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Prettige feesten en de beste 
wensen voor 2014!

We zijn er bijna!

Het wintert in de Polders van Kruibeke. Jeugdmascotte Xavier De Ree maakt zich 
op voor de feestdagen, terwijl wij terugkijken op een meer dan geslaagd 2013. Dat 
gaat de geschiedenisboeken in als een jaar vol vooruitgang. Functionerende in- en 
uitwateringsconstructies, trappen in de dijken en een lonkend netwerk paden en 
kasseiwegen sieren het landschap. In Het Kortbroek ontdek je nu al de groene 
polderpracht. En in 2014 komen daar telkens toegankelijke stukken bij. Straks ligt 
er een fantastisch natuurgebied in je achtertuin.

Elk nieuw begin betekent ook een einde. Dit is de allerlaatste nieuwsbrief die je 
over de Polders van Kruibeke zal ontvangen. Vanaf maart 2014 voegen we ons 
poldernieuws samen met de gemeentelijke berichten in een gloednieuw infoblad. 
Elk kwartaal krijg je zo het belangrijkste streeknieuws in je bus.

Met dit initiatief zetten we een nieuwe stap richting toekomst. Die hunkert 
naar een vlotte samenwerking tussen bekende en nog onbekende partijen. Het 
ultieme doel? Van de Polders van Kruibeke een echte trekpleister maken! 
Doe je mee?
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Een natuurpark aan de Scheldelei

Welkom in Het Kortbroek

Vlaams Minister van Cultuur, Natuur en Leefmilieu Joke 
Schauvliege en burgemeester van Kruibeke Jos Stassen openden 
op maandag 25 november Het Kortbroek voor het grote publiek. 
In dit natuurpark aan de Scheldelei in Kruibeke ruimde de 
zandstock plaats voor een adembenemend wandelgebied met 
twee grote visvijvers. Eén daarvan krijgt een natuurlijk karakter 
met rietkragen en enkele eilandjes, terwijl de andere geschikt is 
voor wedstrijdvissers. 

Met een vlonderpad, amfibieënpoelen en avontuurlijke 
stapstenen geniet je in Het Kortbroek straks met de hele familie 
van de poldernatuur. In de lente krijgen nieuwsgierige bezoekers 
ongetwijfeld gezelschap van tientallen vogelsoorten, die je door 
de vogelkijkwand naar hartenlust bespiedt. Daar zorgen de 
uitnodigende waterplas en de oeverzwaluwenwand wel voor! 

Met de beste wensen 

Na tijden van hard labeur, wordt 2014 een jaar vol sfeervolle 
polderfeesten. Heuglijk nieuws, vond ook minister Schauvliege 
die de eerste opening zichtbaar tevreden beleefde. Gelukkig 
waren ook vele Groot-Kruibekenaren van de partij voor de 
ontdekking van dit natuurgebied. De Barbiergidsen loodsten 
het gezelschap langs de troeven van vandaag en morgen. Ook 
de lokale scholieren haalden hun hartje op aan dit stukje vrij 
toegankelijk groen. Vanzelfsprekend was ook poldermascotte 
Xavier De Ree van de partij om alles in goede banen te leiden. 
Net als de andere poldergasten formuleerde hij een wensdroom 
voor Het Kortbroek en liet die meedrijven met een waterlampion. 

Meer dan mooi om te zien...

... want Het Kortbroek waakt over jou. Om zelfs in de natste 
omstandigheden wateroverlast te helpen voorkomen, verbonden 
we de gracht langs de nieuwe ringdijk met Het Kortbroek. Onder 
andere de Kapelbeek mondt uit in deze ringgracht, alvorens 
haar weg door de polder verder te zetten. Als bij aanhoudende 
regenval het waterpeil in de ringgracht stijgt, stroomt het 
overtollige water via een koker onder de Scheldelei weg naar 
deze bufferzone. Zo ontstaat een prachtig waterlandschap 
dat tegelijk dienst doet als waterbergingsgebied. In november 
bewees de nieuwe waterhuishouding verdienstelijk zijn vlotte 
werking.
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Polderdesign als kers op de taart
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Ontdek je plekje

In 2013 rezen overal in de polders door Stefan Schöning 
ontworpen trappen, bruggen en wegen uit de grond. Aan de 
Scheldelei staat ook al een voorbeeld van een ‘tijdscapsule’. 
Die combinatie van een zitbank, infozuil en tegels serveert 
een polderverhaal van vroeger, nu of straks. In 2014 leggen we 
verschillende van deze rustpunten aan. Kom je dan kijken?

