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Inleiding
Grenzeloze Schelde organiseerde op woensdag 17 april 2019 een nieuwe Zeescheldetocht langsheen 
verschillende Sigmagebieden. De talrijk opgedaagde deelnemers, 170 om precies te zijn, bezochten 
per boot, met de bus, met de fiets en/of te voet de Sigmaprojecten in Hamme, Waasmunster, Temse, 
Bornem, Kruibeke en Antwerpen. Het dagvullend programma werd ondersteund door tal van inspi- 
rerende gidsen en mensen met kennis van en expertise over de Sigmaprojecten. 
De focus van de dag lag voornamelijk op de klimaatveranderingen en de deels daarmee samen- 
hangende en noodzakelijke beveiliging tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. 
Daarnaast werd er ook veel aandacht besteed aan nieuwe waardevolle en toegankelijke natuur langs 
de getijdenrivieren Zeeschelde en Durme. 
Tot slot werden ook de attractieve stadsvernieuwingen zoals aan de Scheldekaaien in Antwerpen en 
de recreatiemogelijkheden aan de oevers van de getijderivieren uitgelicht.
Onder de deelnemers bevonden zich vooral geïnteresseerde burgers maar ook gemeentelijke, provin- 
ciale en regionale mandatarissen en politici en afgevaardigden van betrokken diensten. Ook namen er 
heel wat gidsen deel die hun kennis over de Zeeschelde en de Durme wilden bijschaven. Ook enkele 
persmedewerkers kwamen langs om deze dag te verslaan. Via de media was het immers ook de be-
doeling om de Sigmaprojecten beter te laten kennen.

Aanleiding en doelstellingen 
Het Sigmaplan krijgt steeds meer belang en aandacht van de bevolking en de overheden door de 
ingrijpende gevolgen van de klimaatsveranderingen. De uitdaging voor nu en in de toekomst voor  
de laaggelegen steden en streken in Vlaanderen is het opvangen en beveiligen tegen grote overstro-
mingen vanuit de getijdenrivieren. 
De burgers willen van de bevoegde overheden en wetenschappers vernemen hoe de uitvoering van 
de plannen vordert, wat de concrete tussentijdse resultaten zijn en welke nieuwe deelprojecten in de 
nabije jaren gepland zijn en uitgevoerd zullen worden.
Wordt de vooropgestelde ontwikkeling waarbij de aanleg van overstromingsgebieden zou gepaard 
gaan met uitbreiding van natuur, open ruimte en recreatiemogelijkheden ook effectief gerealiseerd? 
Resulteren de verhogingen van de kaaien ook effectief in de beloofde grotere stedelijke attractiviteit 
aan de waterkant met meer mobiliteit voor voetgangers en fietsers? 

Programma van de info- en belevingsdag 

Sigmaprojecten Durmevallei
De 170 deelnemers werden om 9u onthaald 
op het passagiersschip Verdi aan de Wilford- 
kaai in Temse. Zij hadden vooraf kunnen 
kiezen tussen drie terreinbezoeken in de 
voormiddag: of ze gingen met de bus naar de 
Koolputten in Waasmunster en maakten daar 
een wandeling langs Klein en Groot Broek; 
of ze voeren met het schip de Mozart naar 
Hamme Driegoten, bezochten het Infopunt 
Durmevallei en maakten een wandeling op de 
ringdijk van De Bunt; als laatste optie konden 
de deelnemers kiezen om te fietsen vanuit 
Temse langs de Schelde en de Durme naar 
Klein en Groot Broek, via de Mirabrug.

https://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/
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Na een inleiding door Walter Roggeman, ere-voorzitter van Natuurpunt en ondervoorzitter van  
Grenzeloze Schelde en een situering van de dag door Hans De Preter, celhoofd investeringen bij  
De Vlaamse Waterweg, werden de deelnemers in 5 groepen verdeeld en startte het voormiddag- 
gedeelte. 

