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Sigmaplan in actie: klaar voor de grote storm

Nu de dagen weer korter en frisser worden, maken ook de ‘Polders van Kruibeke’ 
zich klaar voor hun winteroffensief. De broedvogels verdwijnen naar warmere oorden 
en het gros van de wandelaars, fietsers en vissers blijft lekker warm binnen. Maar de 
aannemers werken hard door om de laatste infrastructuur bol te werken en het gebied 
overstromingsklaar te maken. Stroomt nog deze winter het eerste Scheldewater het 
gebied binnen? Misschien wel. Lees maar mee!

Scalluvia familiewandeling  - zondag 19 oktober

www.scalluvia.eu 

De Polders van Kruibeke

Polderscross winnaars:  Wout Van Aert, 
Sven Nys en Klaas Vantornout  
- zaterdag 25 oktober

Behalve  een  prachtig  natuurgebied, zijn  de  
Polders  van  Kruibeke  ook  een gecontro-
leerd  overstromingsgebied. Bij hevig storm-
tij, stroomt Scheldewater  het  gebied  in  
om wateroverlast elders te vermijden. Sinds 
kort bereikte Waterwegen en Zeekanaal NV 
een akkoord met de laatste maatschappij 
voor nutsvoorzieningen om de resterende  
leidingen in het gebied, in afwachting van 
de effectieve verplaatsing, op specifieke lo-
caties te beschermen. Dankzij dit akkoord, 
kunnen de nodige stappen gezet worden 
om de laatste opening in de ringdijk te dich-
ten en het gebied overstromingsklaar te ma-
ken. Volgens de huidige planning kan vanaf 
half januari 2015 het tuimeldijkje op de over-
stroombare Scheldedijk afgegraven worden.  

scalluvia.eu

Het Life+ project Scalluvia wordt gesteund door de Europese Unie en 
draagt bij tot de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk.
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En  dan... kan het water effectief over de overloopdijk
stromen tijdens een noordwesterstorm. Zo helpt Kruibeke 
Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingsgevaar.    
 
Tijdens deze werkzaamheden ontmoet je mogelijks ver-
bodsborden op jaagpaden die voorheen toegankelijk 
waren. Waar gevaarlijk werfverkeer aan de slag is, zijn  
natuurlijk geen bezoekers toegelaten. Maar we blijven  
met onze partners wandelingen en evenemen-
ten organiseren en ondersteunen, zodat je de vor-
deringen van op de eerste rij meemaakt. Die vind 
je in de activiteitenkalender, op de website en onze  
Facebookpagina terug. Vanzelfsprekend bouwen we intus-
sen ook verder aan poldermeubilair dat jouw bezoek straks 
nog leuker maakt. Kriskras doorheen de polders verrijzen 
de komende maanden  ‘tijdcapsules’: een plaats waar je 
een brok informatie vindt en even kan verpozen op een 
zitbank, achter een vogelkijkwand of op een strategisch 
uitkijkpunt. Zelfs picknickbanken behoren tot het gamma. 

Maak een selfie en win!
Om de ontdekkingstocht langs al deze polderverhalen nóg 
spannender te maken, koppelen we er een wedstrijdje 
aan. Op onze Facebookpagina ‘De Polders van Kruibe-
ke’ ontdek je de komende weken telkens een tip van een 
nieuw aangelegde tijdcapsule. Wie daar als eerste een 
selfie neemt, valt in de prijzen. Oefen alvast op je polder-
kennis, haal je speurneus van stal en veel succes! Volg de 
wedstrijd ook via www.scalluvia.eu.   

 

     Wervelende wandelingen 

De bruisende Barbiergidsen staken opnieuw de 
koppen bij elkaar waardoor je ook in 2015 kan 
inschrijven voor een maandelijkse wandeling in de 
Polders van Kruibeke. Door het immense succes 
en het aanstekelijk enthousiasme van onze lokale 
gidsen, meldden er zich heel wat aspirant-Barbier-
gidsen om het huidige team te versterken. Deze 
‘groene blaadjes’ zullen tijdens de themawandelin-
gen regelmatig voor verrassingen zorgen.  
Nieuwsgierig? In januari gaan we op stap met 
Neptunus en tijdens de korte maand februari staat 
alles in teken van de liefde. Houd de website 
www.scalluvia.eu in de gaten voor alle data en 
praktische informatie over de wandelingen!

     Maak van je tak! 

Ravotten in de Polders van Kruibeke kan nu al 
door jong en oud, maar in het voorjaar van 2015 
opent er zich een echt speelbos in onze polders.  
Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer 
doorgaan... een speelplekje voor iedereen met een 
jong hart!  
Om de speelzone duidelijk af te bakenen, slaan de 
jeugdraad van Kruibeke en de lokale natuurvereni-
ging Kruin binnenkort de handen in elkaar om een 
‘takkenwal’ uit wilgentakken recht te zetten.  
Zin om hen te zien sjouwen en zweten? Houd dan 
zeker de website www.scalluvia.eu in de gaten: 
er volgt snel meer informatie over dit titanenwerk!
Via het Life+ project ‘Scalluvia’ draagt ook Europa 
haar steentje bij aan deze ecologische omheining.
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