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STROOM
een nieuw muziekfestival in Rivierpark Scheldevallei  
met een hart voor natuur, klimaat en duurzaamheid.

Van 23 juni tot en met 3 juli 2022 vormt de Scheldevallei de bron voor een nieuw muziekfestival 
rond natuur en duurzaamheid. Laat je met STROOM 11 dagen lang meevoeren op een muzikale 
ontdekkingstocht met grote outdoor concerten, intieme muzikale belevenissen, duurzame 
discours. STROOM meert elke dag aan in een andere stad of gemeente tussen Antwerpen en Gent 
en brengt je langs de Kastelen van de Schelde, oevers met wijds uitzicht en verborgen parels, waar 
gerenommeerde artiesten een ode brengen aan de rivier.

Tot eind augustus loopt het kunstproject #herecomestheflood in 23 steden en gemeenten. De 
Nederlandse kunstenaar Rem van den Bosch nam langs de oevers van de Schelde foto’s van 
modellen die, gekleed in een signaalrode kleur, als stille boodschappers met hun handen de 
hoogte aangeven die het waterpeil bij een gevaarlijke overstroming zou bereiken op de Schelde, 
Durme of Rupel. Met zijn confronterende foto’s is de fotograaf niet uit op sensatie, maar wel op 
waterbewustzijn en een open gesprek over de toekomst. Zo ontdek je via kunst niet alleen de 
natuurlijke pracht van deze streek, maar ook de kwetsbaarheid ervan.  

Kies je favoriete dag uit of maak er een heuse meerdaagse van met overnachting in de regio. Kom 
langs en geniet van muziek in de bloeiende natuur van Rivierpark Scheldevallei!

INHOUDSTAFEL
4-5  Programma muzikale belevenissen en discours van 23.06 - 03.07.2022
6-7  #herecomestheflood: bewuste kunst in 23 gemeenten
8-10  Fietsroute #herecomestheflood door alle gemeenten
11-22   Wandel- en fietsroutes #herecomestheflood 

 ȣ 11-13 in Destelbergen, Melle, Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare
 ȣ 14-17 in Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster en Zele
 ȣ 18-19 in Bornem, Kruibeke, Puurs-Sint-Amands en Zwijndrecht
 ȣ 20-22 in Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst en Willebroek

23 Scheldevallei kandidaat Nationaal Park
24-29 Beleef de Scheldevallei de hele zomer lang
30 Sigmaplan en Geopark Schelde Delta
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BELEEF DE SCHELDEVALLEI
wandel- en fietsroutes heel de zomer lang.

We nodigen je uit om de Scheldevallei tussen Gent en Antwerpen deze zomer te ontdekken. 
Om het je gemakkelijk te maken, vind je in deze brochure een kunstroute langs alle foto’s van 
#herecomestheflood. Bovendien stellen we je bij elk van de 23 fotokubussen onze wandeltip voor 
die langs (of vlakbij) de kubus komt, een fietslus die een aantal kubussen verbindt en een kalender 
met fijne activiteiten die je laten kennismaken met de natuurpracht, de lieflijke dorpen, het Sigmaplan 
en het wonderlijke erfgoed van Rivierpark Scheldevallei. 

We haalden de mosterd voor deze routes voornamelijk bij de toeristische diensten van de 
gemeenten, Toerisme Scheldeland, Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme Provincie 
Oost-Vlaanderen (routen.be). Neem een kijkje op onze website voor rechtstreekse links naar 
meer uitgebreide brochures bij de routes, boeiende routebeschrijvingen en downloadbare GPX-
bestanden. Zo zetten we je vlot op weg!

Voor meer inspiratie, surf naar www.routen.be, www.scheldeland.be, www.waasland.be, www.
toerismerupelstreek.be of www.toerismekleinbrabant.be  of blader door het gloednieuwe 
vakantieboek Scheldeland of het Waasland magazine die je gratis online kan bestellen!



za 25.06
Sigmaplan en dan?

Welkom op een wandeling door de prachtige polders gevolgd 
door een gesprek met deskundigen over de rol van het 
Sigmaplan.
Polders van Kruibeke  __ 14:00

do 23.06 & vr 24.06
Rain Requiem

Componist Jef Neve en schrijver David Van Reybrouck  
creëerden samen Rain Requiem, helende muziek voor een 
planeet die beter verdient.
Sint-Amands, Scheldekaai  __ 20:30
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zo 26.06
Dender Discover

Van traditionele orgelkunst die experimentele jazz ontmoet tot 
Argentijnse tango of middeleeuwse muziek. Een hele dag valt er 
in Dendermonde van alles te ontdekken.
Dendermonde  __ 11:00

wo 29.06
Graantekort, geen brood meer op ons bord?

Experten gaan in gesprek over traditonele landbouw, korte keten 
en de impact van de wankelende graanmarkt op de situatie in ons 
land.
Destelbergen, Proefcentrum Sierteelt  __ 19:00

di 28.06
De Plastiekmaatschappij

Micro- en nanoplastics komen massaal voor in onze rivieren. 
Experten gaan met elkaar in gesprek over de omvang van het 
plasticprobleem en de impact op onze omgeving en onszelf.
Wichelen, Sociaal Huis  __ 19:00

do 30.06
De Klimaatdichters

De klimaatdichters zijn een snel groeiende beweging die 
met poëzie in al haar verschijningsvormen strijdt voor een 
klimaatvriendelijke wereld. 
Wetteren, Overbeke Kerk __ 17:00

za 02.07
Ontwaken met Beethoven

Kom genieten van Pastorale, Beethovens Zesde Symfonie, een 
onovertroffen ode aan het landleven en de natuur.  
Na het concert geniet je van een royale ontbijtbox!
Hingene, Kasteel d’Ursel __ 08:00

vr 01.07
Beethoven met Bubbels

Kom genieten van Pastorale, Beethovens Zesde Symfonie, een 
onovertroffen ode aan het landleven en de natuur. 
Nakaarten kan je bij de tapas met bubbels!
Hingene, Kasteel d’Ursel __ 20:30

zo 03.07
Familiedag aan het Kasteel

Een unieke familiedag op de grote weide achter het Kasteel van 
Laarne, met voorstellingen voor kinderen van 2 tot 102 jaar oud! 
Een zalige zondag op een unieke locatie met Kapitein Winokio, 
muzikanten in het bos en een lekker lokaal vieruurtje!
Laarne, Kasteel van Laarne __ 14:00

vr 01.07
Vivaldi en de Vier Elementen

Le Concert De l’Hostel Dieu brengt opzwepende liederen en 
dansen met  ‘la folia’ als  rode draad. De Canadese sopraan 
Heather Newhouse trakteert op een aantal aria’s van Vivaldi. Na 
het concert proef je van specialiteiten uit de Scheldevallei!
Hingene, Kasteel d’Ursel __ 14:00
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do 23.06
__ wo 31.08

#herecomestheflood

Ontdek de hele kunstroute  
in 23 gemeenten in de Scheldevallei

In een spannend fotoproject, opgesteld aan
een prachtige wandel- en fietsroute langs de
gemeentes van de Schelde, Durme en Rupel
maakt de Nederlandse kunstenaar Rem van
den Bosch de stijging van het waterpeil
voelbaar en zet hij ons aan tot een groter
waterbewustzijn.

Foto Rem Van den Bosch

Bewuste kunst in 23 gemeenten

Deze zomer maken we je wandeling of fietstocht doorheen het 
rivierlandschap langs de Schelde, Durme of Rupel extra interessant 
met #herecomestheflood van Nederlands kunstfotograaf Rem van 
den Bosch. Op de beelden zien we figuren in een signaalrode kleur die 
plaats hebben genomen op een ladder. Hun uitgestoken hand lijkt ons 
iets duidelijk te willen maken.