Met de fiets naar de Durme, de Mirabrug, de Koolputten, Groot en Klein Broek

Rond halftien vertrokken twee groepen fietsers. Elke groep had zijn persoonlijke expert in de lokale 
Sigmagebieden, respectievelijk André Verstraeten van vzw Durme en Yves Plancke, van het Water-
bouwkundig Laboratorium.
André Verstraeten is sinds 1966 natuurgids en medeoprichter van de natuurvereniging vzw Durme. 
Voor deze vzw volgt hij al jarenlang het Sigmaplan in de Durmevallei van nabij en in het bijzonder het 
overgangsbeheer van het Groot en Klein broek in Temse en Waasmunster. 
Yves Plancke is expert onderzoeksingenieur bij het Waterbouwkundig Laboratorium en gastdocent 
Waterbouwkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij is ondertussen meer dan 15 jaar actief in het  
onderzoek naar de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie van het Schelde-estuarium. 

De twee groepen fietsers vertrokken in tegen- 
overgestelde richting vanuit Temse. Na een tijd 
de oevers van de Schelde gevolgd te hebben, 
namen ze het veer in Weert - Hamme Drie- 
goten. Eenmaal met de veerpont aan de over-
kant van de Zeeschelde, namen de gidsen tijd 
om uitleg te geven over verschillende aspec-
ten van de Zeeschelde. 
Ook Guido Janssen van de Vlaamse Milieu-
maatschappij nam het woord en vertelde 
over de grotendeels positieve evolutie van de 
waterkwaliteit in de Zeeschelde tegenover 
pakweg 15 jaar geleden. Hij benadrukte wel 
dat er nog veel ruimte is voor verbetering. 
De waterkwaliteit van de Zeeschelde is nog steeds ‘ontoereikend’. Het visbestand scoort nog onder-
maats. De fosfaatdruk blijft hoog door landbouwactiviteiten, maar ook door de resterende vuilvracht 
in de emissies van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De stikstofbelasting vertoont een lichte verbete-
ring. Analyses tonen nog steeds de aanwezigheid aan van een 15-tal gevaarlijke stoffen waaronder 
kobalt, kwik, polyaromatische koolwaterstoffen. Het zoutgehalte van het Zeeschelde water vertoont 
een stijging in de tijd. 

De fietsers hielden ook halt aan de splitsing 
tussen de Schelde en de Durme, ter hoogte 
van het beeld ter ere van de schrijver Filip De 
Pillecyn. Bij het prachtige uitzicht, gaven ook 
hier de gidsen deskundige uitleg. Het over- 
stromingsgebied van De Bunt heeft twee in- 
en uitconstructies. Eens het overstromings- 
gebied in werking treedt, zal de huidige  
Scheldedijk 1,2m à 1,5m lager komen en kan 
het Scheldewater instromen bij dreigende 
wateroverlast. In afwachting voert Natuurpunt 
een overgangsbeheer waarbij begrazing inge-
zet wordt om ongewenste verbossing tegen  
te gaan. 

