Het Sigmaplan

Vzw Durme is de natuurvereniging in Waas- en
Scheldeland die mensen met een hart voor de
natuur, samen brengt. We organiseren wandelingen en cursussen, begeleiden scholen en groepen
en beheren 12 natuurreservaten.

Wil je mee genieten of de natuur in jouw buurt
steunen? Word lid, doe mee met één van onze
activiteiten of schrijf je in op onze gratis nieuwsbrief via www.vzwdurme.be.

Lid worden kan je al voor 12 euro of 25 euro
(steunend lid) per jaar.
BE52 0012 2999 0009 (vzw Durme)

Een begeleide wandeling op maat reserveren?
Mail naar info@vzwdurme.be of bel 09 348 30 20.

Beerkaaihuisje

Hamme

Het toekomstplan van het Groot en Klein Broek in Waasmunster en Elversele (Temse).

Maak kennis met vzw Durme
Bezoekerscentrum Molsbroek
Openingsuren

-1 februari tot 31 mei: zon- en feestdagen van 14 tot 18u
woensdag van 13 tot 17u

-1 juni tot 15 sept. :

-16 september tot 31

zater- en zondag van 14 tot 18u
dinsdag tot vrijdag van 13 tot 17u

oktober: zondag van 14 tot 18u
woensdag van 13 tot 17u

-1 november tot 31 januari:

Word fan van het

Vzw Durme kreeg vanaf 2017 het overgangsbeheer van Groot en Klein Broek toegewezen
door De Vlaamse Waterweg.

zondag van 14 tot 17u
woensdag van 13 tot 17u

Bezoekerscentrum Molsbroek
Molsbergenstraat 1, Lokeren, 09 348 30 20
info@vzwdurme.be
www.vzwdurme.be

Groot en Klein Broek

In 2018 werkt De Vlaamse Waterweg druk aan de
toekomstige dijken omheen het Groot en Klein broek.

De wandelaars en trage fietsers zullen vanaf de
verplaatste dijken steeds een mooi uitzicht hebben op
het voortdurend af- of opvloeiend water, de slikken
en de schorren. Dit uitzicht zal meestal beter zijn dan
vanaf de huidige Durmedijk. Voor de snelle fietsers
komt er op de meeste plaatsen een afzonderlijk
fietspad naast de dijk. Dit zal de beruchte incidenten
tussen wandelaars en snelle fietsers helpen
voorkomen. Dus beter voor mens en natuur.
Ook zal de poel die geregeld gebruikt werd bij
natuuronderzoek in Waasmunster-Sombeke, worden
vervangen door een gelijkaardige waterpartij
driehonderd meter dichter bij de bewoning.

Weijmeerbroek (Waasmunster)

Inrichting van vochtige natuurgebieden

Het Weijmeerbroek, de graslanden tussen de Oude
Durme en de huidige Durme in Waasmunster, kregen
recent volwaardig natuurbeheer door het Agentschap
voor Natuur en Bos, in uitvoering van het Sigmaplan.

In deze 1ste fase van dit plan worden ook het Bulbierbroek in Hamme Sint-Anna en de Hagemeersen
tegenover het Molsbroek in Lokeren als wetlands of
vochtige natuurgebieden ingericht.

De Sigma-inrichting van de Durmevallei is slechts een
onderdeel van een groter geheel, dat langs de
Zeeschelde is uitgestippeld. Dit plan zal ons
beveiligen tegen overstromingen bij stormtij en
dit combineren met de zorg voor biotopen met
een bijzondere natuurwaarde. Zo wordt het
Sigmaplan het grootst mogelijke natuurontwikkelingsproject langs de Durme, dat ook oog heeft voor
recreatieve, natuureducatieve en economische elementen.

Wandelen en fietsen
langs de Sigmaprojecten
in de Durmevallei

In de Bunt in Hamme zijn de inrichtingswerken ver
gevorderd. In de komende jaren volgt de verdere
inrichting, onder meer de bouw van sluizen. Er zal
dagelijks een beperkte tij doordringen en bij stormtij
kan het gebied volledig onder water lopen en zo
elders overstroming helpen voorkomen.

