(Her)Ontdek de Durmevallei
Praktische info – Wandeling en fietstocht
Wandeling
Tijdens een geleide wandeling rond het natuurgebied
‘De Bunt’ in Hamme Driegoten krijg je een duidelijk
overzicht van de werken die door Waterwegen en
Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos
worden uitgevoerd. De Bunt wordt momenteel
ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied
met gereduceerd getij (GOG-GGG). Hierin zal dagelijks
een beperkte hoeveelheid water stromen door het
getij. Zo zullen hier slikken en schorren ontwikkelen,
prachtige en waardevolle zoetwatergetijdennatuur. Bij
stormtij loopt overtollig water het gebied in. Daardoor
zal de Schelde ook minder water in de Durme stuwen
wat de veiligheid van de regio verhoogt.
De wandeling kan uitgebreid worden met een bezoek
aan het Lippenbroek, het pioniersproject voor een
gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd
getij.
o
o
o

Duur: 2,5u (+ 1u uitbreiding)
Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei,
Driegoten Hamme
Benodigdheden: aangepast schoeisel

Fietstocht
Voor wie een overzicht wil krijgen van de verschillende werken in de Durmevallei en van de aan gang
zijnde natuurontwikkeling, bieden we een fietstocht aan. 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 Koolputtensite fietsen we over de beschermde Mirabrug. We keren terug naar De Bunt op
rechteroever.
Tijdens de fietstocht worden de plannen voor Klein Broek, Groot Broek en De Bunt belicht. Het Klein
Broek en Groot Broek worden in de toekomst ontpolderd waardoor er, net als in De Bunt, prachtige
en waardevolle getijdennatuur zal ontstaan. We staan onderweg ook stil bij het watergebonden
historisch erfgoed in de Durmestreek. Voor deze activiteit breng je een eigen fiets mee.
o
o
o
o

Duur: 3u
Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme
Benodigdheden: fiets
Fietsverhuur: Toerisme Hamme, Marktplein 1

Deelnameprijs en inschrijving
Schrijf je hier in voor een fietstocht of een wandeling. De wandelingen en fietstochten worden je
gratis aangeboden door Waterwegen en Zeekanaal NV en het Agentschap voor Natuur en Bos. Indien
je minder dan 5 dagen vooraf afzegt, vragen we wel een annuleringskost van € 50.
Vanaf het voorjaar 2017 kunnen de fietstocht en de wandeling gecombineerd worden met een
geleid bezoek in het Infopunt Durmevallei.
Je kan je bezoek ook combineren met een groepsuitstap aangeboden door de gemeenten in de
Durmevallei. Raadpleeg hiervoor het aanbod van Hamme, Temse en Waasmunster en het
bezoekerscentrum Molsbroek.

(Her)Ontdek de Durmevallei
Praktische info – Boottocht
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 in het gebied en op de Sigmawerken. Tijdens de tocht lichten we het Sigmaplan toe voor De
Bunt, Klein Broek en Groot Broek. Deze boottocht kan ook gecombineerd worden met een geleide
wandeling of fietstocht.
o
o
o

Duur: 2u
Afspraakplaats: Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme of Wilfordkaai, Temse
Benodigdheden: aangepaste kledij

Deelnameprijs en inschrijving
Schrijf je hier in voor een boottocht.
Je kan inschrijven voor een boottocht als individu of met een kleine groep aan €6/volwassene en
€5/kind. Dit kan op volgende dagen:
o Zondag 18 juni 2017 11u tot 12u30
o Zondag 2 juli 2017 11 tot 12u30
o Zondag 16 juli 2017 10u30 tot 12u
o Zondag 30 juli 2017 10u30 tot 12u
Grotere groepen kunnen een datum uit onderstaande vaarkalender kiezen. Hiervoor kan u kiezen
tussen twee tarieven:
o Tarief A: Er worden 50 plaatsen vrijgehouden voor uw groep, de overige plaatsen
kunnen door individuen geboekt worden
o Tarief B: U huurt de volledige boot af
VAARKALENDER
Datum

Tijdstip

Tarief A

Tarief B

03/05/2017
23/05/2017
13/06/2017
21/06/2017
27/06/2017
12/07/2017
13/07/2017
17/07/2017
20/07/2016
26/07/2016
31/07/2016
03/08/2017
11/08/2017
16/08/2017
29/08/2017
29/09/2017
02/10/2017
03/10/2017
16/10/2017
17/10/2017

10u
15u
19u
14u
19u
19u
19u
10u
14u
19u
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14u
19u
11u
10u
10u
14u
15u
14u
15u
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