
Info- en belevingsdag 

woensdag 17 april 2019 

KLIMAATVERANDERING EN WATERVEILIGHEID 

NIEUWE WAARDEVOLLE NATUUR LANGS EEN VEILIGE ZEESCHELDE & DURME 

ATTRACTIEVE STADSVERNIEUWING AAN DE WATERKANT 
 

Stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen Sigmaprojecten 

Terreinbezoek van de Sigmaprojecten  

tussen Hamme, Waasmunster, Temse, Bornem, Kruibeke en Antwerpen 

met de boot, te voet en/of per fiets  

ONTWERPPROGRAMMA 

__________________________________________________________________________________  

Timing Programma Boottocht Timing Programma fietstocht Aantal Km’s 
fietsers 

 Drie mogelijke startplaatsen:  

08:00 Antwerpen-Steenplein: vertrek met de Waterbus naar Kruibeke (08:17)  

08:20 Vertrek met de autocar in Kruibeke (parking Scheldelei aan de veerdienst) naar Temse 
 

 

08:45 Temse (Wilfordkaai): onthaal van alle deelnemers op het schip Verdi met koffie. 
Verwelkoming en toelichting van het dagprogramma door Grenzeloze Schelde Inleiding over de 

Sigmaprojecten door Hans De Preter (De Vlaamse Waterweg) 

 

 Keuze uit drie terreinbezoeken:  

09:20 Vertrek van de bus naar de 
Koolputten in Waasmunster. 

Wandeling langs Klein Broek en 
Groot Broek. 

Met de bus terug naar Temse. 
Begeleiders: Hans De Preter (DVW) 

& Elias Verbanck (ANB)  

Vertrek uit Temse met het schip 
Mozart naar Hamme Driegoten. 

Bezoek van het Infopunt 
Durmevallei en wandeling op de 

ringdijk van De Bunt. 
Daarna met het schip terugkeer 

naar Temse. 
Begeleiders: Michaël Van Rompaey 

(IMDC) & Yvette Saerens 
(Natuurpunt & Sigmagids) 

Start van de fietstocht uit Temse 
langs Schelde en Durme naar Klein 

Broek en Groot Broek, via de 
Mirabrug en verder langs de 

ringdijk van De Bunt. 
Het veer nemen in Driegoten en 

op RO langs de Schelde terug 
richting Temse. 

2 groepen: groep 1 (=geel kaartje) 
met André Verstraete (vzw 

Durme), groep 2 (= groen kaartje) 
met Yves Plancke (WBL) 

 

18 km 

12:15 Alle groepen komen samen in Temse op het schip Verdi (fiets kan op het schip of in de bus)  
Start boottocht richting Antwerpen  

Broodjesmaaltijd aan boord van de Verdi voor alle deelnemers.  
Tijdens de maaltijd (en/of tijdens het aanschuiven) zullen foto’s getoond worden over een aantal 

Sigmaprojecten die op 17/4/2019 niet bezocht worden (zoals o.a. GOG Vlassenbroek, GOG Wal-Zwijn, 
ontpoldering HPP, Sigmacluster Dijlemonding, Demervallei, …) zodat in feite ook een virtueel bezoek gebracht 

wordt aan deze Sigmagebieden  
Toelichting op het schip en presentatie door:  

Yves Plancke: de Schelde en haar karakteristieken inzake getij, morfologie, sedimentologie, ecologie,..  
Opgelet: Schip moet vóór 13u onder de brug van Temse 

 

13:45 Wandelaars ontschepen in Rupelmonde en nemen de 
bus naar de veerdienst van Kruibeke. Wandeling naar 

de watervallen van Kruibeke.  

Fietsers ontschepen in Rupelmonde en fietsen door 
de Polders van Kruibeke naar de watervallen van 

Kruibeke. 

6 km 



 

Naast de verschillende sprekers, zorgen ook Walter Roggeman (moderator, Grenzeloze Schelde en Natuurpunt), 
Carl Buts (Scheldegids) en Yvette Saerens (Natuurpunt en Sigmagids) voor interessante commentaren en voor 
het goede verloop van de dag. 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

❖ Doelgroepen:  

Deze dag staat open voor het brede publiek van natuurliefhebbers en alle andere belangstellenden, maar de 
betrokken gemeentelijke, provinciale en regionale diensten en mandatarissen, politici, natuurverenigingen, 
gidsen, pers, fotografen, e.a. worden zeker verwacht  

❖ Drie mogelijke vertrek- en aankomstplaatsen:  
o afspraakplaats Antwerpen: Steenplein  
o afspraakplaats in Kruibeke: Veerdienst / Scheldelei 
o afspraakplaats Temse: Wilfordkaai  

 
❖ Vervoer:  

Voor de fietsers: u voorziet zelf een fiets. Als u ’s morgens gebruik maakt van het busvervoer Kruibeke-Temse, 
heeft u de mogelijkheid om ook uw fiets te laten vervoeren in de aanhangwagen van de bus.  

