
 

Info- en vormingsdag 

NIEUWE WAARDEVOLLE NATUUR LANGS EEN VEILIGE ZEESCHELDE 

Terreinbezoek van de Sigmaprojecten tussen  
Schellebelle, Dendermonde, Hamme en Temse 

per boot, per fiets of gecombineerd boot/fiets 

dinsdag 03 april 2018 

PROGRAMMA 
__________________________________________________________________________________  

 
Tijdens de hele tocht krijgt u toelichting over: 

- De werken van elk projectgebied van het Vlaamse Sigmaplan die we voorbij varen/fietsen  

- Het specifiek waterbeheersysteem van elk projectgebied  

- Projectgebieden die al in werking zijn getreden: impact op de veiligheid en natuurontwikkeling 

- Toekomstige realisaties en uitdagingen van het geactualiseerde Sigmaplan 

 
Onder begeleiding van deskundige(n) vaart of fietst u langs/door volgende projectgebieden van het  
Vlaamse Sigmaplan:  
Kalkense Meersen, Bergenmeersen, Paardenweide, Vlassenbroek, Wal-Zwijn en Durmevallei  
(de Bunt, Groot Broek en Klein Broek).  
Ook een bezoek aan het Infopunt Durmevallei staat voor iedereen op het programma.  
Iedereen (fietsers en passagiers) vaart van Hamme terug naar Temse waar het programma eindigt. 

 

Timing Programma Boottocht Timing Programma fietstocht Aantal 
km’s 

08:45 Vertrek met de bus in Temse, Wilfordkaai naar Schellebelle (optioneel).  

09:30 Onthaal op de milieuboot (schip Katima) in Schellebelle, aangemeerd aan de passagierssteiger van 
Schellebelle, nabij de veerdienst van Schellebelle 

 

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

10:00 Start boottocht van Schellebelle naar 
Dendermonde langs de Sigmaprojecten 
Kalkense Meersen, Bergenmeersen en 
Paardenweide. 

10:00 - Overzet met de veerdienst in Schellebelle: 
fietsen langs de Kalkense Meersen. 
- Langs de Scheldebrug terug naar rechter-
oever om Bergenmeersen te bezoeken 
- Wandeling door het gebied op het 
knuppelpad 
- Via linkeroever verder naar Dendermonde 

0 – 25km 

12:15 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. 

 

13:15 Start boottocht naar Hamme Driegoten 
langs de Sigmaprojecten Vlassenbroek, 
Wal-Zwijn en Durmevallei. 

13:00 Start fietstocht. Bezoek aan het uitgestrekte 
Sigmaproject Vlassenbroek en met de fiets 
verder naar Baasrode. 

25 – 30km 

14:30 2de stop in Hamme-Driegoten 14h30 Overzet met de veerdienst in Baasrode. 
Fietsen langs het Sigmaproject Wal-Zwijn tot 
Hamme Driegoten. 

30 – 40km 

14:45 Bezoek Infopunt Durmevallei 15h10 Fietstocht langs De Bunt, Groot Broek en 
Klein Broek 

40 - 51 km 

15:15 Start wandeltocht rond De Bunt 16:15 Bezoek Infopunt Durmevallei  

17:00 Inscheping in Hamme-Driegoten. De fietsers laten hun fiets achter in de aanhangwagen van de bus. 
Afsluitings-en bedankingswoord 

 

17:20 Aankomst in Temse  

17:30 Vertrek bus (en bestelwagen voor fietsen) van Temse naar Schellebelle (optioneel)  



 
PRAKTISCHE INFORMATIE 

 
 Vervoer: 

U voorziet zelf een fiets. Als u gebruik maakt van het busvervoer Temse-Schellebelle, 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. 
 

 Deelnameprijs 

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 bedraagt de deelnameprijs 25 euro. 

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

Grenzeloze Schelde met als mededeling 'Naam Voornaam – 03april2018': IBAN-code BE35 0012 1955 

5637 en BIC-code GEBABEBB. 

Eventuele terugbetaling van het deelnamegeld gebeurt enkel als u minstens 5 dagen op voorhand 

verwittigt. 

 Inschrijven 

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

Uiterste datum van inschrijving is 27 maart. Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit ontvangt u een 

bevestiging van uw inschrijving met de laatste praktische informatie.   

 

 Afspraakplaatsen:  

- afspraakplaats Schellebelle: Hoogstraat 2 >>   
- afspraakplaats: Dendermonde Sint-Onolfsdijk >>  
- afspraakplaats Veerdienst Baasrode voor overzet fietsers: Sint-Ursmarusstraat (kerk) >> 
- afspraakplaats Hamme-Driegoten: ‘Driegoten’ veerdienst >> 
- afspraakplaats Temse: Wilfordkaai >>   
 

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_vormingsact_3april2018/form_nl.php
https://www.google.be/maps/dir/Hoogstraat+2,+9260+Wichelen/@51.0130533,3.9295926,18z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47c39eb45c708819:0x4fb957862c081d69!2m2!1d3.9296495!2d51.0126525!3e0?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/51.0388941,4.1647797/@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