https://www.vzwdurme.be/index.php/11-in-de-kjiker/217-sigmaplan-brengt-veiligheid-en-top-natuur-langs-de-durme-2
https://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-broek-en-klein-broek/
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De tocht werd verder gezet langs de oevers van de Durme, via de ringdijk van De Bunt.  
Aan de Koolputten staken de fietsers de Mirabrug over. 
De Koolputten was van 1934 tot 1984 eigendom van de familie De Waele en diende als laad- en los- 
kade voor o.a. kolen. Eens verkocht, liet de nieuwe eigenaar het gebouw vervallen. Het is pas in 2013 
dat het opnieuw in de handen van de familie De Waele kwam. De koolputtensite is dan een hele 
transformatie ondergaan en schittert nu in haar nieuwe functie langs de Durme. Het is namelijk een 
luxueuze bed & breakfast geworden. Daarnaast herbergt de site ook een expositie-, feest- en ver- 
gaderruimte. Wandelaars en fietsers kunnen daar ook terecht voor een drankje of een hapje.
De gidsen vertelden verder over de geschiedenis van de Mirabrug die over de Durme en op de grens 
van de gemeenten Hamme en Waasmunster ligt. 
De Mirabrug werd eind 19de eeuw gebouwd en is sinds eind vorige eeuw beschermd monument. 
De brug dankt haar naam aan de speelfilm Mira, een verfilming van het boek ‘De teleurgang van de 
Waterhoek’ van Stijn Streuvels. In het begin van WOI werd deze brug opgeblazen door de plaatselijke 
bevolking, in een poging om oorlogsmaterieel van de Duitsers op te houden. Vandaag is het enkel 
voor fietsen en voetgangers toegelaten om de brug over te steken. 
De fietstocht ging verder richting de Sigmagebieden Klein en Groot Broek. De combinatie veiligheid, 
natuurontwikkeling, recreatie en toerisme die men terugvindt in Kleine en Groot Broek, is een school-
voorbeeld van waar het Sigmaplan voor staat. 
Oorspronkelijk waren zowel Groot als Klein Broek moerassige gebieden. Het Sigmaplan geeft dan ook 
deze gebieden terug aan de getijrivieren Schelde en Durme door deze gebieden te ontpolderen. 
De getijdennatuur kan er nu haar vrije gang gaan. Er worden ook twee nieuwe pompstations ge-
plaatst ter hoogte van Groot Broek, die overtollig regenwater uit de grachten rond Groot en Klein 
Broek zullen overpompen naar de getijdengebieden. 
De fietsers keerden na de nodige uitleg ter plekke en het spotten van enkele zeldzame vogels waar- 
onder de lepelaar, terug naar Temse via de jaagpaden langs de Durme en de Schelde.

Sigmaprojecten Durmevallei: de Bunt en het Infopunt 

65 deelnemers kozen om in de voormiddag met de boot en te voet de Sigmagebieden te verkennen. 
Rond half tien vertrok het passagiersschip Mozart vanuit Temse richting het veer van Weert - Hamme 
Driegoten, begeleid door Yvette Saerens en Michaël Van Rompaey van het IMDC.
Yvette Saerens is sinds 2000 natuurgids en voorzitter van Natuurpunt Lede sinds 2016. Zij is o.a. ook 
Sigmagids, bestuurder van Grenzeloze Schelde, docent bij o.a. De Milieuboot,aankoper en beheerder 
van reservaatpercelen in enkele natuurgebieden. 
Michaël Van Rompaey is al sinds 2005 betrokken bij het Sigmaplan als senior adviseur bij het studie-
bureau International Marine & Dredging Consultants nv (IMDC). Hij werkte mee aan de inrichtings-
plannen voor verschillende Sigmaprojecten langs de Schelde, Dijle en de Netes. Daarnaast onder-
steunt hij De Vlaamse Waterweg nv en het ANB op vlak van communicatie en procesbegeleiding. 

De prachtige getijdennatuur langs de Zeeschelde  
© Vservice

Yvette Saerens van Natuurpunt en Michaël Van Rompaey  
van IMDC geven uitleg over de Sigmaprojecten die de deel- 
nemers (zullen) te zien krijgen © Vservice

https://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/de-bunt/
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Tijdens de boottocht genoten de deelnemers 
van het prachtig zicht op de Zeeschelde, terwijl 
Saerens en Van Rompaey de nodige uitleg gaven 
over de omgeving en de verschillende Sigma- 
projecten. Eenmaal aangekomen aan het veer 
van Hamme Driegoten, brachten de deelnemers 
een bezoek aan het Infopunt Durmevallei. 
Het Infopunt bevindt zich op de Scheldedijk 
vlakbij het veer van Hamme Driegoten. Deze 
tentoonstellingsruimte bundelt al het boeiends 
dat de Durmevallei te bieden heeft: uitleg over 
het doel van het Sigmaplan, de werking van 
de verschillende overstromingsgebieden, de 
ontwikkeling van prachtige natte natuur en nog 
veel meer. Grenzeloze Schelde organiseert er regelmatig geleide bezoeken die steeds gecombineerd 
kunnen worden met een wandeling, fietstocht en/of boottocht. Saerens en Van Rompaey leidden de 
deelnemers rond in het informatiecentrum. 

