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 Liefkesboom viert de liefde

Met valentijn hing er liefde in de lucht in de Polders van Kruibeke. 
De Liefkesboom, een lokaal kunstwerk, kreeg z’n definitieve plekje 
in de polders. De leerlingen van het vierde jaar basismechanica 
van het Sint-Jorisinstituut werkten het kunstproject uit, naar een 
ontwerp van leerkracht plastische opvoeding, Ariane De Wit. Ook 
de locatie in de polders heeft een symbolische betekenis: aan het 
kruispunt van de Lange Gaanweg en de Blauwe Gaanweg staat 
een monumentale lindeboom. Sinds jaar en dag is dat ook dé 
plek waar amoureuze koppeltjes afspreken. Niet verwonderlijk, 
want de linde staat al sinds de Germanen symbool voor de liefde.

In de stalen constructie herken je een reeënkoppel, een verwijzing 
naar de indrukwekkende reeënpopulatie in de polders. Het kunstige 
monument past binnen het Europese Life+ project Scalluvia, dat 
natuur en kunst in de Polders van Kruibeke dichter bij elkaar 
wil brengen. Veerle Campens, Scalluvia-projectcoördinator van 
het Agentschap voor Natuur en Bos legt uit: “We ondersteunen 
dit project omdat het de Kruibeekse gemeenschap, de lokale 
geschiedenis  én de natuur bij elkaar brengt rond een onsterfelijk 
thema.  Het is een kunstwerk dat steeds verandert, met ieder slotje 
krijgt het méér betekenis. Zo blijft deze historische liefdesplek ook 
levendig bij de jeugdige generaties.“

Symboliek troef!
De Liefkesboom nodigt verliefde bezoekers uit om een hangslotje 
te hangen en zo hun liefde te vereeuwigen. Kunstvereniging ‘tij en 
de gemeente Kruibeke organiseerden een passend uitje met de 
jubilarissen uit de gemeente. De gehuwde koppels die het voorbije 
jaar gevierd werden, ontvingen een hangslotje met daarin hun 
namen en trouwdatum gegraveerd. Het diamanten paar, Charles 
Genar en Philomène Stoops, kreeg de eer om als eerste het 
symbolische kleinood op te hangen aan de Liefkesboom. De nog 
steeds verliefde senioren van Kruibeke bezegelden hun liefdesslotje 
met een kus. Nadien mocht iedereen zelf z’n slotje graveren en 
erbij hangen. 

Voor alle romantische zielen is er goed nieuws. Vanaf donderdag 
24 maart (Witte Donderdag) - tijdens de opening van het toeristisch 
seizoen - zullen de slotjes, samen met een brochure over het 
kunstwerk, beschikbaar zijn in het toeristisch infokantoor van 
Kruibeke. Nieuwsgierige wandelaars kunnen dan via de brochure 
op zoek naar de Liefkesboom in de Polders van Kruibeke, en er 
een slotje als teken van hun liefde achterlaten.
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scalluvia.eu

liefdesslotjes © W&Z 

4e jaar basismechanica - Sint-Jorisinstituut  © W&Z

Liefkesboom © W&Z
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grote zilverreiger © Robby De Winter

 Reigers op ’n rij
Sommige exemplaren heb je vast al gespot tijdens een wandeling in de Polders van Kruibeke. De meest gekende 
zijn de blauwe reiger, grote zilverreiger en de kleine zilverreiger. Maar ook de zeldzame exemplaren purperreiger, 
roerdomp en woudaap kan je hier – met de nodige dosis geluk – bewonderen. 

Purperreiger 

1 m groot 

Lichtgrijs met bruinoranje verenkleed

Gele snavel

Gele poten

Roerdomp 

70-80 cm groot 

Lichtbruin verenkleed met donkere 
tekening als ideale camouflage in het 
riet

Geelbruine snavel

Groengele poten

Woudaap 

+- 30 cm groot 

Vrouwtjes hebben een beige 
verenkleed met zwartbruin bovenaan 
als ideale camouflage in het riet. 

Strogele lange snavel

Grijgele tot grijsgroene poten

Mannelijke 
exemplaren hebben 
een gitzwarte rug
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 De wereld van Xavier de Ree
Je bent ze beslist als eens tegen het lijf gelopen 
tijdens een wandeling of fietstocht in de polders: de 
Natuurouders van Kruibeke omringd door een bende 
enthousiaste leerlingen. Maar wie zijn ze en wat doen 
ze precies? Natuurouders Ghislain, Bob, José en Anne 
doen het voor je uit de doeken.

 1. Wat doen de Natuurouders precies in de
Polders van Kruibeke?

Anne: We begeleiden samen met de leerkrachten, 
kleuters én kinderen uit de lagere school, in hun 
zoektocht naar natuurbeleving in hun omgeving. De 
Polders van Kruibeke zijn door hun biodiversiteit de 
ideale plaats om bij te leren over dier, plant, bodem, 
water... 

 2.Welke activiteiten bieden jullie aan en 
voor wie?

Ghislain: Wij bieden speelpakketten aan voor kleuters 
rond de bij of kriebeldiertjes. Leerlingen van het 3e 
en 4e leerjaar laten we de natuur ontdekken via hun 
zintuigen. Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar ontdekken 
de natuur via allerlei proeven, zoals de zuurtegraad van 
water meten en nagaan welke stoffen er in het water 
zitten. Speciaal voor deze leeftijdsgroep hebben wij het 
Scalluvia Jungle Spel uitgewerkt. De leerlingen gaan 
op ontdekkingstocht onder leiding van Indiana Jones. 
Met kompas en kaart zoeken zij het elzenbroekbos 
op. Ze worden daar opgewacht door een team van  
Natuurouders. In kleine groepjes gaan zij het gebied 
bestuderen met allerhande proeven, zij bouwen zelfs 
een beverburcht.

