
(Her)Ontdek de Durmevallei - Praktische info 
 

Scholen en groepen kunnen gans het jaar door een geleide / gegidste wandeling  
of fietstocht aanvragen. 

Gegidste boottochten op de Durme zijn slechts op bepaalde datums mogelijk. 
Voor individuele deelnemers voorzien we op geregelde tijdstippen een open activiteit  

mét gids. 
 
 

❖ Projectgebieden in de Durmevallei 
 
Hieronder vind je een overzichtskaart van de verschillende projectgebieden in de Durmevallei: 

 
 
De gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) al dan niet 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 
zeldzame prachtige natte natuur. 
 

 
 

❖ Infopunt  
 
Het Infopunt wordt elke 1ste zondag van de maand van mei tot september opengesteld 
voor het grote publiek van 14u tot 17u. 
 
Groepen kunnen gans het jaar door een bezoek aan het Infopunt aanvragen.  
Zij kunnen het Infopunt ook gratis gebruiken als ontvangstruimte voor bijeenkomsten gekoppeld aan 
een gegidst bezoek van het Infopunt. Stoelen en een projector staan ter beschikking.  
 

 

  



❖ Boottocht 
 
Verken de Sigmagebieden tijdens een geleide 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 datums mogelijk. 
Een boottocht kan je ook combineren met een geleide wandeling, fietstocht en/of een bezoek aan 
het Infopunt Durmevallei.  
 
>> BOOTTOCHTEN VOOR PARTICULIEREN EN KLEINE GROEPEN (< 50 PERS.) 

Vanuit Hamme (met bezoek aan het Infopunt) of vanuit Temse (zonder bezoek). 
Opgelet: bij avondtochten is geen bezoek aan het Infopunt mogelijk. 
 
Deelnameprijs: € 8 / volwassene en € 7 / kind tot 11 jaar. 
 

Datum  

uren boottocht vanuit 

Hamme - Driegoten, 
veerdienst 

uren bezoek 

Hamme - Driegoten, 
Infopunt 

uren boottocht vanuit 
Temse 

(zonder bezoek) 

26/06/2023 

06/07/2023 

22/07/2023 

21/08/2023 

24/08/2023 

23/09/2023 

10:30 - 12:00 

19:30 - 21:00 

19:30 - 21:00 

19:30 - 21:00 

10:30 - 12:00 

10:30 - 12:00 

09:15 - 10:15 

/ 

/ 

/ 

09:15 - 10:15 

09:15 - 10:15 

10:00 - 12:30 

19:00 - 21:30 

19:00 - 21:30 

19:00 - 21:30 

10:00 - 12:30 

10:00 - 12:30 

 
 
>> BOOTTOCHTEN VOOR SCHOLEN EN GROTERE GROEPEN (VANAF CA. 50 PERS.)  
 
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 (€ 400). 

O Tarief B: Je huurt de volledige boot af (€ 660). 
Het schip heeft een capaciteit tot 100 personen. 
 

De boottocht kan er vóór of erna gekoppeld worden aan een bezoek aan het Infopunt. 
 

Datum  

uren boottocht vanuit 

Hamme - Driegoten, 
veerdienst 

uren bezoek 

Hamme - Driegoten, 
Infopunt 

uren boottocht vanuit 
Temse 

(zonder bezoek) 

28/04/2023 

12/05/2023 
07/06/2023 

10/07/2023 

26/07/2023 

09/08/2023 

07/09/2023 

07/10/2023 

10:30 - 12.00 
VOLZET 

19:30 - 21:00 

10:30 - 12:00 

10:30 - 12:00 

10:30 - 12:00 

10:30 - 12:00 

10:30 - 12:00 

09:15 - 10:15 
VOLZET 

/ 

09:15 - 10:15 

09:15 - 10:15 

09:15 - 10:15 

09:15 - 10:15 

09:15 - 10:15 

10:00 - 12:30 
VOLZET 

19:00 - 21:30 

10:00 - 12:30 

10:00 - 12:30 

10:00 - 12:30 

10:00 - 12:30 

10:00 - 12:30 

 

 

  

https://www.rivertours.be/nl/halte/45
https://www.rivertours.be/nl/halte/45
https://goo.gl/maps/ErChpzuZWZcsT9qC7
https://goo.gl/maps/ErChpzuZWZcsT9qC7
https://www.rivertours.be/nl/halte/36
https://www.rivertours.be/nl/halte/45
https://www.rivertours.be/nl/halte/45
https://goo.gl/maps/ErChpzuZWZcsT9qC7
https://goo.gl/maps/ErChpzuZWZcsT9qC7
https://www.rivertours.be/nl/halte/36


❖ 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. 
 
Scholen en groepen kunnen het ganse jaar door een gegidste wandeling aanvragen. 
De volgende open wandeling voor individuele inschrijvingen heeft plaats op: 
- zaterdag 2 december 2023 (14:00-17:00) 
Dijk en Broekwandeling: gids Koen Debudt neemt je mee op een mooie wandeling langs minder 
gekende paden met oog voor het samenspel van Schelde en mens in het landschap. 
 
Afspraak aan het Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme. De wandeling is ongeveer 4 km. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is nodig. Wandeling i.s.m. Natuurpunt. 
Info en contactpersoon: Katrijn De Maere, T. 053 72 94 26 of info@gs-esf.be  
 

 

❖ Fietstocht 
 
Tijdens een fietstocht door de Durmevallei maak je kennis met de plannen voor de verschillende 
deelprojecten van de Durmevallei. Onderweg geeft de gids ook uitleg over 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. 
 
Scholen en groepen kunnen het ganse jaar door een geleide fietstocht aanvragen. 
De volgende open fietstocht voor individuele inschrijvingen heeft plaats op: 
- voorlopig nog geen nieuwe datum 
 
Afspraak aan het Infopunt Durmevallei, Driegoten Hamme. De fietstocht duurt ongeveer 3u. 
Info en contactpersoon: Katrijn De Maere, T. 053 72 94 26 of info@gs-esf.be  
 

 

❖ Deelnameprijs en inschrijving 
 
Prijs boottocht: zie info bij tabel.  
Inschrijven voor een boottocht voor grote groepen (vanaf 50 pers.) >> 
Inschrijven voor een boottocht voor individuen en kleine groepen (< 50 pers.) >> 
 
Een wandeling of fietstocht, een bezoek aan het Infopunt of beide worden gratis aangeboden voor 
groepen door De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos. 
Inschrijven voor een wandeling of een fietstocht voor groepen >> 
Inschrijven voor een wandeling of een fietstocht voor individuen >> 
 
Indien je minder dan 5 dagen vooraf afzegt, vragen we wel een annuleringskost van € 50. 

Info: Grenzeloze Schelde tel. 053 72 94 26 -  052 34 25 40  
 

 
Meer info: www.sigmadurme.be – www.grenzelozeschelde.be 
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.  

https://planevent.be/?id=43ec517d68b6edd3015b3edc9a11367b&language=nl
https://planevent.be/?id=f033ab37c30201f73f142449d037028d&language=nl
https://planevent.be/?id=28dd2c7955ce926456240b2ff0100bde&language=nl
https://planevent.be/?id=d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7&language=nl
http://www.sigmadurme.be/
http://www.grenzelozeschelde.be/
https://www.hamme.be/vrije-tijd
https://www.temse.be/toerisme
https://www.lokeren.be/vrije-tijd/toerisme
https://www.waasmunster.be/thema/3011/toeristische-groepsuitstappen
https://www.vzwdurme.be/site22/voor-scholen-en-groepen