Het toekomstig overstromingsgebied De Bunt © Vservice In het Infopunt Durmevallei worden de Sigmaprojecten 
Durmevallei voorgesteld © Vservice

Naast wat extra uitleg door de twee gidsen, wandelden de deelnemers op de ringdijk van De Bunt.  
De Bunt wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Deze GOG-GGG  
gelegen in Hamme aan zowel de Schelde als aan de Durme is een Sigmaproject in volle ontwikkeling. 
Bij hoge waterstanden, voornamelijk bij stormtij, zal het gebied vollopen en zo elders overstromingen 
voorkomen. Bij normale waterstanden stroomt het water in- en uit het gebied op het ritme van de 
getijden. Dit zorgt voor de ontwikkeling van zeldzame getijdennatuur.

Met de bus en te voet naar de Koolputten en Groot Broek in de Durmevallei

De derde optie van de voormiddag om de Sigma- 
gebieden ten zuiden van Temse te verkennen 
was per bus en te voet, onder leiding van Hans 
De Preter (DVW) en Elias Verbanck (ANB).
Hans De Preter van opleiding burgerlijk bouw-
kundig ingenieur, werkt sinds 1996 als project 
ingenieur bij de Vlaamse overheid en sinds 2009 
als celhoofd investeringen bij de afdeling Zee-
schelde-Zeekanaal van de Vlaamse Waterweg.  
In die functie is hij nauw betrokken bij de uit- 
voering van het geactualiseerde Sigmaplan in 
het Zeescheldebekken en heeft hij daar een uit-
stekend algemeen overzicht over. Hans De Preter (DVW) geeft wat extra uitleg aan een infobord

© Vservice

https://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-broek-en-klein-broek/
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Elias Verbanck is van opleiding bio-ingenieur met 
specialisatie in bos- en natuurbeheer. Hij werkt 
sinds 2007 bij het Agentschap voor Natuur en 
Bos, waar hij o.a. aan een aantal Sigmaprojecten 
langsheen de Schelde en de Durme werkt, onder 
andere in Hamme, Temse, Lokeren en Waas-
munster.
De bus vertrok rond 9.30u met de overige deel-
nemers richting de Koolputten in Waasmunster. 
Daar werd langs Groot Broek gewandeld. Na het 
aanschouwen en begrijpen van deze prachtige, 
veilige en attractieve overstromings- en natuur-
gebieden, keerde ook deze groep deelnemers  
terug met de bus naar Temse. 

