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Betreft: Infomarkt over de Sigmaprojecten in Waasmunster    

 

Infomarkt over de Sigmaprojecten in Waasmunster 
 

Op maandag 24 juni vond een infomarkt plaats in Waasmunster. Je kon er alles te weten 
komen over de werken in het kader van het Sigmaplan, maar ook over enkele andere lopende 
projecten in de regio, zoals de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei en het Europese LIFE 

Sparc project.    
 
De afgelopen jaren zijn een heel aantal van deze projecten op kruissnelheid gekomen. Bovendien staan 
er ook de komende tijd nog heel wat werken op stapel. Daarom wilden we geïnteresseerden tijdens de 

infomarkt graag een overzicht geven van de stand van zaken. Ze kregen ook de gelegenheid om vragen 
te stellen aan de aanwezige projectleiders.  

Verschillende ingrepen  

Er staan verschillende ingrepen gepland op het grondgebied van Waasmunster in het kader van het 
Sigmaplan. Dat is een plan van de Vlaamse overheid. Met de ingrepen beveiligen De Vlaamse Waterweg 

nv en Natuur en Bos de Durmevallei op een natuurlijke manier tegen overstromingen. We ontpolderen 
een aantal gebieden, zoals het Groot Broek, waar de werken al volop gestart zijn. Een ontpoldering biedt 
de rivier meer ruimte om te stromen en tempert de kracht van het getij. Daarnaast leggen we ook 
wetlands, of ‘natte natuurgebieden’, aan. Het Weijmeerbroek is zo’n wetland waar de werken al ver 
gevorderd zijn en de natuur volop haar gang kan gaan. De ingrepen bevorderen de waterveiligheid in de 
vallei en geven tegelijk de natuur een boost.  

 

In een ontpolderd gebied ontstaat zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren. Die zijn ecologisch 
zeer waardevol en fungeren als de longen van rivier. In wetlands komt een ander, eveneens erg 
waardevol soort natuur tot ontwikkeling. Het landschap kan er variëren tussen graslanden, riet en open 
water. Bovendien houden wetlands overtollig regenwater op in natte periodes en geven het ook trager af 
in droge periodes. Ze werken dus als een spons. Deze verschillende natuurtypes trekken op hun beurt 
bijzondere dieren en planten aan.  

Andere boeiende projecten  

Het Sigmaplan is niet het enige project op het grondgebied van Waasmunster. Met het Europese project 
LIFE Sparc slaan Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en 
het Waterbouwkundig Laboratorium de handen in elkaar om het Sigmaplan een extra duwtje in de rug te 
geven en de Scheldevallei beter te wapenen tegen klimaatverandering. Via LIFE Sparc is er extra 

financiering voor het Sigmaplan en wordt de kennis die we er dagelijks mee opdoen gedeeld met andere 
landen. De ontpoldering van Groot Broek maakt deel uit van dit Europese project. 
 
Met de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei werken we dan weer samen met vijf 
Durmegemeenten, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en een heel aantal partners om van de 

Durmevallei, van Lokeren tot Temse, één aaneengesloten gebied te maken met plaats voor 

waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie en toerisme. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te 
laten genieten van de topnatuur en de ontspanningsmogelijkheden in de vallei. Tenslotte staat ook de 
vernieuwing van de Waasmunster brug (N446) de komende jaren op de planning.  
 
Meer info: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei. 
 

https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei
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Of volg het Sigmaplan via sociale media.  
 

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.sigmaplan.be 
 
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 

 

Evelien de Munter  
T +32 (0)9 276 20 45 
Vlaams Administratief Centrum (VAC)  
Virginie Lovelinggebouw  
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73  
9000 Gent  

www.natuurenbos.be 

 
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 1.350 

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. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos, 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. Het agentschap is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. In totaal beheert het 

ANB 74.000 hectare bos en natuurgebied, waarvan 42.300 hectare aan het ANB toebehoort. Het ANB staat dus duidelijk met zijn twee 

'botten' op het terrein. Die terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.  

 


