
Schrijf in via 052 34 25 40 of via het formulier op de website:  
www.grenzelozeschelde.org 

Het bezoek aan het Infopunt Durmevallei, de wandeling en de fietstocht worden gratis  
aangeboden door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Je bezoek aan het Infopunt Durmevallei kan je ook combineren met een 
groepsuitstap die de gemeenten in de Durmevallei aanbieden. Raadpleeg 
hiervoor het aanbod op de websites van Hamme, Temse, Waasmunster en 
Lokeren en het bezoekerscentrum Molsbroek.

Praktisch & inschrijven

De Vlaamse Waterweg nv
Agentschap voor Natuur en Bos

Grenzeloze Schelde
052 34 25 40

durme@sigmaplan.be 
www.sigmadurme.be
www.sigmaplan.be
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Kom wandelen, fietsen en varen! 
Ondek de Durmevallei en de Sigmaprojecten

Ben je een echte natuurliefhebber of een nieuwsgierige buurtbewoner? 
Wil je de Durmevallei beter leren kennen? Laat je dan met je familie,  
vrienden, vereniging of school door een gepassioneerde Sigmagids op 
sleeptouw nemen door de Sigmaprojecten in de Durmevallei. Je kan er 
wandelen, fietsen en varen. Een aanrader voor jong en oud!

e Durmevallei zal er in de toekomst heel anders uitzien. De Vlaamse overheid 
startte een aantal jaren geleden met de voorbereiding van de Sigmawerken 

in deze regio. Het doel: minder overstromingen vanuit de Schelde en de Durme, 
ontwikkeling van getijdennatuur langs de rivieren én mogelijkheden voor wande-
laars en fietsers om aan het water te genieten. De werken op en langs de Durme zijn 
volop bezig: het overstromingsgebied ‘De Bunt’ is nu voorzien van een ringdijk en 
de werken aan de ontpolderingsgebieden Klein Broek en Groot Broek boeken snel 
vooruitgang. De komende jaren krijgt de Durme meer ruimte en worden gebieden 
met getijdennatuur en wetlands aangelegd. 
Iedereen die wil kan de veranderende Durmevallei bezoeken. Een groep Sigma- 
gidsen staat klaar om jou en je groep op sleeptouw te nemen voor een wandeling, 
een fietstocht of een boottocht.  
Combineer dit zeker met een bezoek aan de tentoonstelling over de Durmevallei en 
het Sigmaplan in het Infopunt Durmevallei aan Driegoten (Hamme).
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Wandeltocht
Tijdens een wandeling rond ‘De Bunt’ in Hamme Driegoten krijg je uitleg over 
de werken die in het natuurgebied aan de gang zijn. De Vlaamse Waterweg nv 
en het Agentschap voor Natuur en Bos richten De Bunt in als gecontroleerd 
overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Dagelijks zal bij vloed 
een beperkte hoeveelheid water het gebied binnenstromen. Zo zullen slikken 
en schorren en waardevolle zoetwatergetijdennatuur ontwikkelen. Bij stormtij zal 
het gebied overtollig water bergen. Daardoor zal de Schelde minder water in de 
Durme stuwen en zal de regio beter beveiligd zijn tegen overstromingen.  
Je kan de wandeling uitbreiden met een bezoek aan het Lippenbroek, het 
pioniersproject voor een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd 
getij. Andere wandelingen in de Durmevallei zijn op aanvraag mogelijk.

l  Duur: 2,5u (+ 1u uitbreiding)
l  Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme
l  Benodigdheden: aangepast schoeisel
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Fietstocht
We fietsen langs de Durmemonding tot het veer van Hamme - Tielrode en zetten 
onze weg verder op linkeroever. Na een zicht op het Klein Broek en de Kool-
puttensite fiets je verder onder leiding van een Sigmagids over de beschermde 
Mirabrug. We keren terug naar De Bunt op rechteroever. 
Tijdens een fietstocht in de Durmevallei worden de plannen van de verschillen 
de projectgebieden belicht. De tocht wordt geleid door een gepassioneerde  
Sigmagids die het traject zal uitstippelen op basis van je wensen, maar ook op 
basis van de voortgang van de werken en toegankelijkheid van de wegen.  
Voor deze activiteit breng je een eigen fiets mee.

l  Duur: 3u
l  Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme
l  Breng je eigen fiets mee of huur een fiets 
 (Toerisme Hamme, Marktplein 1, T. 052 47 56 05)

Boottocht
De Sigmagebieden kunnen op aanvraag ook verkend worden tijdens een  
boottocht op Schelde en Durme vanuit Hamme of Temse. Vanaf het water  
krijg je een bijzondere kijk op de slikken en schorren en op de Sigmawerken.  
Tijdens de tocht licht de gids de plannen toe voor De Bunt, Klein Broek en 
Groot Broek. Deze boottocht kan ook gecombineerd worden met een  
geleide wandeling, fietstocht en een bezoek aan het Infopunt Durmevallei.

l  Duur: 2u
l  Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme 
 OF Wilfordkaai, Temse
l  Meevaren kan enkel op aanvraag. Je kan inschrijven voor een boottocht 
 als individu of met een kleine groep aan € 6 / volwassene en € 5 / kind. 
 Grotere groepen kunnen één van de vooropgestelde data uit de vaarkalender 

kiezen. Tarieven en data vind je terug op www.grenzelozeschelde.org
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