De foto’s brengen in beeld hoe hoog het water op de rivier kan stijgen 
tijdens een gevaarlijke storm die eens in de honderd jaar voorkomt. Als 
we het hoogteverschil zien tussen de aangegeven hoogte en de voet 
van de ladder, begrijpen we hoe snel het water zijn weg naar deze plek 
zou vinden zonder bescherming.

Gelukkig zijn er waterkerende dijken en waterbuffers, zoals schorren 
langs die dijken of overstromingsgebieden die bij noodweer water 
kunnen opvangen. Deze beschermende maatregelen helpen 
ons al jaren om de voeten droog te houden. Bovendien werkt het 
Sigmaplan vandaag nog volop verder aan nieuwe gecontroleerde 
overstromingsgebieden om de plaatsen in de riviervallei waar we 
wonen, leven en werken ook in de toekomst veilig te stellen. Nu de 
zeespiegel stijgt en klimaatverandering voor extremer weer zorgt, is 
het meer dan ooit belangrijk om de noodzaak van die bescherming in 
te zien.

Met de fietstroute langs #herecomestheflood ontdek je via kunst 
niet alleen de natuurlijke pracht van deze streek, maar ook de 
kwetsbaarheid ervan. 

© Rem van den Bosch
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__  #herecomestheflood in de kijker
We zetten de foto’s van de kunstroute #herecomestheflood graag extra in de verf met een schattenzoektocht, 
postkaartjes, een fotowedstrijd en workshops terwijl (graffiti)kunstenaars hun talent aan je tonen. Met een 
goed gevulde kalender vol wandelingen, boottochten, kleine concerten en andere activiteiten valt er in de 
gemeenten langs Schelde, Durme en Rupel heel wat te beleven deze zomer!

Zoek de schat
Op zes locaties in de buurt van de fotokubussen in Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster en 
Zele zijn schatkistjes verborgen. Ontrafel de mysterieuze tip die je vindt op de kubus en ga op zoek. Wanneer 
je de schat hebt gevonden, haal je er een druppeltje uit. In elk gemeente hebben de druppels een andere kleur. 
Wie drie verschillende kleuren druppels verzamelt, kan deze inruilen ten laatste op 31 augustus 2022 tegen 
een leuk geschenkje in een van de toeristische infokantoren in Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, 
Waasmunster of Zele.  Heb je zes verschillende kleuren druppels verzameld, dan krijg je naast een toffe 
attentie ook een lotje om mee te dingen naar een van de zes hoofdprijzen: een verblijf in een charmante B&B 
ter waarde van € 100. De deelnemende B&B’s vind je op p. 17 en het wedstrijdreglement op festivalstroom.be. 

Groeten uit Bornem, Kruibeke, Puurs-Sint-Amands en Zwijndrecht!
Aan de kubussen van deze gemeenten vind je postkaartjes met de foto van #herecomestheflood. Neem er 
eentje mee als herinnering voor aan je koelkast thuis. Of schrijf het adres van familie of vrienden op de kaart 
samen met een leuke boodschap. Stop het in de STROOM-brievenbus zodat jouw groetenkaartje met de post 
naar hen wordt verzonden!

Lokale graffitihelden
Op 12 en 16 juli gaan lokale graffitihelden aan de slag bij de kubussen van Berlare, Laarne, Wetteren en 
Wichelen. Ze brengen hun eigen interpretatie van #herecomestheflood of de Scheldevallei. Er gaat ook een 
workshop door voor kinderen. Alle info op www.festivalstroom.be.

Fotowedstrijd
Maak in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle of Willebroek een foto zoals die zou passen in de reeks 
#herecomestheflood. Wees creatief, breng een herkenbare plek of verborgen natuurparel mooi in beeld, 
verzin een originele interpretatie of zet gewoon simpelweg onze streek op je eigen manier mee in de kijker. Zo 
maak je kans op een waardebon voor een B&B ter waarde van € 120 of een streekpakket ter waarde van € 30. 
De deelnemende B&B’s vind je op p. 21 en het wedstrijdreglement op festivalstroom.be.

Hoe deelnemen? Stuur jouw foto ten laatste op 31 augustus 2022 naar info@toerismerupelstreek.be. Vermeld 
in je e-mail jouw naam, adres en telefoonnummer en geef een korte beschrijving bij je foto en wat de link is 
met #herecomestheflood. Een vakkundige jury zal in de loop van september 2022 een selectie maken. De 
fotografen van de geselecteerde foto’s zullen vervolgens verwittigd worden.
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__  Fietsknooppunten

Twaalf fotokubussen liggen op de het fietsknooppuntennnetwerk.  Voor elf kubussen moet je een 
beetje afwijken van de fietsknooppunten. Ze worden in het knooppuntenlijstje hieronder met een 
letter aangeduid. De routebeschrijvingen van de afwijking vind je op pagina 10.

Station Gent-Sint-Pieters - 42 - 82 - 5 - 31 - 72 - 52 - A        - 7 - 7 - 12 - 22 - B        - 22 - 66 - 34 -       - 37 - 36 
- 29 - 31 -        - 41 - 42 - C        -        - 46 - 45 - 65 - 68 - 74 - 76 - 83 - D        - 83 - 79 - 82 - 80 - 78 - 27 - 24 - 
E        - 27 - 29 - F        - 39 - 42 - 47 - 79 -        - 76 - 77 - 78 -        - 69 - 51 - 57 - 61 - 58 - G        - 58 - 52 - H        -  
52 - 10 - 67 - 76 - 8 - 7 - 26 - 25 - 23 - I         -  40 - 80 - 27 - 28 -        - 27 - 37 - 82 - 83 - 39 -        - 1 - 10 - 12 
- 52 - 51 -         - 50 - 26 - 28 -        - 29 - J        - 90 - 34 - K        -  30 - 85 -        - 30 - 34 - 31 - 54 - 86 -        - 72 - 71 
- 49 - 48 - 47 - 50 - 51 -        - 99 - 31 - 27 - 57 - 58 - 13 - Station Antwerpen Centraal
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__  Kunstroute STROOM 
#herecomestheflood 

Ontdek de prachtige Scheldevallei en de 23 foto’s van Rem van den 
Bosch in een klap tijdens de #herecomestheflood kunstroute. We 
stippelden een fietsroute voor je uit waarlangs je alle fotokubussen 
kan bewonderen. De route is hoofdzakelijk gebaseerd op 
fietsknooppunten en loopt van Gent naar Antwerpen of omgekeerd.

Wie de volledige route van begin (station van Gent-Sint-Pieters) 
tot einde (Antwerpen Centraal) aflegt en onderweg alle kubussen 
aandoet, zal maar liefst 197 kilometer op de teller hebben. Splits het 
traject op in stukken en maak er een meerdaagse tocht van met verblijf 
in een fijne B&B. En vergeet niet op tijd bij te tanken op een gezellig 
terrasje onderweg! 

Wie het liever wat rustiger aan doet, kan zich op de volgende pagina’s 
laten inspireren door het uitgebreide overzicht (verdeeld over 4 regio’s) 
aan wandelingen en kortere fietstochten die een aantal fotolocaties 
met elkaar verbinden. Geniet van de wind in de haren en de prachtige 
omgeving. Tijdens de tocht steek je bovendien een aantal keer de rivier 
over met het veer. Een niet te missen ervaring bij elke kennismaking 
met de Scheldevallei!