 3. Wat is jouw favoriete plekje in de Polders van 
Kruibeke?

José: Aan de Bazelse Kreek is er een speelbos en een 
weidevogelgebied. Dit is een paradijs!
Ghislain: Mijn favoriete wandeling loopt langs de 
Rupelmondse Kreek. Daar krijg ik het gevoel om 
helemaal alleen door de natuur te wandelen, omringd 
door kwetterende vogels. Als je geluk hebt zie je een 
ree. Nee, niet Xavier.
Bob: Ik wandel het liefst langs de Rupelmondse Kreek.Of 
naar de rand van het speelbos waar ik vlinders spot. Ik 
kweek zelf al 20 jaar vlinders om los te laten in de natuur 
en op dat plekje ga ik op verkenning naar zeldzame 
exemplaren. 

 4. Vertel een leuke Natuurouderandekote:
Anne: Tijdens een paddenstoelenles (4e leerjaar) ging 
het even over heksen. Eén van de kinderen zei: heksen 
bestaan niet, een andere leerling ging tegen deze 
bewering in. Om de kerk in het midden te houden zei 
ik dat vroeger mensen die veel van de natuur kenden 
als gevaarlijk aanzien werden en de naam heks kregen. 
Een vinger ging omhoog en een leerling vroeg of ik dan 
ook een heks was want ik weet veel over de natuur. Na 
even slikken en mijn lach te verbergen, antwoordde ik: 
“Via het internet weten we allemaal veel over de natuur 
waardoor de naam heks nergens meer op slaat. Maar 
vliegen op een bezemsteel kan ik niet.”

         5. Hoe zie je de toekomst van de Natuurouders, 
nu de Polders van Kruibeke steeds bekender 
worden? 

Bob: Een glazen bol heb ik niet maar met zo’n hecht 
team waar wij hopelijk nog enkele nieuwe leden aan 
kunnen toevoegen ziet het er gewoon super uit. Ik kijk 
echt uit naar de toekomst en hopelijk blijft het niet alleen 
bij kleuters en lagere school alleen.

Natuurouders in Kruibeke

Help, Xavier is op zoek naar 
de schat, maar welk kompas 
brengt hem op het juiste pad?
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          6. Kan iedereen Natuurouder worden? 
José: Ja, als je graag met kinderen werkt , krijg je toch wel 
heel veel terug! Zelfs de leerkrachten geven ons een gevoel 
van waardering voor wat we in elkaar steken. 
Ghislain: Iedereen is welkom. Er is geen speciale kennis 
vereist. Algemene kennis van natuur en milieu is meer als 
voldoende. Kinderen graag zien en met hen op ontdekking 
gaan is het belangrijkste. Wij hebben een fantastische 
ploeg met veel kennis en expertise. Nieuwe Natuurouders 
zullen op hen kunnen rekenen en geleidelijk aan dezelfde 
kennis verkrijgen.

 Wist je dat...

Deze nieuwsbrief kadert in het door de Europese Unie gesteunde Life+ project Scalluvia en draagt bij tot de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk. Meer info op www.scalluvia.eu 

Met dank aan de Natuurouders, Fernand Daniels, Dirk Gorrebeeck en Jeroen Van Vaerenbergh. Foto’s via VILDA.

 Op pad in de polders

De Polders van Kruibeke staan garant voor 
gezellige wandelpaden. Maar kende je het 
Beverpad en het Donkpad al?

Het Beverpad ligt in Rupelmonde. Vanaf de 
ringdijk volg je dit pad langs de Rupelmond-
se Kreek. Sinds enkele jaren duikt de bever 
regelmatig op in deze buurt. Als je goed 
kijkt, spot je de typische bevervraatsporen 
bij enkele bomen. 

Het Donkpad start aan de Bazelse Kreek en 
loopt langs het speelbos tot aan de Lange 
Gaanweg. 
De naam ‘Donkpad’ is een verwijzing naar 
de donk die in de Bazelse polder ligt.  
Die donk is waarschijnlijk een overblijfsel 
van de laatste ijstijd: een zandige verhoging 
van het landschap die bijna nooit onder wa-
ter kwam vóór de inpoldering. Het ligt nl. 
twee à drie meter hoger dan de rest van 
de polders. Ook in de steentijd was hier al 
menselijke activiteit: in de buurt trof men 
resten aan van artefacten in silex (vuur-
steen), restanten van jagersverzamelaars 
(8000 tot 4000 voor Christus). 
Laat je verleiden door deze natuurpaden!

Natuurouder José tijdens  natuurspel ‘Moord in de Poel’ © W&Z

 
Voel je het kriebelen? 
Sluit je aan bij de Natuurouders! Iedereen is 
welkom, neem contact op met Katrien Cornu voor 
meer informatie: milieu@kruibeke.be

je na een uitstapje in de natuur je lichaam best altijd 
op de aanwezigheid van teken test? Kijk vooral op 
warme plekjes, zoals liezen, oksels, en de randen van je 
ondergoed. Controleer bij kinderen ook het hoofd en achter 
de oren. Tref je een teek aan, verwijder deze dan zo snel 
mogelijk met een tekentang. Wanneer de teek binnen de 
24 uur wordt verwijderd, is de kans op besmetting met 
de ziekte van Lyme zeer klein. Voor meer info, surf naar 
 www.gezondheid.be

teek © Shutterstock 

Donkpad

Beverpad
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