Presentaties Sigmaprojecten en het Schelde-estuarium
In Temse wachtte alle deelnemers een gevari- 
eerde broodjeslunch op het passagiersschip 
Verdi. Om 12.30u vertrok iedereen met het schip 
richting Rupelmonde. Tijdens deze boottocht 
brachten de deelnemers een virtueel bezoek aan 
de overige Sigmaprojecten die op 17 april niet 
aangedaan werden. Zo werden er onder andere  
foto’s getoond van de Sigmaprojecten GOG 
Vlassenbroek, GOG Wal-Zwijn, ontpoldering HPP, 
Sigmacluster Dijlemonding en de Demervallei. 
Ook gaf Yves Plancke van het Waterbouwkundig 
Laboratorium een interessante uiteenzetting 
‘het Schelde-Estuarium: Een complexe interactie 
tussen mens en natuur’ over de karakteristieken 
van getij, morfologie, sedimentologie en over de ecologie van de Schelde in haar geheel. Menselijk 
ingrijpen ligt aan de basis van het huidige Schelde-estuarium. Inpoldering, bedijking en harde con-
structies, rechttrekking, vaargeul-verruiming, sediment-onttrekkingen zijn enkele voorbeelden die 
een getijderivier onveiliger maken. Gemiddeld elke 100 jaar komt er onder andere daardoor tien- 
tallen centimeter water bij hoogwater bij, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties bij springtij. 
De uitdagingen van de toekomst zijn dan ook om de toegankelijkheid naar de haven van Antwerpen 
voor grote zeeschepen in alle veiligheid te verzekeren, “in harmonie met de natuur die beheerst moet 
worden waar nodig en bevrijd moeten worden waar het kan”.  Daarnaast zullen er zich meer super-
stormen voordoen en zal de zeespiegel stijgen, beide als gevolg van de klimaatwijzigingen. Deze twee 
factoren versterken elkaar en (zullen) leiden tot onveilige situaties. 

Om veiligheid én toegankelijkheid op langere 
termijn te versterken, wordt een nieuwe stort-
strategie gepland waar continue baggerwerken 
voorzien worden gepaard met het slim gebruiken 
van de baggerspecie en het creëren van ecolo-
gisch waardevol areaal. Het is ook belangrijk dat 
de kennis van nieuwe fenomenen, bijvoorbeeld 
door de klimaatopwarming, gecounterd blijven 
worden door herhaalde en nieuwe wetenschap-
pelijke metingen, om zo de kennis van de steeds 
veranderende Zeeschelde op peil te houden. 

Verbindingssluis Groot Broek Waasmunster © Vservice

Alle deelnemers samen kunnen genieten van een lunch  
op het passagiersschip Verdi © Vservice

https://www.gs-esf.be/downloads/2019-04-17/14270Sigmaplan_stand-van-zaken.pdf
https://www.gs-esf.be/downloads/2019-04-17/20190417_StudieBelevingsdagSigma_YPE.pdf
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De terreinbezoeken in de namiddag: de Polders van Kruibeke
De deelnemers hadden opnieuw vooraf gekozen voor twee mogelijke programma’s voor de namid-
dag: of ze konden vanaf Rupelmonde met de bus naar de veerdienst van Kruibeke rijden en daar te 
voet naar de watervallen van Kruibeke wandelen; of ze konden door en langs de polders van Kruibeke 
naar de watervallen van Kruibeke fietsen. 

De ‘polders van Kruibeke’ is Vlaanderens 
grootste overstromingsgebied dat zich uit-
strekt over het grondgebied van Kruibeke, 
Bazel en Rupelmonde. Dit gebied van onge-
veer 600 ha combineert verschillende tech-
nieken om meer ruimte te geven aan de rivier: 
gecontroleerd overstromingsgebied (GOG), 
gecontroleerd overstromingsgebied met gere-
duceerd getij (GOG-GGG) en ontpoldering.  
Het belang van dit gebied kan niet overschat 
worden: door zijn uitgestrektheid en zeer grote  
capaciteit vervullen de Polders van Kruibeke 
een essentiële functie in de beveiliging van de 
ganse streek en van de stad Antwerpen.

Door de polders van Kruibeke is de kans  
op overstromingen in Vlaanderen langs de  
Schelde en zijrivieren vijf keer kleiner dan vóór 
de inwerkingtreding. 600 hectare van die pol-
ders zijn omgetoverd tot uniek natuurgebied.  
De indrukwekkende ‘watervallen van Krui- 
beke’, die tweemaal per etmaal bij hoog tij via 
een indrukwekkende inwateringssluis Schelde- 
water in de polders lossen zijn een unieke 
bezienswaardigheid.
De begeleiders die de deelnemers door de 
polders van Kruibeke loodsten en onderweg 
en aan de watervallen uitleg verschaften, wa-
ren Patrick Meire (UA), Tom Maris (UA)  
en Stefaan Nollet (DVW).