Terwijl je de sterke boodschap van #herecomestheflood laat 
binnensijpelen, passeren ook verschillende Sigmagebieden in 
aanleg de revue. Hier krijgt de Scheldevallei in sneltempo grote 
lappen unieke natuur erbij. Het Sigmaplan maakt de Scheldevallei 
meer klimaatrobuust door de rivier meer ruimte te geven. In de nieuw 
ingerichte gebieden voelen tal van bijzondere planten en dieren zich 
thuis op het ritme van eb en vloed. En dankzij nieuwe wandel- en 
fietspaden met rustplekken en uitkijkpunten, kunnen we hier vanop de 
eerste rij van meegenieten!
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Anderhalve kilometer richting knooppunt 13 volgen tot splitsing Kerkham – Bergenmeersstraat. Volg links mee tot ingang 
Reinaertpark met fotokubus. Keer daarna terug naar knooppunt 52.

Aan de brug over de Schelde in Melle steek je even het water over en volg je het jaagpad om de kubus van dichtbij te zien. Daal de 
trappen af met de fiets of volg knooppunten 22 en 17 indien je de trappen wil vermijden.

Rijd aan het gehucht Aard bij het veer van Schellebelle een paar honderd meter landinwaarts tot aan het wilgenkunstwerk van Will 
Beckers ‘Salicetum’ voor de volgende kubus.

 Aan knooppunt 83 rijd je 750 meter verder tot aan de kubus bij Villa Eugeen Burm (Dijkstraat 7). Keer daarna terug naar de route.

Fiets aan knooppunt 24 nog een klein stukje door (volg knooppunt 86) tot je aan de kubus in centrum Lokeren komt. Keer daarna 
terug naar 24.

Vlak voor knooppunt 39 tref je Kasteel Blauwendael waar een kubus in het park staat opgesteld.
 
Na knooppunt 58 volg je richting 91 tot aan het kerkje van Vlassenbroek (3,4 kilometer) voor de fotokubus die je hier kan 
bewonderen. Keer daarna terug.

Aan knooppunt 52 sla je even linksaf voor de kubus langs het jaagpad. Keer daarna terug.

Bij knooppunt 23 staan we voor de Abdij van Bornem. Fiets rond de abdij tot de kubus achteraan het park langsheen de Lindedreef 
op de picknickweide in het abdijpark. 

Wanneer je na knooppunt 29 en voorbij de prachtige steenbakkerijsite ’t Geleeg bent gefietst, verlaat je het jaagpad ter hoogte van 
de picknickbanken bij het prieeltje of Gloriëtte van het Hof van Moriau. Fiets weg van de Schelde tot aan de Boomsestraat (N148) 
naar de kubus aan Natuur.huis de Paardenstal aan de ingang van natuurgebied Walenhoek. Keer daarna terug naar het jaagpad en 
volg richting knooppunt 90.

Aan de T-splitsing bij de hondenweide op het einde van de Laardijk, net voorbij het binnenrijden van het bord bebouwde kom 
Schelle, sla je kort rechtsaf voor de fotokubus aan de Laarkapel.

© Alique Van Nes© Rem van den Bosch
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__  #herecomestheflood 
in Destelbergen, Melle, Wetteren, 
Laarne, Wichelen en Berlare

6 wandelroutes - 2 fietsroutes

1

Destelbergen Bergenmeersenpad
Deze route brengt je langs sinds lang onbemeste graslanden, bosjes en rijen knotwilgen. In de holle bomen heb je kans 
om steenuilen te zien, de ransuil kan je zien in de dennen langs de Damvalleistraat. Langs de Schelde, een zoetwaterge-
tijdengebied met overstromende en vrijkomende slikstroken langs de oevers, spot je fouragerende watervogels en ‘s 
winters meerdere eendensoorten in groot aantal.
7 km - groene pijltjes Natuurpunt // start: Sporthal Bergenmeers - Koedreef 1, 9070 Destelbergen

Melle Gondepad
Het parcours van deze wandeling volgt de loop van de Gondebeek die vlakbij de fotokubus in de Schelde uitmondt. De gevarieerde route brengt je langs de beelden-
weide, het natuurgebied de Kouterslag, de landelijke Kalverhaegestraat, de kastelen Ter Camere en De Bueren, het Geerbos … 
6 of 12 km - bewegwijzerd // start: Ovenveldstraat, 9090 Melle

Wetteren Stuifduin wandelroute 
Houden we het in het grootste deel van deze wandeling voornamelijk op de vlakte, dan gaan we op het einde de hoogte 
in. De Wetterse Warandeduinen, een merkwaardige brok Scheldenatuur, zorgen ervoor dat je je aan de kust waant! Je 
geniet van de nabijheid van water, veel groen en mooie vergezichten.
11 km - knooppunten: 7 - 8 - 9 - 20 - 19 - 21 - 22 - 2 - 1 - 5 - 3 - 6 - 4 - 7 // start: Wegvoeringstraat 308, 9230 Wetteren

Laarne Vuursteen wandelroute 
Een goede honderd meter voorbij de dorpskern van Kalken sta je al met beide voeten in de Kalkense Meersen. In dit 
eindeloze lappendeken van weiden en graslanden lijkt de bewoonde wereld ver weg. In afstand, maar ook in tijd, zo blijkt 
uit de archeologische vondsten- waaronder vuurstenen- die hier al boven water kwamen.
8,7 km - knooppunten: 9 - 11 - 10 - 31 - 30 - 29 - 28 - 14 - 15 - 7 - 1 - 2 - 9 // start: Kalkendorp, 9270 Kalken

routebeschrijvingen + gpx online

© David Samyn - Toerisme Scheldeland

© Ludo Goossens
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1

Wichelen Galloway route 
Ontdek langs deze wandeling kleine oases waar je volledig tot rust 
kan komen, waar je diep kan ademhalen en gewoon even met jezelf 
of je gezelschap kan zijn. Samen met loeiende mastodonten op vier 
poten dan, want de befaamde Galloways grazen hier.
8 km - knooppunten: 1 - 2 - 22 - 23 - 97 - 95 - 98 - 92 - 99 - 89 - 87 - 94 - 

93 - 96 - 4 - 2 - 2 - 1 // start: Hoogstraat 1, 9260 Wichelen

Berlare Turfput wandelroute
Het Donkmeer in Berlare is een van de oudste toeristische trekpleisters in Berlare, met dank aan de noeste arbeid van lokale turfstekers, zonder wie dit meer er nooit 
was geweest. We volgen hun spoor door Berlare Broek, een parel van een natuurgebied langs een vergeten meander van duizenden jaren geleden. 
10 km - knooppunten: 9 - 11 - 10 - 31 - 30 - 29 - 28 - 14 - 15 - 7 - 1 - 2 - 9 // start: Donklaan 123, 9290 Berlare

© Yves Adams - Vilda
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Gentse groenpolen fietsroute 
Gent, dat is citytrippen in een stad boordevol cultuur, erfgoed, trendy horeca en ‘vree wijze’ terrasjes. Maar er liggen ook 
ook enkele verrassende groenpolen op fietsafstand, zoals de Gentbrugse Meersen en het Parkbos. 
36,4 km - knooppunten: 4* - 31* - 31* - 5* - 7* - 12* - 22 - 22 - 17 - 16 - 1 - 3 - 6 - 2 - 42 - 55 - 55 - 52 - 4 

(*start met 4 - 31 - 72 – 52 + anderhalve km richting 35 en terug - 52 - 7 - 12 in plaats van de knooppunten met ster 

hierboven om langs de kubus in het Reinaertpark in Destelbergen te fietsen) // start: Hospitaalbrug, 9000 Gent 