Meulendijkbroek (Waasmunster)

Dietrich Heiser, i-Ludus

Ontdek de natuur in je buurt
met vzw Durme

De Koolputten

Overgangsbeheer 2018: vernatting bij het
beerkaaihuisje zorgt voor meer riet en watervogels.
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Elversele

De Hagemeersen in Lokeren tussen de Durme en de Zelebaan vormen nu een onderdeel van het natuurreservaat
'Groot Molsbroek'.

Op de noordelijke oever van de Durme in Elversele
en Waasmunster zullen het Groot en het Klein Broek
worden ontpolderd. In 2018 wordt druk gewerkt aan
een nieuwe ringdijk rond die gebieden en nadien
wordt de huidige dijk van de Durme gedeeltelijk weggegraven. Zo zullen de getijden tweemaal per dag dit
gebied overspoelen en een zoetwaterschor met
Europese waarde vormen. Natuurvereniging vzw
Durme zorgt mee voor het overgangsbeheer in 2018.

De zuidelijke plas bij Ten Reyen in Waasmunster komt
in verbinding met de Durme en zal dienen als zandvang en toekomstig zoetwaterschor.

De Durme, ten oosten van de brug van
Waasmunster, met slik en zoetwaterschorren
omgeven door mooie fiets- en wandeldijken.
Het Sigmaplan voorziet een aanzienlijke
uitbreiding van die slikken en schorren langs de
Durme.

RLSD

Vzw LIA bestaat uit Beaufort en De Morgenster.

De kernopdracht van vzw LIA is het begeleiden van
jongeren en gezinnen in een problematische leefsituatie.
Het is de bedoeling dat de jongeren en gezinnen na
de opvang en begeleiding in staat zijn om hun taken
en problemen op een bekwame manier aan te
pakken. Op deze manier willen we kwetsbare
jongeren en gezinnen ondersteunen in het vinden
van hun plaats in de samenleving.

www.dekoolputten.be
info@dekoolputten.be

De Vlaamse Waterweg opende in 2017 naast de dijk
van de Schelde in Driegoten in Hamme een
Infopunt Durmevallei met tentoonstelling. Dit ligt
aan bij het Sigmagebied 'De Bunt' waarvan de nieuwe
dijken in 2017 werden aangelegd. In de komende
jaren volgt de verdere inrichting, onder meer de
bouw van sluizen.

052 50 60 60

Groepen kunnen op aanvraag een bezoek brengen
aan de Sigmawerken en dit infopunt.
Contacteer Grenzeloze Schelde:
www.grenzelozeschelde.org
durme@sigmaplan.be

053 72 94 26

André Verstraeten

052 46 04 27

Bij de beschermde Mirabrug tussen Waasmunster en
Hamme lag de meest indrukwekkende private
loskade langs de Durme: 'De Koolputten'. De
gebouwen vervielen tot puin en die site is nadien
aangekocht door De Vlaamse Waterweg in uitvoering
van het Sigmaplan en via een erfpacht in gebruik
gegeven van NV De Koolputten. In 2017 was de
reconstructie daar schitterend afgewerkt en ingericht met een café-restaurant, een bed-and-breakfast,
feestzaal en tentoonstellingsruimte.

André Verstraeten

Na een leuke tocht rond het Molsbroek kan je in het
bezoekerscentrum genieten van een divers aanbod
aan drankjes waaronder ons eigen streekbier, het
Dobbelken.

www.vzwlia.be
info@vzwlia.be
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Dietrich Heiser, i-Ludus

Spring gerust eens binnen in het bezoekerscentum
Molsbroek - Onthaalpoort Durmevallei. Je vindt
er meer info over het Molsbroek en de Durmevallei.

Het beerkaaihuisje wijst de plaats aan waar
destijds de beer en andere materialen werden gelost.
Het werd verworven door De Vlaamse Waterweg in
uitvoering van het Sigmaplan. Het kreeg een sociale
en natuureducatieve bestemming en is, na een
selectie door vzw Durme, in beheer genomen door
de vzw LIA uit Waasmunster-Sombeke.

Uiteindelijk zal het Sigmagebied 'De Bunt'
gecontroleerd overstromen en bij stormtij vol water
kunnen lopen.

Heb je jouw hart op je juiste plaats voor onze
natuur? Wil jij graag deel uitmaken van de
vrijwilligersploeg rond Groot en Klein Broek?
Contacteer vzw Durme:

vrijwilliger@vzwdurme.be

09 348 30 20

