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Vierde editie
Polderscross Kruibeke
Broedseizoen 2016

De Polderpagina’s
Graven in de Polders

Goed gebroed

Sinds juni zijn in Kruibeke en Bazel werken bezig aan de leidingen van Air Liquide.
Ook het gebied rond de Rupelmondse kreek wordt nog onder handen genomen. In
het voorjaar van 2017 zijn de graafwerken afgerond en dan openen alle deuren in
de Polders van Kruibeke!

Onze polders vormen een thuis voor veel vogels. Dit
seizoen was de ralreiger model voor heel wat vogelspottende cameralenzen. Ook alle West- en Zuid-Europese
reigerachtigen kwamen op bezoek. Uniek in Vlaanderen!
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In de Polders bevinden zich leidingen die stikstof, waterstof en zuurstof transporteren. Deze
worden verplaatst in functie van de aanleg
van het gecontroleerd overstromingsgebied.
Zo zijn ze beter bereikbaar.
In een eerste fase werden tijdelijke
maatregelen getroffen, zodat het gebied
overstromingsklaar was voor de winter van
2015. In een tweede fase worden de nieuwe
leidingen op hun plaats gebracht.
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Rupelmondse Kreek
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Ook in Rupelmonde werden de puntjes
op de ‘i’ gezet. Via een geul ter hoogte
van de Rupelmondse Kreek moest een
laatste uitwateringsconstructie verbonden
worden met de Schelde. De aarde die
werd uitgegraven, ligt opgeslagen in de
tijdelijke grondstock van de Fasseit. De
grondoverschotten kunnen dienen voor
andere projecten van het Sigmaplan.

Kruibeke info | september-november 2016 | nummer 3

Dijkwerken
Ondertussen wordt ook de zuidelijke
overloopdijk aan de Fasseit verder bedekt
met gevezelde open steenasfalt, om te
beschermen tegen de erosiekracht van het
Scheldewater bij stormtij. De overloopdijk in
Bazel ten zuiden van het Kallebeekveer zal
verder afgegraven worden.
Oeverwerken Scalluvia
Ter hoogte van de meest westelijke vertakking
van de kreek worden de oevers van een
upgrade voorzien. Zo wordt deze thuis voor
bevers weer een streling voor het oog. In
het buffergebied buiten de ringdijk en aan
de Bazelse en Rupelmondse Kreek komen
gloednieuwe visplekken!
Begin augustus is de aannemer gestart met
graven, en voor de eerste sneeuw valt, moet
het werk klaar zijn.

Tot en met eind oktober 2016 blijven
sommige wegen en jaagpaden
afgesloten voor een vlotte afwerking
van de Polders. Het Kallebeekveer
blijft bereikbaar voor pendelaars. De
projectleiding evalueert maandelijks
om een goed verloop te garanderen.

“Bij de bosvogels deden de fitis en de tuinfluiter het goed.
Bij de weidevogels scoorde de kievit, met meer dan twintig
koppels! Ook de ransuil was een topper. De lepelaar is het hele
jaar komen vertoeven in de Polders van Kruibeke.”
Wat waren de hoogvliegers dit jaar?
“Vergeleken met de rest van Vlaanderen doen de snor, cetti’s
zanger en rietgors het voortreffelijk. Het aantal nesten is dit
jaar aanzienlijk gestegen. Er is zelfs een uiterst zeldzaam
woudaapje broedend gezien”, aldus een enthousiaste Smet.
Wie was er niet, die je volgend jaar hoopt terug te zien?
“De rietvogels deden het iets minder goed, ten voordele van
de weidevogels”, zegt Smet. “In het weidevogelgebied worden
de rietkanten kort gehouden, waardoor rietvogels verhuizen
naar de Kruibeekse polder en de schorren langs de Schelde”,
verklaart hij. “De wielewaal en boomvalk, die je regelmatig
vindt in de bossen in de Polders, hebben zich dit jaar jammer
genoeg niet laten zien.”
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Air Liquide

Heel wat prachtexemplaren vonden hun weg naar ons
natuurschoon. We vroegen het aan Kruin-vrijwilliger Gilbert
Smet, die alles van dichtbij heeft opgevolgd.

polderscross

uitwateringssluis

Op 15 en 16 oktober worden de Polders van
Kruibeke en de historische dorpskern van
Bazel opnieuw omgedoopt tot het wielerepicentrum van Vlaanderen. Dit keer vieren
we de vierde editie van de Polderscross, en dat
met een plaats op de internationale kalender
van de UCI! Aan de start mag je alvast Wout
Van Aert en Mathieu van der Poel verwachten.
Zaterdag
mogen
de
nieuwelingen,
junioren, vrouwen en bekende cyclocrossliefhebbers zich aan een poging op winst
wagen. Om 15 uur is het aan de professionals
om alles uit de kast te halen. Vorig jaar mocht
Wout Van Aert alweer de overwinning op zijn
naam schrijven. Scoort hij een drie op drie?
Zondag kunnen de jeugd en lokale crossers
de benen losrijden. We sluiten het weekend
vol festiviteiten af met een estafettecross.
Voor tickets (€ 10 in VKK) en meer informatie,
surf naar www.polderscross.com. Wie
jonger is dan 12 jaar, kan gratis komen
supporteren! Mag het wat meer zijn? Dan kan
je ook als heuse VIP het spektakel meemaken.
Wees erbij, want zoals wielercoryfee José De
Cauwer al zei: dit maak je nergens anders mee!

www.poldersvankruibeke.be
De Polders van Kruibeke

scalluvia.eu

nummer 3 | september-november 2016 | Kruibeke info

2