IJsvogel fietsroute 
Onze tip voor een fietstocht doorheen de prachtige natte natuur van Kalkense Meersen Donkmeer is de IJsvogel 
fietsroute. De fietslus brengt je langs de leukste plekjes in dit gebied. Onderweg is er keuze genoeg om even te stoppen 
voor een verkwikkend drankje of hapje in een van de tavernes langs de route. 
35.4 km - knooppunten: 66 - 72 - 73 - 76 - 74 - 68 - 65 - 45 - 46 - 42 - 43 - 35 - 40 - 34 - 37 - 41 - 31 - 39 - 44 - 66 // start-

plaatsen met parking aan knooppunt 66, 43 , 40 of 31

1

© Toerisme Oost-Vlaanderen

© David Samyn - Toerisme Scheldeland
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__  #herecomestheflood 
in Buggenhout, Dendermonde, Hamme, 
Lokeren, Temse, Waasmunster en Zele

7 wandelroutes - 3 fietsroutes - schattenzoektocht

2

Hamme Den Bunt 
Den Bunt wandelroute start aan de befaamde Mirabrug en laat je onderweg genieten van de Durme- en Schelde- 
streek. Je wandelt richting het Sigmagebied Den Bunt, Driegoten en de Binnenbunt, het echte hart van Den Bunt.
9 km - routebeschrijving via de website // start: Mirabrug, vlakbij parking aan Hamveer, 9220 Hamme

Temse Klein Broek
De werken aan het Klein Broek zijn momenteel aan de gang. Zo lang de dijkpaden toegankelijk zijn, is het meer dan de 
moeite om een lus te maken rond dit gebied, dat nu al een populaire trekpleister is voor watervogels.
4,2 km - bewegwijzerd // start aan de Siegfried Buytaertdreef, 9140 Tielrode of aan de grote parking aan Koolputten 2, 

9250 Waasmunster en maak een rondje omheen het Klein Broek

Lokeren Molsbroek-Buylaers wandelroute 
Deze wandeling brengt je van het centrum naar de prachtige stukken natuur die vlak daarbuiten op je liggen te wachten. 
Op naar het Verloren Bos, de Buylaersmeersen en het Molsbroek, met zijn 80 hectare het grootste beschermde 
natuurgebied van de Durmestreek! Ontdek in het bezoekerscentrum de nieuwe natuurtuin.
11 km - bewegwijzerd // start: Markt, 9160 Lokeren

Buggenhout Briel, langsheen de Schelde
Het Brielse wandelpad combineert de majestueuze Schelde met een voormalig klein schippersdorpje met een heel 
grote geschiedenis. Het modern ogend kerkje aan de Briel wijst je vanop vijfhoekige bordjes de weg langs het traject.
8,6 km - bewegwijzerd // start: kerk Briel - Provincialebaan 165, 9255 Buggenhout

Dendermonde Over-Stromen
Met deze wandeling langs trage wegen vertelt de Dendermondse Werkgroep Cultureel Patrimonium het verhaal van de grote overstroming die het kunstenaarsdorpje 
Vlassenbroek trof in 1953. De wandeling is ook perfect te doen voor rolstoelgebruikers. Wie vertrekt vanuit het stadscentrum, rekent op anderhalve kilometer extra.
4,5 km - routebeschrijving via de website // start: Killeweg, 9200 Dendermonde 

routebeschrijvingen + gpx online

© Wikiwand
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© vzw Durme
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Waasmunster Rode lus van de Roosenberg route 
Deze wandeling brengt je langs het kasteel Blauwendael, door het centrum van Waasmunster, om daarna alle drukte te 
verlaten richting de oevers van de Durme.
6 km - bewegwijzerd // start: Gentstraat 23, 9250 Waasmunster

Zele Scheldemeersenpad 
Sowieso altijd de moeite, maar toch nog net iets mooier in juni en juli, is het Scheldemeersenpad. Een wandeling met 
uitzichten op de Schelde om u tegen te zeggen. Aan te raden stoppunt op de route is Costa Zela, de watersportclub 
waar bij mooi weer watersportliefhebbers hun knapste kunstjes tonen. Ook het Kasteel van de Dijk is een stop waard.
8 km - bewegwijzerd // start: Dijkstraat 86, 9240 Zele

Ooievaar fietsroute
Waar in Lokeren de Zuidlede en Moervaart samenvloeien, ontstaat de Durme. Van daaruit stroomt de rivier richting 
Tielrode, waar ze uitmondt in de Schelde. Deze route stuurt je langs haar oevers, voorbij enkele fraaie natuurgebieden 
met wuivende rietvelden en zoetwaterschorren. Ideaal voor natuurliefhebbers, want er valt een rijkdom aan zeldzame 
fauna en flora te ontdekken.
42 km - knooppunten: 24 – 27 – 29 – 32 – 37 – 42 – 47 – 79 – 76 – 77 – 78 – 90 – 49 – 43 – 46 – 40 – 35 – 28 – 27 – 24  

// start: Aardeken 5, 9160 Lokeren – de route start vlakbij de Lokerse fotokubus aan het water in het centrum

Tussen Waasmunster en Lokeren fietsroute 
Laat je op deze fietsroute tussen Waasmunster en Lokeren leiden door de Durme, ooit 100 kilometer lang maar vandaag gereduceerd tot 26 kilometer. De rivier neemt 
je mee langs de prachtige natuurgebieden die ze vormde, zoals de Daknamse Meersen, de Durmemeersen en het Molsbroek. Maar ook cultuurliefhebbers worden op 
hun wenken bediend. Zo fiets je langs het Nobelpad - een interactieve kunstroute over Reynaert de vos - en het kasteel van Blauwendael.
33,4 km - knooppunten: 39 – 29 – 27 – 24 – 23 – 20 – 21 – 1 – 30 – 31 – 33 – 37 – 42 – 39 // start: kerkplein, 9250 Waasmunster

Knooppuntenroute Dendermonde, Zele, Buggenhout 
Route met veel afwisseling, van het jaagpad langs de Schelde tot het fantastische Buggenhoutbos.
50,8 km - Knooppunten: 91 – 88 – 87 – 77 – 77 – 76 – 76 – 83 – 90 – 95 – 99 – 56 – 61 – 58 – 52 – 10 – 11 – 66 – 23 – 64 – 54 
– 53 – 52 – 58 – 58 – 91 // start: fietsknooppunt 91 aan Parking Bruynkaai in de De Bruynlaan, 9200 Dendermonde

2
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2__  Schattenzoektocht 

Ga bij de fotokubussen in Dendermonde, Hamme, Lokeren, Temse, Waasmunster 
en Zele op zoek naar verborgen schatkistjes. Lees de tip op de blauwe druppel die 
naast de overzichtskaart op de kubus staat en ga op zoek. Wanneer je de schat 
hebt gevonden, kan je een druppel uit de kist meenemen. In elke schatkist hebben 
de druppels een andere kleur.

Verzamel drie verschillende kleuren en ruil je druppels in tegen een leuk 
geschenkje in een van de toeristische infokantoren in Dendermonde, Hamme, 
Lokeren, Temse, Waasmunster of Zele. Wanneer je ze alle zes verzamelt, maak je 
bovendien kans op een overnachting in een B&B ter waarde van € 100.

Zes winnaars kunnen kiezen uit een overnachting ter waarde van € 100  bij onderstaande B&B’s. Het 
aanbod verschilt per B&B. Alle details vind je terug op onze website.

