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Durmejaagpad tussen Tielrode en 
Waasmunster tijdelijk opnieuw open 
 
Zaterdag 7 juli stelt De Vlaamse Waterweg nv het Durmejaagpad tussen Tielrode en de 

Mirabrug in Waasmunster tijdelijk opnieuw open. Ondertussen werkt de waterwegbeheerder 

verder aan het toekomstige natuurgebied Klein Broek. In de toekomst zullen fietsers en 
wandelaars gebruik kunnen maken van een nieuw traject dat rond Klein Broek loopt.  
 
Het jaagpad op de linkeroever van de Durme tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is sinds 
september vorig jaar afgesloten. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv startte toen met de 
aanleg van een uitwateringssluis nabij het toekomstige natuurgebied Klein Broek (32,8 hectare), op het 
grondgebied van Temse. Nu de uitwateringssluis volledig afgewerkt is, kan het jaagpad tijdelijk opnieuw 

open. “Voor fietsers en wandelaars is het een opsteker dat zij nu niet langer de gevaarlijke omleiding 
langs de N41 moeten volgen. Gelet op de start van de zomervakantie zijn we erg tevreden met deze 
timing”, zegt Hugo Maes, eerste schepen van de gemeente Temse. 
 

Nieuwe paden 

In Klein Broek voert De Vlaamse Waterweg nv in het kader van het Sigmaplan een ontpoldering uit. Door 
het gebied terug te geven aan de rivier, kunnen eb en vloed het landschap weer boetseren. Na verloop 
van tijd ontstaat zo een getijdengebied met slikken en schorren. Het ontpolderde gebied verkleint 

bovendien het risico op overstromingen in de regio. Hetzelfde zal gebeuren in Groot Broek (64,2 
hectare), de ontpoldering die aan de andere kant van de Mirabrug ligt. 
 

De komende maanden bouwt De Vlaamse Waterweg nv verder aan een nieuwe ringdijk rond Klein Broek. 
De ringgracht rond de ringdijk zal overvloedig regenwater uit de omliggende waterlopen opvangen en via 
de nieuw gebouwde uitwateringssluis naar de Durme afleiden. Verschillende waterbekkens langs de 
ringgracht zorgen voor extra buffercapaciteit. Hans Quaeyhaegens, projectingenieur voor De Vlaamse 
Waterweg nv: “Op en naast de ringdijk leggen we tegen 2020 nieuwe paden aan. Wandelaars en trage 
fietsers zullen een onverhard pad op de dijk kunnen gebruiken, voor snelle fietsers komt er een 
dienstweg in asfalt, aan de voet van de dijk.” 

 

Eb en vloed aan zet 

Zodra de ringdijk gebouwd is en de nieuwe wegen klaar zijn, staat in Klein Broek de laatste ingreep op 
stapel. “Door het afgraven van de bestaande Durmedijk en het realiseren van geulaanzetten laten we eb 
en vloed opnieuw toe in het gebied. Die werken willen we graag tegen 2022 realiseren. Gaandeweg zal 

hier een prachtig getijdengebied ontstaan. Vanop de ringdijk zullen mensen een bevoorrecht uitzicht 

hebben op dit natuurschoon. Tot de ringdijk volledig is afgewerkt en we de bestaande Durmedijk 
beginnen afgraven (volgens de huidige planning in 2020), blijft het Durmejaagpad tussen Tielrode en 
Waasmunster open”, aldus Quaeyhaegens.  
 
 

 
 

http://sigmaplan.be/nl/projecten/durmevallei/deelprojecten/groot-broek-en-klein-broek/
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Voor meer informatie: 

 
De Vlaamse Waterweg nv 
Afdeling Zeeschelde-Zeekanaal  
Carolien Peelaerts 
T +32 (0)3 224 67 19 
M +32 (0)498 94 58 88 
Anna Bijnsgebouw  

Lange Kievitstraat 111-113, bus 44 

2018 Antwerpen 
www.sigmaplan.be 
 
Agentschap voor Natuur en Bos  
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 

 

 
De Vlaamse Waterweg nv beheert de waterwegen van 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.  

 