Patrick Meire is expert op het vlak van aquatische ecosystemen en lag mee aan de basis van het ge- 
actualiseerde Sigmaplan, dat veiligheid met o.a. natuurontwikkeling combineert, o.a. door gecontro-
leerde overstromingsgebieden aan te leggen met gereduceerd getij. In 1995 werd hij deeltijds verbon-
den aan de Universiteit Antwerpen als titularis van de leerstoel integraal waterbeheer en sinds 1999 is 
hij voltijds verbonden aan het Departement Biologie als gewoon hoogleraar en hoofd van de onder-
zoeksgroep Ecosysteembeheer.
Tom Maris is landschapsarchitect en bio-ingenieur van opleiding en sinds 2003 werkzaam bij ECOBE. 
Hij startte aan de Universiteit Antwerpen met het onderzoek naar het herstel van estuariene natuur 
in gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG), via het nieuwe concept ‘gecontroleerd gereduceerd 
getij’ (GGG) in eerste instantie in het proefproject Lippenbroek. Samen met Patrick Meire was hij  
tevens auteur van het grensoverschrijdende MONEOS monitoringsprogramma voor de Schelde en is 
hij actief betrokken bij de evaluatie ervan.
Stefaan Nollet is projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg met meer dan 20 jaar ervaring. In het  
kader van het (geactualiseerde) Sigmaplan werkt en werkte hij onder meer aan het pilootproject 
GOG-GGG Lippenbroek en GOG’s in de Polders van Kruibeke, Vlassenbroek en Schouselbroek.  

https://sigmaplan.be/nl/projecten/polders-van-kruibeke/
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Met de fiets door of langs de Polders van Kruibeke

80 fietsers werden in drie groepen verdeeld, 
waarna elke groep langs een andere weg 
door of langs de polders van Kruibeke fietste 
richting de inwateringssluis en de watervallen. 
Onderweg wezen Patrick Meire (UAntwerpen),  
Herman Van Broeck en Arnold Moonen (bei-
den Barbiergidsen) vooral op de rijke bio- 
diversiteit in de polders: men trof onder 
andere sporen van bevers en tal van zeldzame 
weidevogels aan.  

Van de veerdienst in Kruibeke  
naar de indrukwekkende watervallen van Kruibeke

De groep die met de bus naar de veerdienst van Kruibeke werd gevoerd, ging te voet vanaf het veer 
naar de inwateringssluis en de watervallen van Kruibeke. In de bus en tijdens de wandeling kregen ze 
deskundige uitleg van Stefaan Nollet (DVW), Tom Maris (UA) en Annie Van Ostaeyen (Barbiergidsen). 
Rond drie uur in de namiddag kwamen zowel de fietsers als de wandelaars aan de watervallen van 
Kruibeke aan. Op dat moment was het hoogwater, zodat de deelnemers de indrukwekkende water-
vallen op volle toeren aan het werk konden zien. 

Daar gaven Meire, Maris en Nollet, de ‘pioniers’  
van dit grote en  indrukwekkende overstro-
mingsgebied, meer uitleg over het concept 
van GOG’s en GOG-GGG’s en de getijdenwer-
king en vertelden ze hoe belangrijk de polders 
van Kruibeke zijn ook voor de gezondheid van 
de Zeeschelde. 
Na de nodige duiding aan de watervallen, 
keerden al de deelnemers terug naar het veer 
in Kruibeke om met de veerboot de oversteek 
te maken naar Hoboken, waar vervolgens 
werd ingescheept op het passagiersschip Verdi 
dat koers zette richting Antwerpen. 