 ȣ B&B La Corderie (Hamme): www.bblacorderie.be 
 ȣ Statie 10 (Hamme): www.blackboxevents.be/bed-breakfast 
 ȣ Red Rabbit (Zele): www.redrabbitzele.be 
 ȣ Camping Groenpark (Zele): www.campinggroenpark.be
 ȣ B&B Vinedo (Zele): www.vinedo.be
 ȣ B&B De Pauw (Zele): https://bb-de-pauw.business.site
 ȣ B&B Adamas (Dendermonde): www.adamasbb.be
 ȣ B&B Abalona (Dendermonde): www.abalona.be
 ȣ B&B Casa Cava (Dendermonde): www.casacava.eu
 ȣ B&B Domus Portus (Dendermonde): www.domusportus.be
 ȣ B&B De Gilleminus (Temse): www.gilleminus.be
 ȣ B&B Vienna (Lokeren): www.restaurantvienna.be
 ȣ B&B De Koolputten (Waasmunster): www.dekoolputten.be
 ȣ B&B @deheide (Waasmunster): www.facebook.com/deheide.waasmunster
 ȣ Mi Dushi (Waasmunster): https://airbnb.com/h/tiny-house-with-swimming-pool
 ȣ Gerstekot camping (Waasmunster): www.gerstekot.be

© Sandra Koning - TOV © Yves Adams - Vilda

© Chris Vermorgen - Toerisme Scheldeland
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__  #herecomestheflood in Bornem, 
Kruibeke, Puurs-Sint-Amands en 
Zwijndrecht

4 wandelroutes - 3 fietsroutes 

3

Zwijndrecht Halfmaan route 
Ontdek de omgeving van de Defensieve Dijk die de forten van Kruibeke en Zwijndrecht (in het zuiden) met het fort 
Sint-Marie (in het noorden) verbond in de Antwerpse fortengordel. De schans Halve maan of Halfmaan groeide uit tot 
een idyllisch groen plaatsje met viswater en een bruggetje dat weerkaatst in het water.
11 km - routebeschrijving via de website // start: Heilig Kruiskerk - Richard Orlentstraat 1, 2070 Zwijndrecht

Puurs-Sint-Amands Fort Liezele  
Over het platbranden van Liezele, de strijd om het fort en de bittere oorlogsjaren in totale armoede. Het fort van Liezele is een van de best bewaarde forten van de 
Stelling van Antwerpen, een dubbele gordel van forten en schansen die werd gebouwd ter verdediging van het Nationaal Reduit. Van aan het fort stap je o.a. naar de 
dorpskern, de Schemelbertmolen, de Wolfskapel, Hof ter Bollen en de plek waar de noodkerk van Liezele stond.
8 km - routebeschrijving via de website // toeristisch infopunt, Fortbaan, 2870 Puurs-Sint-Amands

Bornem Fort Bornem 
Over een stoer fort, een vrome abdij en bunkers in de velden tijdens WOI. Het Fort Bornem is samen met de forten van 
Liezele en Breendonk een deel van de buitenste fortengordel rond Antwerpen. Ook de eeuwenoude Sint-Bernardus-
abdij is al bij aanvang van de oorlog verwikkeld in het gewoel. Vergeet in het Abdijpark niet uit te kijken naar de fotokubus 
aan de picknickweide!
11 km - knooppunten: 41 – 40 – 38 – 33 – 34 – 29 – 3 – 4 – 42 – 41 // start: Barelstraat, 2880 Bornem

Kruibeke Rupelmondse Kreek 
Rupelmonde is vooral bekend als de geboorteplaats van Gerardus De Creemer (1512-1594), die als Mercator de basis legde van de moderne cartografie, en wiens 
standbeeld vandaag uitkijkt op het marktplein. Van het rustige dorpje vertrekt deze route richting het zuidelijke gedeelte van de Polders van Kruibeke. Je wandelt ach-
tereenvolgens door elzenbroekbossen en weidevogelgebied. Hier worden regelmatig reeën en bevers gespot!
7,9 km - bewegwijzerd // start: Mercatorplein, 9150 Rupelmonde 

Fietsen langs forten 
Scheldeland was bij uitstek een regio die in de Groote Oorlog een hoofdrol speelde. De rivieren in de regio waren het 
decor voor tal van gevechten. Tijdens deze fietstocht spelen Fort Liezele, het Fort van Bornem, de schans van Puurs en 
het Fort van Breendonk de hoofdrol. Vergeet in de parken bij de Abdij van Bornem en Fort Liezele niet uit te kijken naar 
de fotokubus. 
51 km - bewegwijzerd // start: Fortbaan, 2870 Puurs-Sint-Amands

routebeschrijvingen + gpx online

© Fortengordels.be

© Toerisme Scheldeland
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3

Bever fietsroute
Tussen Temse en Kruibeke neemt de Schelde alleen maar toe 
in grandeur. Dat is zeker het geval ter hoogte van Rupelmonde, 
waar zowel de Rupel als het Zeekanaal naar Brussel in de rivier 
uitmonden. De overstromingsgebieden langs deze route zijn 
dan ook indrukwekkend, met de Polders van Kruibeke als een 
van de kroonjuwelen.
39 km - knooppunten: 70 – 85 – 30 – 34 – 31 – 20 – 35 – 36 – 21 – 
1 – 2 – 3 – 75 – 75 – 74 – 86 – 72 – 71 – 54 – 70  // start: Callebeek-
straat 261, 2620 Hemiksem

Sint-Annekesroute  
Start aan de mooie voetgangerstunnel van 572 meter lang met 
zijn authentieke houten roltrappen tussen de Antwerpse Linker- 
en Rechteroever. Van hieruit trek je richting het Oost-Vlaamse 
Land van Waas. Er is keuze tussen een lange lus (32km) of 
een verkorte versie (22km) om te genieten van het prachtige 
panorama op Antwerpen en de Schelde.
22 of 32 km - bewegwijzerd // start: Frederik van Eedenplein, 
2050 Antwerpen

© Dany Van Gheem

© Toerisme Vlaanderen
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#herecomestheflood 
in Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst 
en Willebroek

6 wandelroutes - 1 fietsroute - fotowedstrijd

4

Boom Steenbakkerstunnels herontdekt 
Voor de geoefende stapper is deze langere route (waarin de Klinkaartroute bijna volledig zit vervat) een aanrader. 
De erfenis van de baksteennijverheid is hier nooit veraf: van droogloodsen over schoorstenen tot het beschermde 
dorpsgezicht Noeveren, een vijftiental tunnels en verschillende steekbakkersmusea. Maar ook langs natuurgebied 
Walenhoek en recreatiedomein De Schorre, twee voormalige kleiputten.
17 km - knooppunten: 102 – 110 – 200 – 199 – 103 – 201 – 202 – 276 – 161 – 269 – 98 – 201 – 100 – 101 – 120 – 186 – 329 – 

246 – 154 – 153 – 302 – 301 – 304 – 300 – 245 – 328 – 329 – 186 – 120 – 101 – 100 – 244 – 102 

// start: Provinciaal Recreatiedomein De Schorre - Schommelei 1, 2850 Boom

Niel Klinkaartroute 
De Klinkaartroute, een must voor erfgoedliefhebbers, gidst je langs Hellegat en Noeveren, twee nog grotendeels 
authenieke steenbakkerijgehuchten gelegen aan de oevers van de Rupel. Onderweg maak je kennis met de 
steenbakkerijen, oude steenovens, tunnels, droogloodsen, arbeidershuisjes, kleibaggers en meesterwoningen.
5 km - knooppunten: 153 – 302 – 303 – 304 – 300 – 245 – 328 – 329 – 246 – 154 – 153 // start: Boomsestraat, 2845 Niel

