
Gidsenopleiding
SIGMAPLAN DURMEVALLEI

De komende jaren staat er langs de  
Durme in Hamme, Temse, Waasmunster, 
Zele en Lokeren een groot project op stapel: 
het Sigmaproject Durmevallei. Dat maakt 
deel uit van het Sigmaplan, waarmee  
Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de 
Durme haar veerkracht willen teruggeven. 

Het Sigmaplan beschermt de regio   

tegen overstromingen, geeft de magnifieke 

Durmenatuur een boost en maakt de streek 

nog aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers. 

Om de regio en de werken beter bekend te 

maken bij het grote publiek organiseren W&Z 

en het ANB in het voorjaar 2016 de gidsenop-

leiding ‘Sigmaplan Durmevallei’. Gedurende  

vijf avonden en twee excursiedagen nemen 

verschillende topsprekers je mee in het verhaal 

van de Durme, het Sigmaplan en de verschil-

lende projectgebieden langs de Durme.

Door de mix van theorie en praktijk kun je na 

de opleiding meteen als Durmespecialist aan  

 

 

 

 

de slag. Ook gidsen die in het voorjaar 2011 

de gidsenopleiding ‘Estuariene natuur in de 

Durmevallei’ hebben gevolgd, zijn welkom! 

Februari 2016

www.sigmadurme.be

Ben je een gepassioneerde gids die 
zowel jong als oud op sleeptouw
wil nemen om de prachtige Durme 
en haar vallei te (her)ontdekken? 
Dan is deze gidsenopleiding een 
absolute aanrader!



VORMINGSAVOND 1
HET SCHELDE-ESTUARIUM

Dinsdag 16 februari 2016: 19.30u – 22u 

De Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren, de Wester-

schelde en het mondingsgebied van de Schelde vormen 

samen het Schelde-estuarium. De geologische evolutie en  

problematiek van dit estuarium worden toegelicht.

 g Frank Mostaert (Waterbouwkundig Labo) 
 g Patrick Meire (Universiteit Antwerpen)

Programma



VORMINGSAVOND  2 
HET SIGMAPLAN

Dinsdag 23 februari 2016: 19.30u – 22u

Het Sigmaplan werkt aan een veilig, natuurlijk en economisch 

aantrekkelijk Scheldegebied. We staan stil bij het ontstaan en 

het opzet van het Sigmaplan. Ook krijg je een laatste stand 

van zaken van de verschillende projectgebieden. Sprekende 

beelden verduidelijken het nut van de Sigmawerken.

 g Wim Dauwe en Hans De Preter  
(Waterwegen en Zeekanaal NV)



VORMINGSAVOND  3  
WAARDEVOLLE DURMEVALLEI

Dinsdag 1 maart 2016: 19.30u – 22u

Ooit was de Durme een lange rivier 

die ontsprong in West-Vlaanderen en  

uitmondde in de Schelde ter hoogte 

van Hamme. In de loop der eeuwen is 

het profiel van de Durme echter duchtig  

veranderd. Na deze avond weet je veel 

meer over de historisch-geografische 

evolutie van de Durme en de invloed van 

de mens. Naast riviergebonden erfgoed 

wordt ook het belang van de vallei voor 

recreatie en toerisme toegelicht.

 g André Verstraeten (vzw Durme)
 g Harry Van Royen (erfgoedspecialist) 
 g toeristische diensten van de 

betrokken gemeenten



VORMINGSAVOND 4  
NATUURLIJKE DURMEVALLEI

Dinsdag 8 maart 2016: 19.30u – 22u

De Durme heeft als zoetwatergetijdenrivier met haar zoetwa-

terslikken en -schorren en open meersenlandschappen enkele 

unieke troeven. We spitsen ons toe op het ecosysteemfunctio-

neren, het belang van getijdennatuur en de typische habitats 

en soorten van de natuur in de Schelde- en Durmevallei.

 g Tom Maris (Universiteit Antwerpen) 
 g Gunther Van Ryckegem (Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek)