Antwerpse Scheldekaaien per boot

Marc Florus, Sandra De Smedt en Guido 
Janssen van de Vlaamse Milieumaatschappij 
zorgden voor een woordje uitleg over de  
waterkwaliteit in het Schelde-estuarium. 
Van de 25 Vlaamse waterlichamen in het 
Beneden-Scheldebekken zijn er 5 waarbij de 
waterkwaliteit ‘matig’ scoort, 9 ‘ontoereikend’ 
en de rest ‘slecht’. De factoren stikstof, con-
ductiviteit, maar vooral fosfor vormen een 
probleem. De droogte van de voorbije zomer 
beïnvloedde op haar beurt de waterkwaliteit. 
De droogte had een negatieve invloed op  
factoren zoals de temperatuur en de chloor- 
ionen.

https://sigmaplan.be/nl/projecten/polders-van-kruibeke/projectnieuws/polders-van-kruibeke-nog-beter-beleven/
https://www.kruibeke.be/product/505/watervallen-van-kruibeke
https://sigmaplan.be/nl/projecten/antwerpse-scheldekaaien/
https://www.gs-esf.be/downloads/2019-04-17/Presentatie_MarcFlorus.pdf
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Robin Verachtert, beleidsmedewerker bij 
Natuurpunt voor o.a. Klimaat en Waterbeleid 
nam vervolgens het woord. Hij kon zich vol-
ledig scharen achter de doelstellingen en de 
uitvoering van het Sigmaplan, maar hij stelde 
zich vragen over het waarom de Vlaamse 
Waterweg “wil beknibbelen op het budget van 
het Sigmaplan, het grootste klimaatproject in 
Vlaanderen, het instrument dat miljoenen Vla-
mingen moet behoeden voor overstromingen 
als gevolg van een veranderend klimaat.” 

  

Terwijl het schip de Antwerpse Scheldekaaien naderde, gaf Hans De Preter (DVW) meer uitleg over 
waarom en hoe de Scheldekaaien verhoogd en vernieuwd worden. 
Er zijn diverse redenen om de historische kaaimuren van ongeveer 7 km te vernieuwen: de waterke-
ring moet hoger om de stad tegen overstromingen te beschermen, de kaaimuren waren in slechte 
staat en waren sowieso toe aan een renovatie.   
De doelstellingen zijn drieledig: de kaaimuur moet gestabiliseerd worden, de waterkering wordt 
verhoogd tot 9,25m TAW en de kaaien in Antwerpen moeten één van de meest attractieve publieke 
ruimten worden in Antwerpen.
Deze werken worden opgedeeld in zeven zones die elk hun specifieke noodzaken hebben. Deze rea-
lisatie wordt bewerkstelligd door De Vlaamse Waterweg in samenwerking met de stad Antwerpen, 
binnen het ruimere kader van het Sigmaplan.
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Tegen zes uur ‘s avonds hadden de deelnemers met de 7 km lange Scheldekaaien kunnen kennis- 
maken en meerde de Verdi achtereenvolgens aan de Palingplaat en aan het Steenplein aan, waar  
een deel van de deelnemers ontscheepte. 
De overige deelnemers hadden echter vooraf gekozen om per boot terug te varen tot in Temse.  
Rond twintig uur zat de dag er ook voor hen op. 
Afspraak in april 2020 voor een volgend terreinbezoek aan de Sigmaprojecten.
Aan alle sprekers, medewerkers en deelnemers: bedankt!

Verslag: Parsifal De Smet
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Deze activiteit was een organisatie van Grenzeloze Schelde en Natuurpunt 
met de medewerking van o.a. de Vlaamse Waterweg afdeling Zeeschelde-Zeekanaal,

het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Waterbouwkundig Laboratorium, 
Universiteit Antwerpen, vzw Durme, Scheldegids en De Milieuboot.

Grenzeloze Schelde  |  02 206 12 09  |  info@gs-esf.be  |  www.grenzelozeschelde.org
Natuurpunt  |  www.natuurpunt.be

https://www.grenzelozeschelde.org
https://www.natuurpunt.be

	Antwerpse Scheldekaaien