Hemiksem Gilliot
De Rupelstreek is gekend om zijn steenbakkerijverleden. Toch kwamen hier niet enkel bakstenen uit de oven. Ook de 
tegelproductie behoorde in het begin van de 20ste eeuw tot de absolute wereldtop. De Gilliotfabriek te Hemiksem 
vervaardigde tegels voor standaardgebruik en unieke, artistiek hoogstaande tegelpanelen voor speciale opdrachten. In 
het straatbeeld vind je her en der nog sporen van de prachtige Gilliottegels terug. 
6,2 km - knooppunten: 315 – 6 – 327 – 324 – 7 – 325 – 321 – 320 – 318 – 317 – 315 // start: Sint-Bernardusabij, 2620 

Hemiksem

Schelle Tussen veer en Vliet
Schelle en Schelde gaan hand in hand, al vind je hier ook de zijstromen Rupel, Vliet en Wullebeek. Tijdens je wandeling wijst het alom vertegenwoordigde water je alvast 
de weg langs natuurpracht en uniek erfgoed in het prachtige rivierenlandschap.
11,6 km - knooppunten: 82 – 313 – 312 – 311 – 310 – 307 – 306 – 305 – 112 – 112 – 5 – 82 // start: Tolhuisstraat, 2627 Schelle

routebeschrijvingen + gpx online

© David Samyn - Toerisme Scheldeland
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4
Rumst #InstaRumst  

De blauwe bruggen, de watertoren, de natuurgebieden… Rumst heeft talrijke mooie en fotogenieke plekken. Met deze 
Instagramroute passeer je langs opvallende monumenten én verborgen parels.
7 km - knooppunten: 90 – 267 – 247 – 237 – 278 – 217 – 218 – 283 – TP – 236 – 211 – 172 - 90 // start: Drie Rivieren, 2840 

Rumst of Rumstsestraat, 2840 Rumst (uitkijkpunt oude watertoren)

Willebroek Hazenpad Hazewinkel  
Een afwisselende wandelroute met vele karakters. Na de start in het mooie Provinciaal Domein leidt de route via de 
watersportbaan naar het bos van Natuurpunt en daarna tot aan de Rupel. We volgen het water tot aan het toeristisch 
jachthaventje van Klein-Willebroek met tal van horecazaken voor we terugkeren naar het startpunt.
12,3 km - knooppunten: 151 – 150 – 148 – 96 – 152 – 123 – 99 – 197 – 121 – 198 – 191 –  147  – 190 – 139 – 140 – 151 // start: 

Bloso domein Hazewinkel - Steenweg op Heindonk 22, 2830 Willebroek

Geluidsgolven 
Deze verlengde versie van de Baksteenroute vertelt met geluidsfragmenten hoe water deze regio al eeuwenlang tekent. 
De natte kleigrond, mysterieuze moerassen en verraderlijke getijden zorgen voor een schat aan verhalen en weetjes. 
Op 13 mooie locaties kan je even pauzeren en luisteren naar een geluidsfragment over die plek. 

De fietslus volgt het fietsknooppuntennetwerk Scheldeland (met enkele kleine afwijkingen). Er is geen vast vertrek- of 
eindpunt en je hoeft de lus niet in één keer te doen. Op elke locatie staat een infobord met een QR-code. Wanneer je 
deze met je gsm scant, word je automatisch naar het juiste fragment geleid. 
53,2 km - Download de route en audiofragmenten vooraf  in de “izi.TRAVEL”-app om je 4G te sparen onderweg. 

__  Fotowedstrijd

Doe mee aan de fotowedstrijd in deze gemeenten en win een streekpakket of een overnachting bij een 
van onderstaande B&B’s. Het aanbod verschilt per B&B.  Alle details vind je terug op onze website.

 ȣ Het Boekenhof (Niel) - www.boekenhof.be
 ȣ B&B Aquavilla (Willebroek)
 ȣ Het Koekoeksnest (Schelle) – www.hetkoekoeksnest.be
 ȣ Tlekkerbeddeke (Rumst) – www.tlekkerbeddeke.be
 ȣ Heerlijkerwijs (Rumst) – www.heerlijkerwijs.be
 ȣ B&B De Schorre (Boom) – www.brunosbnb.be
 ȣ Hotel Domus (Boom) – www.hoteldomus.be 

© David Samyn- Toerisme Scheldeland

© Toerisme Scheldeland
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__  NATIONAAL PARK SCHELDEVALLEI

Tussen Gent en Antwerpen kronkelt een prachtige ketting met blauwe en groene parels: Rivierpark Scheldevallei. De 
eeuwenlange interactie tussen mens en natuur maakt dat dit gebied bovendien een zeer rijk historisch verleden heeft. In 
2021 werd ook een belangrijke stap gezet naar een rijke toekomst: de kandidatuur om met het Rivierpark Scheldevallei door 
te groeien tot een Nationaal Park werd ingediend.  Er wordt hard gewerkt aan een master- en operationeel plan om in het 
voorjaar 2023 in te dienen.  Beslissing over de erkenning valt normaal in het najaar van 2023. 

De grenzen van het Nationaal Park zullen worden gevormd door de waardevolle natuurkernen in het 
soms smalle profiel van de Scheldevallei. De natuurkern van een Nationaal Park moet volgens de 
Vlaamse overheid op termijn 10.000 ha overschrijden. Onze kandidatuur voldoet al aan die vereiste 
en legt dus geen druk op om nieuwe gebieden aan te snijden en om te vormen tot natuurgebied.

We zien de erkenning als een beloning voor de inspanningen van de voorbije decennia. De 
natuurkwaliteit van deze regio heeft een enorme revival doorgemaakt. Het areaal aan natuurgebied 
is sterk uitgebreid, de robuustheid van de gebieden is hard toegenomen, er is voor meer verbinding 
gezorgd, de waterkwaliteit is fors verbeterd, .... en ga zo maar door! Het Sigmaplan geeft ruimte 
aan onze rivieren om te stromen en houdt ook rekening met de klimaatverandering en levert een 
belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen. Naast een beloning is het 
label Nationaal Park vooral ook een kans voor de toekomst van onze regio. Dit zal een ongeziene 
hefboom zijn voor de landschappelijke, natuur- en economische ontwikkeling van de Scheldevallei.

Het werkingsgebied van het Nationaal Park gaat verder dan de eigenlijke grenzen van het park. In het 
Nationaal Park speelt natuur de eerste viool. In het ruimere werkingsgebied willen we op basis van 
samenwerking en vrijwilligheid stimulerende initiatieven nemen ten voordele van recreatie, landbouw, 
toerisme, erfgoed, ... 

Zo hebben we de voorbije jaren het netwerk Kastelen van de Schelde (www.kastelenvandeschelde.be) 
uitgebouwd. Via imposante historische kasteelsites en vestingstad Dendermonde kan je de prachtige 
natuur van Rivierpark Scheldevallei ontdekken. Op elke locatie wordt voorzien in een gloednieuw 
onthaal, extra beleving, interessante rondleidingen, ... steeds in een uniek historisch kader. 

