
(Her)Ontdek de Durmevallei -Praktische info 
Groepen kunnen gans het jaar door een wandeling of fietstocht aanvragen.  

Voor individuele deelnemers voorzien we op geregelde tijdstippen een open activiteit. 
 

 Wandeling 
 

Tijdens een geleide wandeling krijg je uitleg over de werken die in de Durmevallei aan de gang zijn. 
De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos richten verschillende gebieden 
langs de Durme in om meer ruimte te geven aan de rivier. 
Hieronder vind je een overzichtskaart van de verschillende projectgebieden in de Durmevallei: 

De gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij (GOG-GGG), ontpolderingen en 
wetlands zorgen voor het opvangen van het overtollige water bij stormtij. Naast een veiligheidsfunctie 
zorgen de verschillende gebieden ook voor het ontwikkelen van prachtige natte natuur.  
De volgende wandelingen voor individuele inschrijvingen nemen plaats op: 
 

o Zondag 22 juli 2018 ‘Speureneuzen in De Bunt’ 
Wie woont er in het bos van De Bunt? Als een echte detective speuren we in het bos naar alles wat er 
leeft, van op de bodem tot in de hoogste boomtop. Spelenderwijs komen we meer te weten over het 
bos en haar bewoners. Kom je mee speureneuzen? 
 
Praktische Info: 

 Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme 
 Duur: 14.30u tot 16u 
 Doelpubliek: Gezinnen met kinderen van 6 -12j 
 Gids: Wendy Rotthier 

 
o Zondag 23 september 2018 ‘Een wandeling in de oase van groen en water waar Durme en 

Schelde samenvloeien’ 
De historiek van het landschap, de waterkwaliteit en aanwezige vissoorten, het monument ter ere van 
Philip De Pillecijn, zijn leven en zijn werk, de vroeger veel voorkomende overstromingen en typische 
streekverhalen zullen allemaal aan bod komen. 
 
Praktische Info: 

 Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme 
 Duur: 14.00u tot 16.30u 
 Gids: François Van den Broeck 

 

 



 
Deze wandelingen zijn rolstoel- en kinderwagentoegankelijk. 
Je kan de wandeling van ca. 2,5 uur uitbreiden met een bezoek van ca. 1 uur aan het Lippenbroek, het 
pioniersproject voor een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij.  
 
Daarnaast organiseert Natuurpunt Hamme i.s.m. Grenzeloze Schelde andere wandelingen in de 
Durmevallei op volgende data: 
 

o Zondag 7 oktober 2018: Sigmawandeling Dijk en Broek 
Sigmagids Koen De Budt neemt je mee langs oude landschapsrelicten die getuigen van een nat 
verleden in de streek rond Driegoten. Aan het Lippenbroek wordt nadien het geactualiseerde 
Sigmaplan toegelicht. 
 

o Zondag 11 november 2018: Sigmawandeling De Bunt 
We wandelen rond het toekomstige GGG De Bunt. Onze Sigmagids licht daarbij het ontstaan, het nut 
en de toekomstvisie van het Sigmaplan en het gebied toe. 
 
Praktische Info: 

 Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme 
 Duur: 9u tot 12u 
 Benodigdheden: stevige wandelschoenen 

 Info en contactpersoon: Koen De Budt (GSM: 0474 91 24 99 of via mail 
koendebudt@hotmail.com) 

 

 Fietstocht 
 

Tijdens een fietstocht door de Durmevallei maak je kennis met de plannen voor de verschillende 
deelprojecten van de Durmevallei. Onderweg staan we ook stil bij het watergebonden historisch 
erfgoed in de Durmestreek. Voor deze activiteit breng je een eigen fiets mee of ga je een fiets huren 
bij Toerisme Hamme. 
 
De volgende fietstochten, georganiseerd door Natuurpunt Hamme i.s.m. Grenzeloze Schelde, nemen 
plaats op: 
 

o Zondag 26 augustus 2018: Sigmafietstocht Durmevallei 
Fietstocht langs De Bunt, Klein Broek en Groot Broek, De Koolputten, De Mirabrug, De nieuwe ringdijk 
en als afsluitstuk het Lippenbroek, Vlaamse primeur op wereldniveau. 
 
Praktische Info: 

 Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme 
 Duur: 14u tot 16.30u 
 Gids: Loe Van der Donckt 

 
 Infopunt  

 
Groepen kunnen gans het jaar door een bezoek aan het Infopunt aanvragen.  
Zij kunnen het Infopunt ook gratis gebruiken als vergaderzaal met een gegidst bezoek van het Infopunt 
vóór of na de vergadering. 
 