U kan ook de trein nemen: het station in Temse ligt op wandel- fietsafstand van de aanlegplaats van het schip. 
Wie in Antwerpen aan het Steenplein vertrekt, kan de Waterbus nemen naar Kruibeke: de Waterbus van 8u 
aan het Steenplein komt om 8.17u aan in Kruibeke, waar u dan op de bus naar Temse stapt.  
Kostprijs Waterbus per enkele rit: € 3.  

Het Steenplein in Antwerpen is gemakkelijk bereikbaar met de tram of met de fiets vanaf het station. ’s Avonds 
kunnen diegenen die in Kruibeke moeten zijn de Waterbus nemen vanaf het Steenplein in Antwerpen. Om 18u 
en 18.30u is er een waterbus vanaf het Steenplein die om respectievelijk 18.17u en 18.47u stopt in Kruibeke. 

 

Begeleiders: Stefaan Nollet (De Vlaamse Waterweg), 
Tom Maris (UAntwerpen) & Annie Van Ostaeyen 

(Barbiergidsen) 

De fietsers worden ter plekke in drie groepen 
verdeeld. 

Begeleider: Patrick Meire (UAntwerpen), Herman Van 
Broeck, Arnold Moonen (beiden Barbiergidsen) 

 

15:45 Deelnemers met een fiets met rode label, plaatsen hun fiets in de aanhangwagen van de bus die op de 
Scheldelei dichtbij het veer klaarstaat. Iedereen neemt het veer van 16 uur in Kruibeke naar Hoboken waar 

ingescheept wordt op de Verdi 
 

 

16:30 Deelnemers met een fiets met blauw label, plaatsen hun fiets eerst in de Verdi.  
Daarna worden de overige fietsen zonder label ook op de Verdi geplaatst. 

Iedereen scheept in op de Verdi in Hoboken. De boot vaart verder richting Antwerpen.  
Ondertussen uitleg aan boord. 

Sprekers:  Marc Florus (VMM): De waterkwaliteit in het Schelde-estuarium & Hans De Preter (DVW)   
over de Antwerpse Scheldekaaien en  

 

 

17:45 Einde aan het Steenplein (Antwerpen) zodat deelnemers die dat wensen om 18u  
de Waterbus kunnen nemen naar Kruibeke. 

Afsluitings-en bedankingswoord 

 

18:00 Einde aan de Palingplaat 
Daar stappen de mensen af die met de bus terugkeren naar Temse. 

 

 Wie inschreef 

➢ kan met de Verdi meevaren naar Temse (Wilfordkaai). 
 Facultatief: avondmaal (€ 13 à € 15 - vooraf gereserveerd).  

 

18:40 Aankomst in Temse (Wilfordkaai) met de bus.  

20:30 Aankomst in Temse (Wilfordkaai) met het schip Verdi.  



❖ Deelnameprijs:  

U kan deelnemen voor 45 euro per persoon.  

In die prijs zitten de boottocht, een welkomstdrankje, de broodjeslunch en de bustocht(en) vervat. Overige 
consumpties gedurende de dag zijn voor eigen rekening.  
Voor een lid van een milieu- of natuurvereniging bedraagt de deelnameprijs 35 euro.  
Indien u ’s avonds met de boot van Antwerpen naar Temse wil terugvaren, dan kan dat gratis.  
Indien u een avondmaaltijd op de boot wenst te nemen, betaalt u € 13 of € 15, naargelang uw keuze. De 
deelnameprijs moet vooraf worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van Grenzeloze 
Schelde met als mededeling 'Naam Voornaam - 17april2019':  
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 het online inschrijvingsformulier. U vindt het op www.grenzelozeschelde.org De 
inschrijving is pas definitief na betaling.  

Uiterste datum van inschrijving is 12 april. Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit ontvangt u een 
definitieve bevestiging van uw inschrijving met de laatste praktische informatie.  

 

Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde i.s.m. 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. 


