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 ’Roestige’ Arcade siert ringdijk

Arcade symboliseert poort tussen dorp en 
polder 

Sinds juni staan er vijf roestige bogen op het kruispunt tussen 
de Verkortingsdijk en de ringdijk. Samen vormen de bogen de 
Arcade, een kunstwerk dat van gedaante verandert naargelang 
de plaats vanwaar je het bekijkt. Zo’n multidimensionale 
selfiespot vraagt  om een fotowedstrijd! 

De bogen zijn vervaardigd uit cortenstaal en krijgen daardoor 
een roestige kleur. Dat laagje roest schermt het metaal af van 
zuurstof, waardoor het kunstwerk zichzelf beschermt tegen 
verdere oxidatie. 

Kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh bedacht het concept van 
de Arcade en volgde de inhuldiging goedkeurend: “In zijaanzicht 
staan de bogen naast elkaar als een venster op het natuurgebied, 
in vooraanzicht staan ze achter elkaar en vormen ze een grote 
poort die de voorbijganger uitnodigt om een bezoekje te brengen 
aan de prachtige elzenbroekbossen aan de voet van de ringdijk. 
Het schaduwspel van de zon voegt een extra dimensie toe . ”

Nieuwsbrief september 2017

scalluvia.eu

Fotowedstrijd: win een fles Vlier of Bees
Ga de Arcade ontdekken en doe mee aan de  fotowedstrijd:

 Zoek een originele invalshoek en poseer voor de Arcade 
Deel die foto met de hashtag #arcade en/of mail naar 
gogkbr@wenz.be
 De origineelste inzending wint een fles ambachtelijke, 
Kruibeekse Vlier of Bees.

Het volledige wedstrijdreglement 
lees je op www.scalluvia.eu
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 Visstuw voert veel nieuwe vissen 
aan 

Tijdens de voorjaarstrek van de vissen, hebben de vrijwilligers van 
de natuurvereniging Kruin de passage van vis aan de visvriende-
lijke stuw gemonitord. Visserijbioloog Alain Dillen is opgetogen 
over de resultaten : “Er komt veel nieuwe vis via de visvriendelijke 
stuw uit de Schelde het gebied binnen. Die vissen zoeken kal-
me waters op om zich voort te planten  of op te groeien. Zowel 
stroomop- als stroomafwaarts van de stuw is het visbestand 
mooi in balans.” Kleine keerzijde aan de medaille is dat ook de 
zonnebaars de grachten binnendrong. “Dat is een exotische vis, 
die we hier liever niet zien. We rekenen op de snoeken om het 
aantal zonnebaarzen in toom te houden.”

En de vaakst voorkomende vis is…
… de blankvoorn. Het visbestand in het algemeen gedijt uitste-
kend, want ook de baars, de paling en de snoek zijn prominent 
aanwezig in de Kruibeekse wateren. De veel kleinere bittervoorn 
met zijn hoge rug is wat zeldzamer. “Tijdens de paaitijd kleuren 
ze heel mooi rood en blauw, daaraan kan je ze herkennen”, tipt 
Alain Dillen tot slot. Als er één ding uit de vismonitoring blijkt, dan 
is het wel dat de vissen zich hier als een vis in het water voelen!

 Spotter ziet otter

Een attente spotter was er honderd procent zeker 
van: het dier dat hij zag wegvluchten in het Kruibeek-
se bosland was een otter. Hallo, Koen Van den Berghe 
van Instituut Natuur en Bosonderzoek, kan dat wel 
kloppen?

“Otters zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen, maar Kruibeke 
is net als Broek De Nayer in Willebroek inderdaad één 
van de weinige plaatsen waar we ze wel eens aantreffen. 
Het is dus zeker geloofwaardig. Een visuele waarneming 
is nóg uitzonderlijker. Wij moeten het doorgaans stellen 
met uitwerpselen, pootafdrukken en fotovallen.”

Fotovallen? Wat zijn dat?
“Dat zijn camera’s met bewegings- en warmtesensoren. 
Als er ook maar iets beweegt dat een lichaamstempera-
tuur heeft, neemt de camera een foto. Voor schuchtere 
dieren, zoals de otter er echt wel één is, moeten we 
zulke camera’s plaatsen, anders zouden we de dieren 
nooit kunnen spotten.”