VORMINGSAVOND 5  
FOCUS SIGMAPLAN DURMEVALLEI

Dinsdag 15 maart 2016: 19.30u – 22u

Recent startten de werken op en langs de Durme in het  

kader van het Sigmaplan. Naast het uitbaggeren van de rivier 

staan tal van andere werken gepland. Tijdens deze vormings-

avond gaan we dieper in op de manier waarop het Sigmaplan 

langs de Durme vorm kreeg en de concrete projecten. Ook de 

gebruikte technieken en beoogde doelen krijgen de nodige 

aandacht.

 g Hans Quaeyhaegens (Waterwegen en Zeekanaal NV) 
 g Elias Verbanck (Agentschap voor Natuur en Bos)



EXCURSIEDAG 1  
FIETSEXCURSIE SIGMAPLAN 
DURMEVALLEI 

Zaterdag 19 maart 2016: 8.30u – 16u

In de voormiddag fietsen we van Ham-

me naar Waasmunster en houden we 

halt in de Sigmagebieden (De Bunt,  

Wymeerbroek, Groot Broek, Klein Broek).  

‘s Middags genieten we van een lunch in 

de infokeet (Hamme Driegoten) en in de 

namiddag staat een bezoek aan het GOG-

GGG Lippenbroek op het programma.

 g Hans Quaeyhaegens 
(Waterwegen en Zeekanaal NV)

 g Elias Verbanck  
(Agentschap voor Natuur en Bos)

 g Harry Van Royen 
(erfgoedspecialist)

 g Gunther Van Ryckegem  
(Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek)

 g André Verstraeten 
(vzw Durme)



EXCURSIEDAG 2 
WANDEL- EN BOOTEXCURSIE

Zaterdag 16 april: 9u – 17u 
(datum onder voorbehoud)

In de voormiddag onthullen we de gloed-

nieuwe tentoonstelling in de infokeet 

(Hamme Driegoten) en overlopen we 

ook enkele praktische afspraken. Op de 

middag genieten we van een lunch aan 

boord van de Mozart tijdens een boot-

tocht op de Zeeschelde én Durme. In 

de namiddag nemen we je mee op een  

begeleide wandeling in het project- 

gebied De Bunt. Als afronding bieden we 

je een receptie aan in de infokeet.

 g Hans Quaeyhaegens 
(Waterwegen en Zeekanaal NV)

 g Elias Verbanck  
(Agentschap voor Natuur en Bos) 

 g Tom Maris  
(Universiteit Antwerpen)

 g Annelies De Graeve  
(De Milieuboot)



Deze opleiding is gratis, maar niet vrijblijvend. Ze richt zich uitsluitend tot natuurgidsen, toeris-

tische gidsen en Scheldegidsen die zich na afloop van de opleiding willen inzetten voor gids-

beurten over de diverse projecten van het Sigmaplan in de Durmevallei, op het terrein, of in de 

infokeet. Het is de bedoeling dat je de volledige reeks (vijf avonden en twee excursiedagen) volgt. 

Na de opleiding ontvang je een vormingsattest. Losse onderdelen uitkiezen kan dus niet. 

Vormingsavonden: telkens van 19.30u tot 22u. 

Fietsexcursie (zaterdag 19 maart): start om 8.30u en eindigt om 16u. Voorzie een eigen fiets 

en aangepaste kledij. ‘s Middags wordt een lunch aangeboden.

De wandel- en bootexcursie (zaterdag 16 april – datum onder voorbehoud): start om 9u 

en eindigt om 17u.  ‘s Middags wordt een lunch aangeboden.

Locatie: de vormingsavonden en excursiedagen hebben plaats in de infokeet in Hamme  

Driegoten (zie kaartje volgende pagina). 

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via het online-inschrijvingsformulier. Enkele dagen voor de opleiding ont-

vang je een herinneringsmail en de laatste informatie. Het aantal deelnemers is om organisatori-

sche redenen beperkt tot 45. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Praktische informatie   

HIER KUN JE ONLINE INSCHRIJVEN

http://gs-esf.be/mailer/mailer_gidsenopleiding-Sigmaplan-Durmevallei_2016/form.php
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Contact

Meer informatie over de gidsenopleiding kun je  

bekomen bij sigmadurme@wenz.be of bij Grenze loze 

Schelde op het nummer 053 72 94 26.

P


