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Polderwerken
Ook in 2016 staan er nog werken op de planning. Naast het verder afwerken van 
de overstroombare Scheldedijk ten zuiden van het Kallebeekveer staan de verplaat-
singen van de gasleidingen van Air Liquide als groot werkpunt op de planning.  
Een belangrijke mijlpaal die ons dichter tot de finale afwerking van het  
overstromingsgebied, in de loop van 2017, brengt.

 Scheldedijk in het zuiden

De volgende maanden is de Scheldedijk ten 
zuiden van het veer van Kallebeek tot de 
Zandgaanweg niet bereikbaar. Hier werken 
we aan het verder overstroombaar maken 
van de Scheldedijk. Bovendien verbinden we 
de uitwateringsconstructie ter hoogte van 
de Rupelmondse Kreek met de Schelde. 

Dit betekent heel wat werfverkeer langs de 
Scheldedijk. Wandelen of rijden via de Blau-
we Gaanweg en Zandgaanweg is een goed 
alternatief voor de zachte weggebruikers 
en bromfietsers. Zwaarder gemotoriseerd 
verkeer kan zoals altijd via een deel van de 
Kemphoekstraat, Dweerse Gaanweg en de 
Lange Gaanweg. 

 Eindelijk Air Liquide
 
Vanaf april tot ongeveer het einde van 
het jaar is het zover: de pijpleidin-
gen van Air Liquide worden verplaatst.  
Uiteraard heeft dit heel wat invloed op 
de recreatie in de Polders van Kruibeke.  
De ringdijk in Kruibeke - de bermzone met  

het asfalten jaagpad - maar ook de Kemp-
hoekstraat en de zuidelijke compartimente-
ringsdijk van de Kruibeekse Kreek worden 
ingenomen voor de werken van Air Liquide.  
 
Later op het jaar starten ook de wer-
ken voor een boring tussen de Schelde-
dijk ter hoogte van het ‘Zweeds Pavil-
joen’ (zwembadje)’ en het kruispunt van 
de Lange Gaanweg en de Verkortingsdijk.  

In dat kader wordt ook een deel van de  
Lange Gaanweg en de Dweerse Gaanweg  
tijdelijk ingenomen. Op dat moment voor-
zien we een omleiding van en naar het veer.

Alle betrokken partijen doen hun uiterste 
best om de werken zo vlot mogelijk te laten 
verlopen, maar veiligheid gaat boven alles!  
Op sommige plaatsen zorgt dit voor hinder. 
Let daarom aub op de werf- en omleidings-
borden in het gebied. 

We kondigen alle omleidingen nog in  
detail aan via o.a. een bericht in Ons Fusietje,  
onze website www.poldersvankruibeke.be 
en de bekende Facebookpagina ‘De Polders
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van Kruibeke’ zodat je niet voor onaangename verrassingen 
komt te staan. Toch nog vragen? Spring even binnen in de  
Infokeet aan de Scheldelei.  

 Gecontroleerd overstromingsgebied tegen Scheldewater

Het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaande-
ren ligt in onze achtertuin en staat paraat om, bij het samen-
vallen van storm– en springtij, de top van de getijdengolf op te 
vangen. In dit geval overstroomt het gebied met Scheldewater 
en beschermt het Vlaanderen tegen overstromingen vanuit de 
Schelde. 

Uiteraard rezen er heel wat vragen toen er op 15 januari in 
laaggelegen plaatsen van Kruibeke wateroverlast optrad. Maar 
de ene overstroming is de andere niet, want dit was water van 
de extreme regenval, geen water vanuit de Schelde. 
Binnen het project van het gecontroleerd overstromingsgebied 
werden op verschillende plaatsen in de rand van het gebied 
ook maatregelen getroffen met betrekking tot de problematiek 
van de afwatering. Deze maatregelen hebben allen hun nut 
bewezen maar bieden geen oplossing voor de gebieden die ver-
der landinwaarts gelegen zijn. 

Viervoeters aan de lijn!
De eerste warme zonnestralen piepen vanachter de wol-
ken...  de lente kondigt zich aan. Wandelen met je hond in de  
Polders van Kruibeke is dan een populair tijdverdrijf. Maar het 
is belangrijk om respectvol met de natuur en medemens om te 
gaan. Of je nu een grote, kleine, dikke of dunne hond hebt, het 
doet er niet toe: blijf op de toegestane paden en houd zeker  
je hond aan de lijn! Ook jonge dieren en de vogels tijdens het 
broedseizoen zullen je dankbaar zijn.

Op de buiten…
speeldag

Haal je agenda alvast boven want op zon-
dag 5 juni is het alweer de derde editie 
van ‘Proeven van de Polders’! Of je nu 
sportief bent, of eerder geniet van een 
rustige wandeling, wat kilometers wil 
toeren met die nieuwe elektrische fiets 
of met het hele gezin aan het trappen 
gaat: iedereen is welkom en er is voor  
ieder wat wils!

Proef en ontdek de polders in jouw  
achtertuin: plezier verzekerd!

Meer praktische info volgt binnenkort via 
onze Facebookpagina en website.

www.poldersvankruibeke.be 
De Polders van Kruibeke

Winterpoldervogels - 10 januari 2016

Derde editie 
‘Proeven van de Polders’
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