
Info- en vormingsdag  

 

 NIEUWE TOPNATUUR LANGS EEN VEILIGE ZEESCHELDE  

 

Terreinbezoek van de Sigmaprojecten langs de Schelde  

tussen Schellebelle, Hamme en Temse   

per boot, per fiets of gecombineerd  

 

maandag 12 juni 2017 

 

Tijdens de hele tocht krijgt u toelichting over:  

- de stand van zaken van elk Sigmaproject  
- de toegankelijkheid voor wandelaars, fietsers of boot 
- het specifiek waterbeheersysteem van elk Sigmaproject 
- de eerste ervaringen in het kader van beveiliging, natuurontwikkeling en recreatie 
- het beleid m.b.t. de Sigmaprojecten: effectiviteit, knelpunten en blijvende uitdagingen  

 

We varen en/of fietsen langs / door vier Sigmagebieden onder begeleiding van deskundigen: Cluster 
Kalkense Meersen, Vlassenbroek, Wal-Zwijn en Pilootproject Lippenbroek. 

Ter afronding brengen we een bezoek aan het nieuwe Infopunt Sigmaplan Durmevallei aan De Bunt in 
Hamme. ALLE deelnemers (en hun fietsen) varen in principe samen van Hamme tot Temse, waar het 

dagprogramma eindigt. Fiets- en boottocht zijn begeleid door deskundigen. 

 

PROGRAMMA 
 

09:00 Vertrek met bus in Temse naar Schellebelle (optioneel) 
 

09:30  Afspraak op de milieuboot (schip KATIMA) in Schellebelle, aangemeerd aan de nieuwe 
passagierssteiger van Schellebelle, nabij de veerdienst. 
 

09:45  Toelichting op het schip van het dagprogramma voor bootpassagiers en fietsers. 

 

10:00 Gelijktijdige start boottocht en fietstocht van Schellebelle naar Dendermonde  
langs of door het Sigmaproject Kalkense meersen.   
 

12:00 1ste stop in Dendermonde aan de Sint-Onolfsdijk.  
Broodjesmaaltijd aan boord voor alle deelnemers, opvarenden en fietsers. Mogelijkheid 
voor de fietsers om aan of van boord te gaan.  
 

12:45  Start fietstocht van Dendermonde naar Baasrode  
langs het Sigmaproject Vlassenbroek.   
 

13:00 Start boottocht van Dendermonde naar Baasrode 
langs Sigmaproject Vlassenbroek op de rechteroever. 



  
13:45 2e stop in Baasrode (Driehuizen).  

Mogelijkheid voor de fietsers om aan of van boord te gaan.   
 

14:00 Start boottocht en fietstocht van Baasrode naar Hamme-Driegoten 
langs het Sigmaproject Wal-Zwijn 
Voor fietsers: overzet met de veerdienst in Baasrode naar rechteroever Schelde 
 

15:00 3e stop in Hamme-Driegoten. Mogelijkheid om van of aan boord te gaan.  
Bezoek aan pilootproject Lippenbroek en Infopunt Sigmaplan Durmevallei 
 

17:05 Vertrek fietstocht en boottocht naar Temse 
 

17:30 Aankomst in Temse. Afsluitend drankje aan boord of op de kaai in Temse 
 

17:45 Vertrek met bus in Temse naar Schellebelle (optioneel) 
 

PRAKTISCHE INFO 
U heeft de keuze tussen:  

- enkel de boottocht 

- enkel de fietstocht  

- combinatie fiets- en boottocht, waarbij de fietsers aan boord of van boord kunnen gaan aan elke 
stop 

U voorziet zelf een fiets. Als u gebruik maakt van het busvervoer, heeft u de mogelijkheid om ook uw 

fiets te vervoeren in een bestelwagen. Overdag is er ook plaats voor uw fiets op de boot. 

U kan ook de trein nemen: zowel het station in Schellebelle als in Temse ligt op wandel- / fietsafstand 

van de aanlegplaats van het schip. 

U kan deelnemen voor 45 euro per persoon. In die prijs zitten de boottocht, een welkomstdrankje, de 

broodjeslunch en een eventuele bustocht en/of vervoer van fietsen vervat.  

Als u geen gebruik maakt van de bus Temse-Schellebelle bedraagt de deelnameprijs 35 euro. Als 

particulier of lid van een milieuvereniging krijgt u 50% korting. 

De deelnameprijs moet vooraf worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van 

Grenzeloze Schelde met als mededeling 'Naam Voornaam – 12juni2017': IBAN-code BE35 0012 1955 

5637 en BIC-code GEBABEBB.  

U kan zich inschrijven met dit inschrijvingsformulier. De inschrijving is pas definitief na betaling.  

U ontvangt daarna een bevestiging van uw inschrijving met de laatste praktische informatie.   

Afspraakplaatsen:  

- Schellebelle-veerdienst: Hoogstraat 2 >>   
- Dendermonde: Sint-Onolfsdijk, op 300 m van parking De Bruynkaai >>  
- Baasrode: aanlegsteiger Driehuizen >> 
- Baasrode veerdienst: Sint-Ursmarusstraat (kerk) >> 
- Hamme: Hamme-Driegoten >> 
- Temse: Wilfordkaai >>   

 
Kaart met alle afspraakplaatsen >> 

https://goo.gl/forms/EVvjQjcW3c4CNLQl1
https://www.google.be/maps/dir/51.0135921,3.9292781/@51.013262,3.9292798,213m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e2?hl=nl
https://www.google.com/maps/place/Sint+Onolfsdijk+5,+9200+Dendermonde,+Belgi%C3%AB/@51.035619,4.097925,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47c3912542329133:0x31f73e9c1122032f!8m2!3d51.0356193!4d4.0979255?hl=nl
https://www.google.com/maps/dir/51.0338607,4.171697/@51.0342111,4.1686177,479m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=nl
https://www.google.com/maps/dir/51.0388941,4.1647797/@51.0389543,4.163319,239m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=nl
https://www.google.com/maps/dir/51.0921523,4.1701628/@51.0924597,4.169716,202m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=nl
https://www.google.be/maps/dir/51.1233719,4.2147227/@51.1232219,4.2133465,17.12z/data=!4m2!4m1!3e0
https://drive.google.com/open?id=15UISCSFGN5j1QP-LfBMTnJBm0G4&usp=sharing

