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Persbericht 
  

Datum: 23/03/2018 

Betreft: Inhuldiging ringdijk De Bunt 

Duurzame dijk rond overstromingsgebied De Bunt 

feestelijk ingewandeld 
In Hamme, bij de samenvloeiing van Schelde en Durme, heeft waterwegbeheerder De Vlaamse 

Waterweg nv de ringdijk rond het toekomstige overstromingsgebied De Bunt afgewerkt. 

Opvallend is het duurzame karakter van de dijk: in de kern ervan zit maar liefst 200.000 m³ 

opgebaggerd zand uit de Durme. Op zondag 25 maart werd de dijk, na het knippen van het lintje, 

feestelijk ingewandeld door het grote publiek.  

 

De Durmevallei tussen Hamme en Lokeren is een van de tientallen strategische punten uit het Sigmaplan, 

dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Om bij extreem 

stormweer de druk op deze vallei te verminderen, leggen De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap 

voor Natuur en Bos ter hoogte van de samenloop van Schelde en Durme een gecontroleerd 

overstromingsgebied aan: De Bunt. Dit gebied zal Hamme en omgeving over enkele jaren beschermen 

tegen vloedgolven en hoge waterpeilen.  

 

Dubbel duurzaam 

 

Vanaf februari 2015 kreeg de ringdijk vorm. Deze hoge dijk loopt volledig rond het gebied van 84,5 hectare. 

Wanneer De Bunt over enkele jaren in werking treedt als overstromingsgebied, is het deze constructie die 

de watermassa indijkt. De dijk heeft een duurzaam karakter: de kern bestaat uit ongeveer 200.000 m³ 

zand dat uit de Durme werd gebaggerd. Het opgediepte zand werd eerst gedroogd in speciale stocks, 

waarna het als bouwmateriaal kon dienen. Operationeel directeur Krista Maes van De Vlaamse Waterweg 

nv: “Hierdoor konden we duizenden vrachtwagenritten vermijden. Dat maakt deze techniek nog 

duurzamer.” 

 

Fiets- en wandelroute  

 

Op zondag 25 maart werd de afgewerkte ringdijk officieel ingehuldigd door De Vlaamse Waterweg en de 

gemeente Hamme. Vervolgens kreeg het grote publiek de kans om de dijk feestelijk in te wandelen in het 

gezelschap van ervaren Durmegidsen. De nieuwe ringdijk sluit aan op de Scheldedijk in Driegoten en de 

Bunt langs de Durme en zal vrij toegankelijk zijn. Op die manier vormt hij een onderdeel van het fiets- en 

wandelnetwerk in de regio. “Passanten zullen van op de dijk de werken in het gebied op de voet kunnen 

volgen”, aldus Krista Maes. 

 

De komende jaren maakt De Vlaamse Waterweg nv in De Bunt werk van twee nieuwe in- en 

uitwateringsluizen. Na een stormtij laten deze sluizen het opgevangen water terugstromen, zodra het 

rivierpeil opnieuw gezakt is. Bovendien zullen ze dagelijks een kleine hoeveelheid rivierwater het gebied in 

laten stromen, op het ritme van eb en vloed. Zo wordt De Bunt niet alleen een belangrijk 

overstromingsgebied, maar ook een zoetwatergetijdengebied met slikken en schorren. Laatste stap is het 

verlagen van de bestaande dijk tot een overloopdijk, waarlangs bij stormtij het teveel aan water het gebied 

zal kunnen binnenstromen. 
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Volg al het nieuws over het Sigmaplan en het project Durmevallei via www.sigmaplan.be of via de 
Twitter- en Facebookpagina van het Sigmaplan. 
 
Wil je graag meer weten? In groep kan je het infopunt Durmevallei bezoeken, op de Scheldedijk in 

Driegoten in Hamme. Voor info en reservering kan je contact opnemen via durme@sigmaplan.be of via 052 

34 25 40. 

 

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 
 

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
Evelien de Munter  
T +32 (0)9 265 46 37 
Vlaams Administratief Centrum (VAC)  
Virginie Lovelinggebouw  
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73  

9000 Gent  
www.natuurenbos.be 
 
Gemeente Hamme 
Tom Waterschoot, schepen van toerisme 
T +32 (0)52 47 55 09 
Marktplein 1 I 9220 Hamme 

twa@hamme.be 

 
De Vlaamse Waterweg nv beheert de waterwegen in Vlaanderen.  

Als Vlaams overheidsagentschap investeert De Vlaamse Waterweg nv in een duurzaam en dynamisch beheer van de bevaarbare 

waterwegen in het werkingsgebied van de vennootschap, inclusief de erlangs gelegen terreinen. Drie kerntaken stellen we hierbij voorop: 

de toename van transport via het water, beveiliging tegen overstromingen en bescherming van het milieu, en tot slot de versterking van 

het multifunctionele karakter van de waterweg, met aandacht voor recreatie, natuurbeleving en wonen langs het water. 

De Vlaamse Waterweg nv beschouwt zijn missie als een belangrijk maatschappelijk project en voert een modern, vernieuwend en 

toekomstgericht beleid met als inzet een mobieler, veiliger en groener Vlaanderen. 

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), 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.  

 

http://www.natuurenbos.be/

