Waar starten we?

Vertrekken doen we aan de Onthaalpoort Donkmeer,
Donklaan 123, 9290 Berlare. Hier zijn voldoende - en gratis! parkeermogelijkheden.
Wil je op een andere plaats vertrekken? Dat kan, en
hiervoor rekenen we ook geen meerprijs aan als je met je
eigen fiets komt. Wil je dan toch een fiets huren dan rekenen
we 3 euro / deelnemer extra.
Er zijn 2 alternatieve startlocaties:
- Het Dorpsplein van Schellebelle, de gemeente met de
mooiste plaatsnaam van Vlaanderen! Parkeerplaatsen zijn hier
ook beschikbaar. We nemen eerst samen het veerpont over
de Schelde en trekken dan het projectgebied in.
- Ter hoogte van de voetgangersbrug van Wetteren (Tragelweg, Overschelde). Een kleine parking is hier aanwezig.

Hoe kan je boeken?

Onthaalpoort Donkmeer

Meer te weten komen over de historiek en de fauna en flora
van deze bijzondere streek? Bezoek dan de Onthaalpoort
Donkmeer.Vanaf het najaar zal dit unieke gebouw een natuureducatieve makeover krijgen.

Elke dag open van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur. Gesloten tussen
kerst en nieuwjaar.

Zin om er onder deskundige begeleiding op uit te trekken?
Contacteer donk@vzwdurme.be of bel 09 348 30 20
voor meer info over begeleide bezoeken.
Donklaan 123, 9290 Berlare

Op tijd reserveren is de boodschap! Op die manier heb je
uiteraard een grotere zekerheid qua voorkeursdatum.

Word lid en help de natuur!

In het projectgebied zijn er erg interessante en vaak kleinschalige bedrijfen, die een bezoekje meer dan waard zijn.
Zo kan je bvb een artisanale chocolatier bezoeken, of een producent van lokale fruitsappen. Ook een palingkwekerij of een
historisch dorpscafé behoort tot de mogelijkheden.
Vraag ons hierover gerust meer info of een vrijblijvende offerte.

Wat is vzw Durme?
V.U. vzw Durme, Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Vul je fietstocht aan met een bezoek aan enkele
opmerkelijke handelszaken.

Lid worden kan je voor amper 12 euro per jaar.
Steunend lid ben je al voor 25 euro. Alvast bedankt!
Storten kan graag met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer en
mailadres op:
BE52 0012 2999 0009 van vzw Durme,
Molsbergenstraat 1, 9160 Lokeren

Vzw Durme is de natuurvereniging voor natuurbehoud
langs Durme, Moervaart en Schelde en actief in 11
gemeenten.
We beheren 12 natuurreservaten en zorgen voor meer
natuur in je buurt. Hiernaast brengen we mensen met
een hart voor natuur samen. Zo kan jij met je
familie of vrienden samen genieten van begeleide excursies, tentoonstellingen, workshops, (kinder)cursussen en
nog zo veel meer!
Ontdek het op

www.vzwdurme.be

Yves Adams/Vilda

Daan Stemgee

Je kan boeken via vzw Durme op 09 348 30 20 (enkel tijdens
kantooruren) of via donk@vzwdurme.

Begeleide Sigmafietstochten

Donkmeer - cluster Kalkense Meersen
Ontdek en beleef dit unieke landschap
met de fiets!

nieuwe

Beste tijdstip

In dit gebied valt jaarrond van alles te beleven, maar de periode
april t.e.m. oktober leent zich hiervoor het best.
blauwborst - Yves Adams/Vilda

Zin om er onder deskundige begeleiding met je familie, vrienden, vereniging of collega’s met de fiets op uit te trekken, en
zo dit unieke gebied te verkennen? Dat kan!
Als beheerder van diverse natuurgebieden in deze streek
biedt vzw Durme de mogelijkheid aan om op een ontspannende manier kennis te maken met de unieke riviergebonden
natuur in deze opmerkelijke
Schelderegio.
Lees er hieronder meer over.

Sigma-wat?

Na de rampzalige watersnood van 1953 en 1976 besliste de
Vlaamse Overheid om ons beter te beschermen tegen de
stormvloeden in het Zeescheldebekken. Het plan dat hiervoor
werd uitgewerkt noemt men het Sigmaplan.
Hogere dijken langs de Schelde zijn één deel van het verhaal,
maar het zijn vooral de nieuwe overstromingsgebieden die de
rivier opnieuw dynamischer en stukken veiliger zullen maken.

Wat kan je ontdekken?

Je kan kiezen voor een uitstap van een halve dag (ca. 3 uur)
of voor een volledige dag (bijvoorbeeld van 9.30 tot 16 uur).
Indien je kiest voor een volledige dag dan kunnen we eventueel
ook een picknickplaats voorzien.
Of wil je tijdens of na de fietstocht een broodje of een kleine
hap eten? Geen probleem, wij werken samen met gezellige
eethuizen en lokale horeca, en kunnen hiervoor een
vrijblijvende offerte aanbieden.

Wat kost het?

Veel van die zogenaamde Sigmagebieden krijgen een natuurlijke invulling en creëren zo kansen voor unieke, riviergebonden natuur. Zoetwaterschorren, wetlands en gecontroleerde
overstromingsgebieden zijn enkele vormen van de vaak
spectaculaire, nieuwe natuurgebieden.

Voor een halve dag betaal je slechts 5 euro/deelnemer.
Een hele dag kost 10 euro/deelnemer..
Er is telkens een minimumforfait van € 55/halve dag.
Annuleren of verplaatsen van de afspraak kan kosteloos tot
24 uur op voorhand.

In onze regio ontdekken we oa. de ‘cluster Kalkense Meersen’.
Deze cluster strekt zicht uit over de gemeenten Wetteren,
Wichelen, Laarne en Berlare en omvat meer dan 1.000
hectare aan natuurgebied doorspekt met heel wat unieke
bezienswaardigheden, uitkijkpunten en gezellige stopplaatsen.
Er lopen heel wat wandelpaden in dit gebied, maar met de
fiets kan je deze gebieden pas ten volle ontdekken!

Fietsverhuur is ook mogelijk, en hiervoor werken we samen
met kwaliteitsvolle verhuurdiensten. Voor 10 euro huur je
een fiets voor een halve dag en voor amper 13 euro heb je
hem de hele dag ter beschikking.

Onderweg lassen we natuurlijk regelmatig stops in en geeft
een deskundige natuurgids van vzw Durme meer uitleg
over de gebieden en wat er allemaal te zien is.

Paardeweide - Yves Adams/Vilda

Kies uit verschillende formules

Naast de verschillende deelgebieden van het Sigmaplan cluster Kalkense Meersen nemen we ook de regio rond het
Donkmeer onder de loep. Natuurherstelwerken geven hier
verschillende zogenaamde laagveenbiotopen een nieuw elan.
Zo krijgt de bekende eendenkooi een nieuwe, speelse invulling en zal je met een uitkijktoren het Donkmeer kunnen
overschouwen.
Een greep uit de verschillende deelgebieden die kunnen bezocht worden: Paardeweide, Bergenmeersen,
Wijmeers, Kalkense Meersen, Donkmeer en Eendenkooi,
Nieuwdonk, Scheldebroeken,.. .

Leuk om weten!

Iedere(!) cent die we met onze fietstocht verdienen wordt
integraal terug geïnvesteerd in lokale natuurprojecten.
Op die manier crëeren we een echte win-win situatie! Eén waar
natuur en natuurbeleving hand in hand gaan.

bever - Joris Everaert

Overstromingsgevaar biedt
kansen voor de natuur...
en om te ontdekken!

