraak.
 Achteraan zie je de oude paardenstallen (met de ronde poortingangen). 
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Vanaf de 17de eeuw kreeg de landbouw in Vlaanderen een duwtje in de rug dank-
zij het gebruik van ‘stadsmest’. Dat is eigenlijk gewoon een eufemisme voor 
de menselijke ontlastingsresten, beer, die vooral vanuit Antwerpen langs de  
Durme en de Schelde werden aangevoerd. In de 19de eeuw groeide deze handel. 
Ze speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de Durmevallei. Vandaar 
dat verschillende plekken in de vallei ‘beer’ in hun naam dragen. 

Beerkaai en beerkaaihuisje 
Sombeke

‘Stadsmest’ zorgt voor landbouw langs de Durme
In de 19de eeuw voerde men de ‘stadsmest’ aan met ge-
specialiseerde schepen – beerotters. Langs de Durme 
en Schelde waren tientallen beerkaaien te vinden, één 
daarvan bevond zich op het einde van de Sombeekse 
Smoorstraat. Boeren uit Elversele, Sombeke en Waas-
munster kwamen er beer kopen. Boeren die voorbij 
het Waasmunsterse dorpscentrum woonden, konden 
ter hoogte van de huidige Mantawijk bij een beerkaai 
terecht. 

Beerputten
De grootste aanvoer vond plaats tijdens de lentemaan-
den. De beerputten in de stad werden toen geleegd, 
zodat de geurhinder in de zomer minimaal zou zijn. Dat 
was ook het moment waarop de boeren hun akkers be-
werkten en ze dus veel mest nodig hadden. Elke beer-
kaai had enkele putten die ongeveer 2,5 meter diep, 
4 meter breed en 10 meter lang konden zijn. Elke put 
had minstens de lading van een beerkar, 500 tot 1000 
liter. Een kap met dakpannen voorkwam dat de inhoud 
verdund zou worden door regenwater. Eind 19de eeuw 
werd er een beerpomp geplaatst, waardoor het over-
pompen niet langer manueel diende te gebeuren en 
een stuk sneller ging.

Van pachterswoning naar opvanghuis 
Van in de 17de eeuw was het Beerkaaihuis een pach-
terswoning. Na de Tweede Wereldoorlog werd het  
gebouw, eigendom van de Hamse brouwersfamilie Van 
Overstraeten, omgebouwd tot zomers buitenverblijf. 
Daarna stond het een tijdje leeg en na jaren van ver-
loedering kreeg het in de zomer van 2015 een nieuwe 
invulling. De Vlaamse Waterweg nv gaf het historische 
huisje in bruikleen aan De Morgenster uit Waasmunster, 
een jeugdzorgcentrum dat haar gebouwen slechts  
enkele honderden meters verderop heeft, net buiten 
de polder. De site dient voor project ‘De Knoop’, waar-
mee het centrum kwetsbare jongeren kans geeft op 
een time-out.
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Wist je dat …
… in het Beerkaaihuisje aan Groot Broek jongeren met problemen terecht zullen 

kunnen om even op adem te komen? 



Villa Driegoten werd in 1903 gebouwd als buitenverblijf voor de aannemers- 
familie Ritte uit Schaarbeek. De bouw begon na het rechttrekken van de Schelde- 
bocht, een ingreep die het scheepvaartverkeer zou vergemakkelijken. Tussen 
1898 en 1902 werd het riviertracé over een lengte van één kilometer aangepast 
en tweehonderd meter verlegd. De firma Ritte werkte toen vier bochten weg. 
De geschiedenis van de watermolen in Hamme gaat terug tot in de 14de eeuw  
en illustreert het ambachtelijk verleden van de streek.

  
Erfgoedparels: Villa Driegoten 
en watermolen in Hamme  

Villa Driegoten tijdens de wereldoorlogen
Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruikten Duitse  
militairen de villa om de Schelde te bewaken. Gedu-
rende het interbellum voerde de Brusselse hotelier 
Roefs-D’Haese – de nieuwe eigenaar – aanpassings-
werken uit. Daarbij werden de houten balken ingewis-
seld voor een volledige steenlaag. De oorspronkelijke  
cottagestijl – een combinatie van (houten) vakwerk  
met metselwerk – is daardoor niet langer zichtbaar.  
De topgevel langs de Schelde behield wel het oor- 
spronkelijke houten vakwerk, alsook de centrale dak-
vensters van beide lijstgevels. 

In mei 1940 werd de spoorwegbrug in Temse opge- 
blazen. Dat veroorzaakte een grote drukgolf over de 
Schelde waardoor het gebouw zwaar beschadig werd. 
De serre en alle ramen braken onder de luchtdruk.

In de tuin bleef een deel van de oude rivierinham be-
houden als vijver. De tuin bestond uit twee delen die 
door een veertig meter lange brug met elkaar werden 
verbonden. Daardoor moest de familie niet meer over 
de openbare weg om naar de vijf meter lager gelegen 
lusttuin met vijver te gaan.

Vandaag is Villa Driegoten een beschermd monument 
en verkeert in goede staat. 

De erfgoedparel: de watermolen in Hamme
Deze watermolen was ooit 
een getijdemolen. Die werk-
te door bij oplopend water 
een sluis open te zetten en 
zo een spaarvijver te vullen. 
Bij hoogwater werd de sluis-
deur gesloten en bij laag tij 
werd die terug geopend. Zo 
stortte het water de rivier 
in en kon het een waterrad 
doen draaien. In Rupelmon-

de is nog steeds een grote getijdewatermolen toegan-
kelijk, die soms in werking treedt.

De watermolen in Hamme is de meest bekende langs 
de Durme. Het metselwerk van de asput (waar de over-
brenging van het rad op het draaiwiel gebeurde) is nog 
te zien door een dikke glazen plaat in de vloer van het 
huidige café-restaurant ‘De Watermolen’. Daar staat 
ook een aandenken aan het rad tegen de gevel. 

De molen staat al vermeld in 1389, maar ze zou in 
1452 afgebrand en kort na 1523 terug in orde gebracht 
zijn. In 1885 zijn de gebouwen vergroot tot wat van-
daag nog grotendeels te zien is. Deze koren- of bloem- 
molen draaide tot ongeveer 1910 – toen de Durme 
rechtgetrokken was en hier geen tij meer kwam. In de 
jaren ‘30 verdween de eigenlijke molen en werd het 
gebouw gemoderniseerd en omgevormd tot herberg.

13b.

©
 C

ol
le

ct
ie

 H
ug

o 
D

e 
Lo

oz
e

© xxxxx

©
 C

ol
le

ct
ie

 H
ug

o 
D

e 
Lo

oz
e

©
 A

nd
ré

 V
er

st
ra

et
en

©
 C

ol
le

ct
ie

 H
ug

o 
D

e 
Lo

oz
e

©
 A

nd
ré

 V
er

st
ra

et
en

©
 A

nd
ré

 V
er

st
ra

et
en