Hoe komt zo’n zeldzaam dier uitgerekend in Kruibeke 
terecht?
“Otters  reizen via de Rupel en de Schelde en als ze een 
leef- en voedingsgebied tegenkomen dat hen bevalt, 
kruipen ze op de oever en gaan ze dat verkennen. In de 
elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke vinden ze 
veel vis, ruige vegetatie en riet. Ze kunnen hier zowel 
komen schuilen als jagen. Ze blijven weliswaar niet lang, 
het zijn reizigers. Het is goed mogelijk dat de otter die we 
in Willebroek zien, dezelfde is als diegene die in Kruibeke 
gezien is. Dat kunnen we helaas niet vaststellen.

Als het hier zo goed voor ze is, waarom komen ze dan 
zo weinig voor?
“Zo’n 20 jaar geleden stelden we vast dat de otter een 
zware klap had gekregen in West-Europa. Dat was te 
wijten aan bejaging en vervuilde rivieren. Daar is door 
de jaren heen veel beterschap in gekomen en daar zien 
we nu stilaan de effecten van. Mede dankzij een her-
introductieproject in Friesland keert de otter meer en 
meer terug in onze gebieden.”

Otters worden vaak verward met bevers, die hier ook 
zitten. Wat zijn de duidelijkste verschillen?
“Om te beginnen zit er verschil in hun staart. Die van 
de bever is plat, kort en breed, terwijl de otter een lan-
ge, dunne staart heeft. Voorts ziet de otter er als een 
marterachtige uit. Een uit de kluiten gewassen wezel of 
hermelijn zeg maar. De bever is een wat dikker knaag-
dier, met een spitsere snuit. Ten derde is de otter een 
viseter en de bever een planteneter.

Xavier is vergeten waar zijn labo staat. Raad jij de plaats?

Enkele weetjes over de otter:
 De otter is een stil dier, maar als hij een geluid produceert, is dat een soort gefluit.
 Otters zijn echte speelvogels. In de winter maken ze soms een sneeuwglijbaan.
 Winterslaap? Daar doet de otter niet aan mee! Zijn pels is dik genoeg.
 Meer otterweetjes vind je in de werkkamer van Xavier in het Coninckshofke

blankvoorn © VILDA

bever

De visvriendelijke stuw is een van de stuwen 
die ervoor zorgen dat de elzenbroekbossen 
langer nat blijven in het voorjaar en zo een 
rijkere kruidlaag krijgen. Deze vaste stuw 
heeft vijf nevengeulen. Afhankelijk van het 
gewenste waterpeil wordt een van de neven-
geulen opengezet en kunnen vissen onbe-
lemmerd verder zwemmen.
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 Het Coninckshofke is bewoond

Aan de oever van de Rupelmondse Kreek staat een huisje 
dat in de volksmond het Coninckshofke heet. ’s Nachts 
gebruikt iemand dat huisje als werkplaats. Hij bekijkt 
en bestudeert er de libellen, slakken, watervogels en 
vissen van in, op en rond de Rupelmondse kreek. Wat hij 
ontdekt, schrijft hij op. Zodra de zon weer opgaat, doet 
hij de deur open, zodat jong en oud vrije toegang heeft 
tot al die leuke weetjes.

De nieuwe bewoner is…
Poldermascotte Xavier de Ree! Dankzij de hulp van heel 
wat enthousiaste buurtbewoners en –verenigingen was de 
renovatie van het Coninckshofke net op tijd klaar voor de 
zomer. Het resultaat is een leerrijke en actieve weetjeshut, 
boordevol prikkelende natuurweetjes.

Bezoek en bekijk het dierenrijk
In en rond het Coninckshofke is, naast de werkkamer van 
Xavier de Ree, nog meer bekijks:
 Vogelkijkwanden met zicht op het leven op en rond de 
Rupelmondse Kreek
 Picknicktafels voor een rustpauze in een fraaie omgeving
 Infobord over de rijke geschiedenis van het 
Coninckshofke 
 Bijenhotels in de vorm van dieren die er leven, gemaakt 
door de leerlingen van het Sint-Jorisinstituut
 Een nog te renoveren boomgaard, waar vanaf volgend 
voorjaar lokale variëteiten van appels en peren zullen 
groeien.

het Coninckshofke
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Verken ook de andere 
tijdcapsules van Scalluvia
Elk interessepunt uit de omgeving van 
de elzenbroekbossen herken je aan een 
opvallende ‘tijdcapsule’. Dat is een in-
formatiezuil met leuke weetjes en inte-
ressante informatie over de locatie. De 
nieuwe tijdcapsules staan bij:
1  speelbos
2  elzenbroekbos 
3  Arcade 
4  dierensporenpad
5  Liefkesboom
6  visvriendelijke stuw
7  Coninckshofke
8  Karperhuisje

Maak een wandeling of fietstochtje en 
verken ze allemaal!

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
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