Meer info en laatste nieuws: www.nationaalparkscheldevallei.be

© Mie De Backer - Toerisme Scheldeland

© Toerisme Vlaanderen



Meer info en inschrijving via www.festivalstroom.be

Met STROOM kozen we niet zomaar de Scheldevallei 
als natuurlijk decor voor een duurzaam festival. We laten 
je graag kennismaken met deze prachtige ketting van 
blauwe en groene parels tussen Gent en Antwerpen, die 
voor velen nog onbekend en onbemind is. Je kan zelf op 
stap met de routes uit deze brochure of jouw favoriete 
activiteit prikken uit een goedgevulde kalender!  
Meer info over elke activiteit, tickets of inschrijving via 
www.festivalstroom.be.
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za 25.06        zo 30.10
Expo Scheldekronkels 
 Als de Schelde kon praten, dan vertelde ze duizenden boeiende verhalen. We laten de rivier aan het woord in een tentoonstelling met kaarten, foto’s, anekdotes en 
weetjes, véél weetjes. Opening met dauwtrip gegidst door Natuurpunt Damvallei (7:30 tot 9:30) en ontbijt op 25 juni. 
GOC (toegang via het Reinaertpark), Kerkham 2, 9070 Destelbergen  __  enkel woensdag tot zondag

Gratis, vooraf inschrijven voor de opening - organisatie gemeente Destelbergen

za 25.06        zo 04.09
Sluit aan bij een rondleiding met gids in Abdij Bornem
Laat je verrassen door boeiende verhalen over graven, baronnen en monniken uit het ‘land van Bornhem’ en door de 
pracht en praal van de bijzondere kloosterbibliotheek.
Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem  __  14:00

€ 8 volwassene (inwoners € 6), € 4 van 13 tot 18 jaar (inwoners € 3), kinderen tot 12 jaar gratis - organisatie gemeente Bornem

vr 01.07 
Vertelling bij valavond (families)
 Tom Van Mieghem: Geheimen van het Bos… Vreemde vogels hoog in de lucht, een klein huis midden in het bos en een 
zoektocht naar het geluk. Volkse verhalen waar je met de hele familie van kan snoepen.
Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem  __  19:00

€ 5, vooraf inschrijven - organisatie gemeente Bornem

Beleef de scheldevallei de hele zomer lang

© Sammy De Rycke

© Katrien Van Rumst
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zo 03.07       za 16.07       ma 15.08
Avondboottocht in de Durmevallei (vzw Grenzeloze Schelde)
Tijdens een begeleide boottocht krijg je vanop het water een bijzondere kijk op  zowel de slikken en schorren als op de Sigmawerken.
Opstappen in Temse, Wilfordkaai __ 19:00 of Hamme, veerdienst Driegoten __ 19:30

€ 6 volwassene; € 5 kind tot 11 jaar, vooraf inschrijven - organisatie vzw Grenzeloze Schelde

zo 10.07
Festivélo
Muzikale fietsroute van ongeveer 30 kilometer voor het hele gezin met verrassende concertplekjes onderweg en een slotconcert op de Markt Lokeren.
Jozef De Veusterstraat - SB Spoele  __  09:30 tot 17:30

€ 15 volwassene, € 5 kind (4-12 jaar), gratis -3 jaar - organisatie gemeente Berlare en stad Lokeren

vr 08.07  
Wandeling Klimaatkuren
Interessante wandeling vol klimaatweetjes in de Rupelmondse polder, die zelf ook bijdraagt tot de klimaatoplossingen.
Rond punt Dijkstraat, 9150 Rupelmonde  __  14:00 tot 16:00

 € 2 ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven niet nodig - organisatie vzw Barbiergidsen

vr 15.07 
Vertelling bij valavond (volwassenen)
 Evi Rosiers: Noorse, Joodse en Azteekse mythologie. Een innemende avond vol oude verhalen met filosofische, soms 
zelfs melancholische insteek, gebracht met passie en een kwinkslag.
Abdij van Bornem, Kloosterstraat 71, 2880 Bornem  __  19:00

€ 5, vooraf inschrijven - organisatie gemeente Bornem

zo 10.07 
Wandeling met klimaatgids in Vlassenbroek
Ontdek hoe het overstromingsgebied Vlassenbroek transformeert tot een sterke waterbuffer. Bovendien creëert de 
instroom van het dagelijkse getij hier unieke getijdennatuur.
Kerk Vlassenbroek, Vlassenbroek 93, 9200 Dendermonde  __  10:30 tot 12:30 

 Gratis, vooraf inschrijven - organisatie LIFE Sparc
© RLSD

© Sigmaplan
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za 23.07
Klimaatwandeling Groot Schoor 
De werken om Groot Schoor te ontpolderen zijn gestart, waardoor de Schelde meer ruimte krijgt om te stromen en getijdennatuur zich kan ontwikkelen.
Standbeeld Dijkgravin, einde van de Notelaersdreef in Bornem  __  14:00 tot 16:30

gratis, vooraf inschrijven - organisatie LIFE Sparc & Natuurgidsen Klein-Brabant

zo 24.07 
Insectenwandeling
We trekken eropuit naar de Roomkouter in Steendorp. Leer bij over de wonderlijke wereld van insecten. Hun levensloop 
is fascinerend maar zo onbekend!
Natuurhuis, Kapelstraat 170a, 9140 Steendorp (Temse)  __  14:00 tot 16:00

gratis, vooraf inschrijven - organisatie Natuurpunt Scousele 

zo 17.07         zo 07.08
Wandeling Driegoten
Tijdens een geleide wandeling krijg je uitleg over de werken die in de Durmevallei aan de gang zijn om meer ruimte te 
geven aan de rivier.
Infopunt Sigma - Driegoten 87, 9220 Hamme  __  14:00 tot 16:30

gratis, vooraf inschrijven - organisatie vzw Grenzeloze Schelde

zo 17.07
Begeleide Sigmafietstocht
 De Sigmagebieden zijn er om ons te beschermen. Zoetwaterschorren, wetlands en gecontroleerde overstromingsgebieden vormen spectaculaire nieuwe 
natuurgebieden.
Onthaalpoort Donkmeer - Donklaan 123, 9290 Berlare  __  14:00 tot 16:30

€ 2 volwassene, gratis voor kinderen tot 12 jaar, vooraf inschrijven - organisatie Gemeente Berlare en vzw Durme

vr 05.08         zo 07.08 
Walter Boeykens festival
Ook in augustus kan je aan het kasteel d’Ursel genieten van klassieke concerten waarbij een kruisbestuiving tussen de verschillende genres centraal staat. 
Kasteel d’Ursel, Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Hingene (Bornem)

gratis, vooraf inschrijven - organisatie cc Ter Dilft
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zo 07.08  
Themawandeling ‘De hete zomer van Gaspar Ducci’
Laat je meevoeren door het verhaal van 16de eeuwse Italiaanse zeeverzekeraar en koopman Gaspar Ducci, die zich in de in Kruibeke vestigde toen hier nog een haven 
was aan de Schelde.
Parking veer,  Scheldelei, 9150 Kruibeke  __  14:00 tot 16:00

 gratis, vooraf inschrijven niet nodig - organisatie vzw Barbiergidsen

do 11.08 
Bedrijfsbezoek Dirkus Grapes and Spirits
Dirkus Grapes and Spirits houdt een stukje levend erfgoed in ere, met twee Brabantse trekpaarden die de zwartstroken 
op het domein onderhouden.
Doorn 2b, 9220 Hamme  __  18:30 tot 20:30

€ 5 (inclusief proevertjes), vooraf inschrijven - organisatie Toerisme Hamme

zo 07.08
Maandwandeling Molsbroek: klimaat
Gids Hugo neemt je mee doorheen het Molsbroek en vertelt hoe de klimaatverandering zich overal laat voelen.
Bezoekerscentrum Molsbroek - Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren  __  14:30 tot 16:00

gratis - organisatie vzw Durme

zo 07.08 
Fietsen in de Durmevallei
Tijdens een fietstocht maak je kennis met de plannen voor de verschillende Sigma(deel)projecten van de Durmevallei 
en het watergebonden historisch erfgoed.
Infopunt Sigma - Driegoten 87, 9220 Hamme  __  14:00 tot 17:00 

