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Werp een blik achter de werfhekken van een
overstromingsgebied in wording
Op zondag 19 mei stellen we de werf van het toekomstige overstromingsgebied Wal-Zwijn in
Kastel (Hamme) open voor het publiek. Wil je graag weten waarom we het
overstromingsgebied aanleggen, welke machines we gebruiken, hoe het komt dat je soms
drones ziet rondvliegen op de werf of hoe hoog de dijk zal worden? Kom dan langs!
De aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied past in het Sigmaplan. Met dat plan wil de Vlaamse
overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en riviernatuur
ontwikkelen. Het Sigmaplan is een samenwerking tussen waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv
en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. De initiatiefnemers van het Sigmaplan en aannemer
Herbosch-Kiere stellen de werf nu open voor het publiek.
Activiteiten voor jong en oud
Op 19 mei valt er heel wat te beleven in Wal-Zwijn. Tijdens een wandeling van ongeveer 3,5 kilometer
rond de werf kom je verschillende infostanden tegen, met tal van activiteiten. Een greep uit het
programma: wandel over de toekomstige ringdijk en zie hoe hoog die zal worden, klim in een kraan,
waan je een drone-piloot en kom alles te weten over de toekomst van dit gebied en de prachtige natuur
die zich hier zal ontwikkelen. Na de wandeling heeft iedereen een drankje verdiend en is er een
springkasteel voor de iets jongeren onder ons.
Praktisch
De open wervendag in Wal-Zwijn vindt plaats op zondag 19 mei 2019, doorlopend van 10 tot 17 uur in
Kastel (Hamme).
De ingang van de werf bevindt zich aan de Baasrodeveerstraat niet ver van de veerdienst, aan de kant
van Kastel / Moerzeke.
Belangrijk: we raden ten zeerste aan om met de fiets te komen. Er is immers geen parkeerplaats voor
wagens aan de werf. Toch met de auto? Parkeren kan aan de overkant, in Baasrode (zie kaartje
hieronder). De gratis veerdienst Baasrode-Moerzeke, die op 19 mei om het kwartier vaart, brengt je
vlakbij.
Zorg voor stevige schoenen. Het parcours is niet overal geasfalteerd.
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Volg al het nieuws over het Sigmaplan en het project Wal-Zwijn via www.sigmaplan.be of via de Twitteren Facebookpagina van het Sigmaplan.
https://openwervendag.be/werven/443-wal-zwijn
Voor meer informatie:
De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal
Sarah Verhaegen
T +32 (0)3 224 67 38
M +32 (0)498 81 91 74
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen
www.vlaamsewaterweg.be
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid
Evelien de Munter
T +32 (0)9 265 46 37
M +32 (0)493 24 75 68
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
www.natuurenbos.be
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Herbosch-Kiere
Lien Truwant
T +32 (0)3 570 04 21
M +32 (0)473 864 713
Haven 1558 – Sint-Jansweg 7
9130 Kallo
www.herbosch-kiere.com

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de
welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor
waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de
maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1350
personeelsleden van onze organisatie aan een slim, veelzijdig en welvarend waterwegennet. Kijk voor meer informatie op
www.vlaamsewaterweg.be of volg ons op Facebook en Twitter.
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, eveneens een Vlaams overheidsagentschap, werkt aan het behoud, de bescherming en
de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken. Door samenwerking met verschillende partners wordt een groter draagvlak
voor natuur gecreëerd. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale
jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. In totaal beheert
natuur en Bos 74.000 hectare bos en natuurgebied, waarvan 42.300 hectare aan Natuur en Bos toebehoort. Natuur en Bos staat dus
duidelijk met zijn twee 'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen
voorbereiden.
Herbosch-Kiere is al meer dan 100 jaar gespecialiseerd in haven-, rivier-, en maritieme werken. Het afbreken en bouwen van dijken,
kaaimuren, bruggen, sluizen en steigers en het uitvoeren van baggerwerken en bergingswerken behoren tot de voornaamste
activiteiten. Continue investeringen en de hoge vakbekwaamheid, het dynamisme en de creativiteit van het personeel zorgen er voor
dat Herbosch-Kiere complexe en prestigieuze projecten kan aangaan.
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