Het Infopunt wordt elke 4de zondag van de maand opengesteld voor het grote 
publiek van 14u tot 17u tijdens het toeristisch seizoen. 

Komende data: 22/07, 26/08 en 23/09. 
 
 

mailto:koendebudt@hotmail.com


 Deelnameprijs en inschrijving 
Schrijf je hier in voor een wandeling of fietstocht, een bezoek aan het Infopunt of beide. Deze 
activiteiten worden je gratis aangeboden door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor 
Natuur en Bos.  
Indien je minder dan 5 dagen vooraf afzegt, vragen we wel een annuleringskost van € 50. 

 
 Boottocht 

Verken de Sigmagebieden tijdens een boottocht op Schelde en Durme vanuit Hamme-Driegoten 
(veerdienst) of Temse (Wilfordkaai). Vanaf het water krijg je een bijzondere kijk op zowel de slikken 
en schorren in het gebied als op de Sigmawerken. Tijdens de tocht licht de gids de Sigmaprojecten in 
de Durmevallei toe. Voor de boottochten op de Durme is een hoge waterstand nodig, daarom zijn 
deze slechts op bepaalde data mogelijk. 
Een boottocht kan je ook combineren met een geleide wandeling, fietstocht en/of een bezoek aan het 
Infopunt Durmevallei.  

 
VAARKALENDER BOOTTOCHTEN OP ZONDAG VOOR PARTICULIEREN EN KLEINE GROEPEN 
 

Datum 
 

uren boottocht  

Hamme - Driegoten, 
veerdienst 

uren bezoek  

Hamme - Driegoten, 
Infopunt 

uren boottocht  
Temse  

(zonder bezoek)  

5/08/2018 10:00 - 11:15 08:45 - 09:45 09:30 - 11:30 

19/08/2018 10:30 - 11:45 09:15 - 10:15 10:00 - 12:00 

2/09/2018 09:30 - 10:45 11:00 - 12:00 09:00 - 11:00 

 
Deelnameprijs 
Vanuit Hamme (met bezoek aan het Infopunt) of vanuit Temse (zonder bezoek):  
€ 6 / volwassene en € 5 / kind tot 11 jaar 
Schrijf je hier in voor boottocht. 
 

Boottocht voor grotere groepen (vanaf ca. 50 personen) 

Grotere groepen kunnen voor een boottocht een datum uit onderstaande vaarkalender kiezen. 
Hiervoor kan je kiezen tussen twee tarieven: 

o Tarief A: Er worden 50 plaatsen vrijgehouden voor je groep, de overige plaatsen kunnen 
door andere geïnteresseerden geboekt worden 

o Tarief B: Je huurt de volledige boot af (capaciteit tot 100 personen) 

2018: VAARKALENDER BOOTTOCHTEN VOOR GROEPEN 

 

datum 

uren boottocht  

Hamme - 
Driegoten, 
veerdienst 

uren bezoek  

Hamme - 
Driegoten, 
Infopunt 

uren boottocht  
Temse  

(zonder bezoek)   Tarief A Tarief B 

ma 17/09/2018 09:30 - 10:45 11:00 - 12:00 09:00 - 11:00 € 300 € 400 

wo 03/10/2018 10:00 - 11:15 08:45 - 09:45 09:30 - 11:30 € 300 € 400 

wo 17/10/2018 10:00 - 11:15 08:45 - 09:45 09:30 - 11:30 € 300 € 400 

 

Meer info: www.sigmadurme.be – www.grenzelozeschelde.org 
 
Je kan je bezoek ook combineren met een groepsuitstap of bezoek aangeboden door de 
gemeenten in de Durmevallei of vzw Durme. Raadpleeg hiervoor het aanbod van Hamme, 
Temse, Lokeren en Waasmunster en het bezoekerscentrum Molsbroek.  

 
Meer info en inschrijven: Grenzeloze Schelde tel. 053 72 94 26 -  052 34 25 40 

https://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Sigmaproject-Durmevallei_april2018/form1.php
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-2.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-2.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-3.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-3.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Temse-1.htm
https://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Sigmaproject-Durmevallei_april2018/form2.php
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-2.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-2.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-2.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-3.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-3.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Hamme-3.htm
http://www.rivertours.be/NL/DOWNLOADS/opstapplaatsen/opstap_Temse-1.htm
http://www.sigmadurme.be/
http://www.grenzelozeschelde.org/
http://www.hamme.be/website/405-www/407-www/414-www/438-www.html
http://www.temse.be/index.php/gemeentediensten/toerisme/543
https://www.lokeren.be/vrije-tijd/toerisme
https://www.waasmunster.be/thema/3011/toeristische-groepsuitstappen
http://www.vzwdurme.be/index.php/voor-scholen-en-groepen