 Gratis, vooraf inschrijven - organisatie vzw Grenzeloze Schelde

za 06.08
Ochtendboottocht in de Durmevallei
Tijdens een begeleide boottocht krijg je vanop het water een bijzondere kijk op zowel de slikken en schorren in het 
gebied als op de Sigmawerken. 
Opstappen in Temse, Wilfordkaai __ 10:00 of Hamme, veerdienst Driegoten __ 10:30

€ 6 volwassene, € 5 kind (tot 11j) - vzw Grenzeloze Schelde

© Yves Adams - Vilda
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do 18.08
Openluchtoptreden aan het Kerkplein in Burcht 
Het jazz ensemble ‘Fazant Trio’ van Frank De Wolf trekt de sfeer op gang, gevolgd door een concert op de unieke openlucht beiaard door Ludo Van den Bos. 
Kerkplein Burcht  __  20:00 tot 21:30

gratis - organisatie gemeente Zwijndrecht

zo 14.08 
Geleide wandelingen in Vlassenbroek
Bij Vlassenbroek, een schilderachtig kunstenaarsdorpje aan de Schelde, legt het Sigmaplan grote 
overstromingsgebieden aan met getijdennatuur. Start om 14u of om 16u.
Kerk Vlassenbroek - Vlassenbroek 93, 9200 Dendermonde  __  14:00 + 16:00

gratis (inclusief drankje), vooraf inschrijven - organisatie stad Dendermonde

zo 21.08 
Begeleide wandeling  Scheldebroeken
Tijdens deze rustige wandeling verkennen we het gebied en geven we uitleg over het verleden én het heden van het 
gebied en z’n bewoners.
Veerhuis - Waterhoek 25, 9220 Berlare  __  09:30 tot 12:00

€ 2 volwassene, gratis voor kinderen tot 12 jaar, vooraf inschrijven - organisatie gemeente Berlare

wo 17.08 
Optreden Dishwasher_
De Gentse, driekoppige band Dishwhasher_ met Arno Grootaers (drums), Werend Van Den Bossche (sax) en Louise 
van den Heuvel (bas) brengt jazz voor non-jazzbelievers.
Mercatoreiland - Kruibeke  __  20:00 tot 21:00

gratis, vooraf inschrijven niet nodig - organisatie Lokaal Bestuur Kruibeke

za 13.08
ECOtreinrit langs de watervallen van Kruibeke
Stap op de ECOtrein en laat je rondreiden door de Polders van Kruibeke. Als apotheose bezoeken we de watervallen bij 
hoogtij. Lokaal drankje en hapjes onderweg zijn inbegrepen.
Kerk, Koningin Astridplein 9150 Bazel  __  17:15 tot 19:30

€  25, inclusief lokaal drankje & hapjes - Waasland Intens Meemaken
© Toerisme Waasland

© Toerisme Scheldeland
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za 27.08  
Klimaatfietstocht Sint-Amands - Kastel - Driegoten - Sint-Amands
Tijdens een tocht van een kleine 25 kilometer neemt een klimaatgids je mee naar de Sigmawerken in Wal-Zwijn, Driego-
ten en De Bunt. We keren terug met het veer. 
Kaai, 2890 Puurs-Sint-Amands  __  13:30 tot 17:30

gratis, vooraf inschrijven - organisatie LIFE Sparc & Natuurgidsen Klein-Brabant

vr 27.05
__ zo 03.07

Sohnarr Sjel/
Patricia Vanneste

Neem plaats in de Sjel, het bijzondere paviljoen 
van violiste Patricia Vanneste, word één met de 
omliggende natuur en beluister er haar album 
Coral Dusk, waarvoor ze de muziek schreef en 
opnam tijdens een soloreis door Zweden en 
Noorwegen.

Berlare, Donkmeer

do 23.06
__ wo 31.08

Soundwalk
Digitale 
klankwandeling

Een unieke wandeling waarbij je de stem van de 
Scheldevallei te horen krijgt. Joris Blanckaert 
componeerde hiervoor bijzondere soundscapes 
te beluisteren op de gratis app Echoes.xyz 
via geolocatie langs de Schelde. Blanckaert 
is behalve componist en geluidskunstenaar 
ook sinds 2000 als ingenieur betrokken bij het 
Sigmaplan.

Diverse locaties in de Scheldevallei
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Sigmaplan
Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van 
de Schelde en haar zijrivieren. En tegelijk de waardevolle 
Scheldenatuur een boost geven. Dat is het doel van het 
Sigmaplan. Het Sigmaplan gaat over veiligheid, natuur, recreatie 
en economie. 

Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen 
overstromingen. Bij extreme weersomstandigheden kunnen 
de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden 
bereiken en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan 
in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke 
overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zulke gebieden 
kunnen op een gecontroleerde manier overtollig rivierwater 
opvangen. Zo geven we de rivieren ruimte om te stromen én te 
overstromen.

www.sigmaplan..be

Geopark Schelde Delta
De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. Nergens ter wereld is er een deltagebied waar de wisselwerking tussen natuurlijke 
processen en cultuurhistorie zo aanwezig is als hier. Daarmee heeft de delta alles in zich om een UNESCO Global Geopark te worden. 
Het gebied van de Schelde Delta is 5.500 km² groot, omvat 61 gemeenten en telt 1.500.000 inwoners. Zee en rivieren hebben in de loop van de 
tijd hun sporen achtergelaten in de ondergrond. De diverse lopen van de Schelde zijn tekenend voor het landschap. En dan zijn er nog de vele 
karakteristieke elementen: verdronken dorpen, middeleeuwse bolle akkers, veenwinning, forten, vestingen, linies… Elke plek vertelt zijn eigen 
verhaal en draagt zo bij aan de identiteit van de delta. In het toekomstige Geopark Schelde Delta maken we samen dit verhaal zichtbaar.

www.scheldedelta.eu

LIFE Sparc
De kunstroute #herecomestheflood en de duurzame discours tijdens het nieuwe festival STROOM 
zijn een organisatie van Regionaal Landschap Schelde-Durme en de deelnemende gemeenten en 
steden, in het kader van het LIFE Sparc-project. Dankzij LIFE Sparc wordt kostbare getijdennatuur in 
acht gebieden van het Vlaamse Sigmaplan versneld ontwikkeld. Zo bereidt Vlaanderen zich voor op 
de klimaatverandering. Op verschillende locaties worden inwoners en bezoekers op een speelse en 
educatieve manier hierover geïnformeerd.

www.life-sparc.eu - www.rlsd.be

© Yves Adams - Vilda



Colofon 
Tekst en foto’s: Regionaal Landschap Schelde-Durme
Ontwerp: Regionaal Landschap Schelde-Durme
Depotnummer: D/2022/12835/6
Verantwoordelijke uitgever:
Stijn Van Belleghem, 
Regionaal Landschap Schelde-Durme
Markt 1, 9230 Wetteren

De informatie in deze brochure is met zorg verzameld. Wijzigingen zijn altijd 
mogelijk, maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Dit evenement is mogelijk gemaakt met bijdrage van het LIFE-
financieringsinstrument van de Europese Gemeenschap.

© David Samyn - Toerisme Scheldeland
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ONTDEK DE SCHELDEVALLEI
www.rivierparkscheldevallei.be 


