Studie- en belevingsdag door Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt
Sigmaprojecten Dijlemonding en de klimaatverandering
Dinsdag 19 oktober 2021
Terreinbezoeken per schip, te voet en/of fiets aan de huidige en toekomstige
Sigmaprojecten ‘Dijlemonding’ in het Rivierenland rond Mechelen en Willebroek.
Bezoek aan het natuurgebied Den Battelaer (voor de fietsers).

Timing

Activiteit

09:00

Onthaal
Inscheping op het passagiersschip Mozart
afgemeerd t.h.v. Hanswijkvaart 34, Mechelen (700m van station Mechelen)
Fietsen inladen (een deel op het schip, een deel in een bestelwagen)

09:30

Verwelkoming
Inleiding door de organisatoren en Hans De Preter (De Vlaamse Waterweg)
Boottocht Hanswijkvaart (Mechelen) naar Zennegat (Mechelen) op het Kanaal Leuven-Dijle
Uitleg tijdens het varen: Sigmaplan, het Kanaal Leuven-Dijle, waterkwaliteit Kanaal Leuven-Dijle,
Zenne en Dijle
Sprekers: Hans de Preter en Sander Belmans (De Vlaamse Waterweg)
Tom De Bie (Vlaamse Milieumaatschappij)
11:45 - 13:00 Groep 3 & 4 (fietsers): eerste fietstocht
langs GOG Tien Vierendelen, GOG-GGG
Groep 1 & 2 (wandelaars): lunch
Grote Vijver noord, GOG Grote Vijver
op het schip
zuid, GOG-GGG Zennegat

10:00 – 11:30

11:45 – 12:30

12:30 – 14:30
Groep 1 & 2: wandeltocht
langs GOG-GGG Zennegat en GOG
Tien Vierendelen naar GOG-GGG
Grote Vijver noord

13:00 – 13:45

Groep 3 & 4: lunch
op het schip

13:45 – 14:30

Groep 3 & 4: afvissing
in de overstromingsvlakte
van het Zennegat
Spreker: Jeroen Van Wichelen
(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

Begeleiding wandel- en fietstochten:
Sander Belmans (De Vlaamse Waterweg), Leen Coen (Waterbouwkundig Labo Borgerhout), Hans De Preter
(De Vlaamse Waterweg), Koen Deheegher& Wim Mertens (Agentschap Natuur en Bos),
Michaël Van Rompaey (IMDC)
.
14:30 – 15:15
Groep 1 & 2: afvissing
14:30 – 15:15
in de overstromingsvlakte
Groep 3 & 4: tweede fietstocht
van het Zennegat
naar natuurgebied Den Battelaer
Spreker: Jeroen Van Wichelen
(in beheer van Natuurpunt)
(Instituut voor NatuurGids: Johan Verheyden
en Bosonderzoek)

15:15 – 17:15
Boottocht Zennegat (Mechelen) naar Winketkaai (Mechelen) op de Dijle
Versassing in de getijdensluis van het Zennegat aan de monding van de Zenne in de Dijle.
Boottocht op de Dijle tot de samenvloeiing van Nete en Dijle en daarna op de Dijle
terug naar Mechelen (Winketkaai). Uitleg tijdens het varen: 'Groenblauwe netwerken in het
Mechels Rivierenland' en 'Attractieve stadsvernieuwing'
Sprekers: Sander Belmans en Hans De Preter (De Vlaamse Waterweg), Ankatrien Boulanger
(RL Rivierenland) en Isabelle Neyskens (stad Mechelen)
17:15

17:15 – ca. 18:00

Einde van de studie- en belevingsdag
Ontscheping aan de Winketkaai in het centrum van Mechelen en einde van de tocht.
Mogelijk: lijnbus naar station Mechelen (ca. 2 km)
Optioneel: gegidste wandeling langs het Dijlepad
ca. 2 km via Dijlepad tot het station - € 4 pp extra
Gidsen: Daniel Goethals & Isabelle Neyskens (stad Mechelen)

BEREIKBAARHEID
Vertrek om 9:30 t.h.v. Hanswijkvaart 34, Mechelen >
Te bereiken met de trein (ca. 500 meter van station Mechelen), of met de fiets of met de auto.
Einde om 17:15 t.h.v. Winketkaai 28, Mechelen >
Ca. 2 km van station Mechelen en 2,5 km van de opstapplaats Hanswijkvaart 34 in Mechelen
Einde optionele wandeling (€ 4 pp)
Eindigt rond 18u aan het station van Mechelen
Praktisch: deelnemers die overdag fietsen, brengen hun eigen fiets mee.
Een deel van de fietsen gaat mee op de boot, een deel wordt vervoerd met een bestelwagen.
DOELGROEP
Deze dag staat open voor het brede publiek van natuurliefhebbers en alle andere belangstellenden, maar de
betrokken gemeentelijke, provinciale en regionale diensten en mandatarissen, politici, natuurverenigingen, gidsen,
pers, fotografen, e.a. worden zeker verwacht. Indien u deelneemt, geeft u toestemming dat foto's eventueel
gebruikt kunnen worden voor communicatieve en promotionele doeleinden.
DEELNAMEPRIJS
De deelnameprijs bedraagt 45 euro per persoon. In die prijs zitten de boottochten, een welkomstdrankje en een
namiddagdrankje en de broodjeslunch vervat. Overige consumpties gedurende de dag zijn voor eigen rekening.
Voor een lid van een milieu- of natuurvereniging bedraagt de deelnameprijs 35 euro.
De facultatieve wandeling om 17:15 bedraagt 4 euro pp extra.
De deelnameprijs moet vooraf worden betaald door overschrijving op het rekeningnummer van Grenzeloze Schelde
met als mededeling 'Naam Voornaam – 19 oktober 2021': IBAN-code BE35 0012 1955 5637 en BIC-code GEBABEBB.
Terugbetaling van het deelnamegeld gebeurt enkel als u minstens 5 dagen op voorhand verwittigt.
INSCHRIJVEN
U kan zich inschrijven met het online inschrijvingsformulier.
U vindt het ook op www.grenzelozeschelde.be. De inschrijving is pas definitief na betaling.
Uiterste datum van inschrijving is 14 oktober 2021. Enkele dagen voorafgaand aan de activiteit ontvangt u een
mail met de laatste praktische informatie.

Deze activiteit is een organisatie van Grenzeloze Schelde i.s.m. Natuurpunt met de medewerking van o.a.
De Vlaamse Waterweg, Agentschap Natuur en Bos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Vlaamse Milieumaatschappij,
Waterbouwkundig Laboratorium, stad Mechelen, ORIOM, Regionaal Landschap Rivierenland, Scheldegids en De Milieuboot.

