
 

Bezoek het nieuwe Infopunt Durmevallei samen met een 
wandeling, fietstocht of boottocht langs en op de Durme! 

Het Infopunt Sigmaplan Durmevallei in Hamme werd op zondag 23 april 2017 feestelijk 
geopend. Vanaf nu kan je een bezoek aan de gloednieuwe tentoonstelling combineren 
met een wandeling, fietstocht of boottocht langs de Sigmagebieden in de Durmevallei. 

Kom met je familie, vrienden, vereniging of school ontdekken wat er te gebeuren staat in 
de veranderende Durmevallei. 

Na de feestelijke inhuldiging van het Infopunt Sigmaplan Durmevallei kunnen de activiteiten op en 
langs de Durme écht van start gaan. Een Sigmagids neemt je mee op sleeptouw. Eerst neem je 
een kijkje in het Infopunt aan Hamme Driegoten. De tentoonstelling bundelt al het boeiends dat de 

vallei te bieden heeft: van de werking van de overstromingsgebieden, over erfgoed en 
geschiedenis, tot tips om de waterrijke natuur in te duiken. Het infopunt is de ideale uitvalsbasis 

voor een wandeling langs het toekomstige overstromingsgebied ‘De Bunt’, een fietstocht tot de 
Mirabrug en het Klein Broek of een boottocht op de Durme om de gebieden vanaf het water te 
bestuderen.  

Rond het gebied ‘De Bunt’ wordt een ringdijk gebouwd. Het wordt omgevormd tot een 

gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Elke dag op het ritme van het getij zal 
er een beperkte hoeveelheid water in en uit het gebied lopen. Hierdoor zullen er slikken en 
schorren ontwikkelen. Verder in de Durmevallei zullen het Klein en Groot Broek ontpolderd worden. 
Door een bres in de dijk te slaan krijgt de rivier meer ruimte om te stromen en ontwikkelt er 
zoetwatergetijdennatuur. Andere gebieden in de Durmevallei worden dan weer omgevormd tot 

drassig gebied of wetland. Hier ontstaat een open landschap met riet en moerasvegetatie. Van 
Hamme tot Temse, Waasmunster, Zele en Lokeren, gaat dit over zeven gebieden van in totaal 205 
hectare.  

Het doel van de Sigmawerken in de Durmevallei is te zorgen voor minder overstromingen vanuit de 
Schelde en de Durme, meer ruimte voor de rivier en tegelijk meer ontwikkeling van prachtige 
riviernatuur en mogelijkheden voor wandelaars en fietsers om aan het water te genieten.  

Het Infopunt en de Sigmawerken kunnen de komende jaren bezocht worden door iedereen die 
interesse heeft in de manier waarop de Durmevallei zal veranderen!  
De wandelingen, fietstochten en het bezoek worden gratis aangeboden, voor de boottochten wordt 
een kleine bijdrage gevraagd.  

Groepen kunnen op een datum naar keuze het hele jaar door op bezoek komen. Voor individuele 
deelnemers en kleine groepen worden bepaalde data voorbehouden. 

Schrijf je in voor de eerstvolgende fietstocht op zondag 4 juni om 14u of voor de 
boottocht op zondag 18 juni om 10u!  
Deze 2 activiteiten worden telkens gecombineerd met een bezoek aan het Infopunt 
Sigmaplan Dendervallei. 

Inschrijven voor een wandeling, fietstocht of boottocht kan via www.grenzelozeschelde.org of via 
052 34 25 40 

Meer informatie vindt u via  Grenzeloze Schelde - www.grenzelozeschelde.org - 053 72 94 26 – 
info@gs-esf.be  
Contactpersoon: Cleo De Wolf dewolf@gs-esf.be  

Sigmaplan Durmevallei - www.sigmadurme.be - 052 34 25 40 – durme@sigmaplan.be 
Contactpersoon: Sarah Verhaegen sarah.verhaegen@wenz.be 
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Uitnodiging via mail:  

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Sigmaproject-Durmevallei_mei2017/emailbody_NL.htm 

Praktische info:  

http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Sigmaproject-Durmevallei_mei2017/praktische-info.pdf 
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http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Sigmaproject-Durmevallei_mei2017/emailbody_NL.htm
http://www.gs-esf.be/mailer/mailer_Sigmaproject-Durmevallei_mei2017/praktische-info.pdf
https://www.facebook.com/pg/gsesf/photos/?tab=album&album_id=620796238124262
https://www.facebook.com/pg/gsesf/photos/?tab=album&album_id=545989722271581
https://www.google.be/maps/place/Infopunt+Durmevallei/@51.0955162,4.1686044,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c39272b2c1f505:0xeb86984a25274a04!8m2!3d51.0955162!4d4.1707931?hl=nl