De Mosquito gaat op reis

Wist je dat het buitenmeubilair van de Polders van Kruibeke 
geselecteerd werd voor Conflict & Design? Die driejaarlijkse 
tentoonstelling loopt tot 9 maart 2014 in C-Mine Genk en 
onderzoekt hoe uit conflict schoonheid geboren wordt. Daar 
presenteren we de tijdscapsule rond de restanten van de 
Mosquito, een Engels gevechtsvliegtuig dat tijdens de Tweede 
Wereldoorlog neerstortte in de polders. Bij de bouw van de in- en 
uitwateringsconstructie in Bazel, groeven we een vliegtuigschroef 
en motorblok op.  Die verblijven sinds kort bij het Belgian 
Aviation History Association Archeology Team (BAHAA). Zij 
hebben de kennis en ervaring in huis om de vondsten correct te 
conserveren en tentoon te stellen. Op de noodlottige vindplaats, 
prijkt straks dit ‘monument’.

Actie in je achtertuin
De Vlaamse Cyclocrosscup, een regelmatigheids-
criterium in Oost- en West-Vlaanderen voor niet-
professionele wielrenners, krijgt er in 2014 een 
wedstrijd bij. Op zondag 19 januari snellen de 
deelnemers van de Polderscross over een afgebakend 
parcours langs het overstromingsgebied. 

Ben je jonger dan 12 en heb je zin om het cyclovak 
te leren van een ervaren coach? Schrijf je dan in voor 
de jeugdinitiatie. Die start om 9 uur op de start- en 
aankomstplaats aan de Lange Gaanweg in Bazel. 
Xavier De Ree schreeuwt je in een mum van tijd naar 
de finish. En hij serveert een verrassing op maat!

Voor meer informatie hou je best onze website en 
Facebookpagina in de gaten. We houden je op de 
hoogte!

presentation conflict and design 12-09-2013

stefan.schöning.studio - copyright 2013, all rights strictly reserved. 6
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Polders van Kruibeke
(ook op facebook)

Zondag 5 januari Uitwaaiwandeling Niets beter om van de feesten te bekomen dan een stevige polderbries. 
Wandel je mee het nieuwe jaar in?

Zondag 2 februari Prettig prevelen-
de polderpoëten

Naar aanleiding van gedichtendag trakteren de Barbiergidsen je op een 
bruisend assortiment fijnzinnige polderpoëzie. Geniet je mee?

Zaterdag 8 maart In vuur en vlam Tijdens een heuse fakkeltocht ontdekken we de polders by night. Kom 
je ook?

Zondag 6 april Ruisende elzen Ontcijfer tijdens een heerlijke wandeling het ruisen, fluisteren en  
kreunen van het elzenbroekbos. Met wat geluk spot je een ree!

Maandag 21 april 
(Paasmaandag)

Schelde-
happening

Ook tijdens de Scheldehappening staan de Barbiergidsen paraat met 
volkse wijsheden en leuke polderweetjes. Tot dan?

Zondag 4 mei Dokter de Polder Wist je dat het overstromingsgebied vol geneeskrachtige kruiden staat? 
Ga op pad en ontdek het zelf.

Zondag 1 juni Zintuigen- 
wandeling

Tijdens een rustgevende wandeling voel, hoor, zie, ruik en smaak je de 
polder. Genieten voor gevorderden!

Zondag 6 juli Stiltewandeling Trippel door de polders en geniet van zoemende bijen, ritselend riet en 
vrolijk vogelgekwetter. Ssstt…

Zondag 10 augustus Polderkiemen Weet jij hoe oogstpap smaakt? Of hoe je bier brouwt? Kom het te weten 
tijdens een wandeling vol landbouwzaden, rijstpap en bierproeverij. 

Zaterdag 13 september Kabouter- 
wandeling

Wist jij dat er in de polders kabouters wonen? Die beleven samen met je 
(klein)kinderen een heus polderavontuur. 

Zondag 5 oktober Aan tafel! Het overstromingsgebied staat vol lekkers. Samen met de Barbierkoks 
verorber je al wandelend een heerlijk poldermenu.

Zondag 2 november Paddenstoel-
wandeling

Ga tussen de herfstbladeren op zoek naar de mooiste paddenstoelen, 
zwammen en boleten. Let op, proeven is op eigen risico!

Zondag 7 december Kooiwandeling Dankzij de Barbiergidsen ontdek je hoe bij de Kooi de  
natuurvork precies aan de geschiedenissteel zit. Veel plezier!

Wandel je mee? Wandelkalender 2014!

GIDSEN
BARBIER


