zwarte els © Shutterstock

scalluvia.eu

Nieuwsbrief april 2018
Symposium sluit Scalluvia af in stijl

Op het leesmenu…
Symposium sluit Scalluvia af in stijl

1

Zie wat er zwemt in de Polders tijdens
Wereldvismigratiedag

2

Idyllische huisjes en uitkijkheuvel
helemaal af

3

Dit was Scalluvia

4

Internationale partners en sympathisanten blikken terug
op de voorbije vijf projectjaren in kasteel Wissekerke.
Gedurende vijf mooie jaren gaf het LIFE+ project Scalluvia
90 hectare elzenbroekbossen en kreken in de Polders van
Kruibeke een optimale natuurinrichting. Communicatie en
beleefmomenten creëerden gelijktijdig draagvlak en medeeigenaarschap in de regio. Van 13 tot en met 15 juni genieten
zowel nationale als internationale sympathisanten na tijdens
het slotsymposium in het kasteel van Wissekerke.

Sprankelende driedaagse finale

Het wordt een grote finale in stijl met onder meer:
• een ice break event
• een gegidste wandeling door de elzenbroekbossen
• workshops rond natuurherstel, monitoring en medeeigenaarschap
• een beversafari
• een uitstap naar het Grenspark Groot-Saeftinghe.
Wandelschoenen zullen vereist zijn! Mascotte Xavier De Ree komt
langs voor een meet & greet. Wie ook zin heeft om te komen
nagenieten kan na de Paasvakantie inschrijven op www.scalluvia.eu.

En wat nu?

Wees gerust: de opvolging is verzekerd! Voortaan zal de Polderij
de toeristische troeven van de streek in volle glorie uitspelen.
Het Agentschap voor Natuur en Bos blijft samen met de
beheercommissie Natuur de beoogde dier- en plantensoorten
opvolgen. En met de vele kunstwerken en belevingsplaatsen zit
Scalluvia voor lange tijd in het oog en het
hart van de streek.
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Stem ons naar de publieksprijs voor de Natura 2000 Award!
Als kroon op het werk, werd het Scalluvia-project genomineerd voor de Natura 2000 Award van
dit jaar. Er is een publieksprijs waarvoor ook jij kan stemmen. Zowel voor de vele vrijwilligers
als voor de eer van de streek zou het super zijn, mocht je voor ons stemmen op
http://natura2000award-application.eu/finalist/3513
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Zie wat er zwemt in de Polders van Kruibeke tijdens
Wereldvismigratiedag
Op vrijdagnamiddag 20 april laat een visserijbioloog
de fuik te water aan de visvriendelijke stuw en
toont wat zich daar zoal ophoudt.
Wat verblijft er onder het Kruibeekse wateroppervlak?
De ideale dag om dat te ontdekken is op 20 april,
één dag voor Wereldvismigratiedag. Vlakbij de
visvriendelijke stuw met kunstvis Ervin werpen we
een fuik uit. Benieuwd wat er boven water zal komen?

VINd jij alle vissen?
Enkele van de vissen die voorkomen in de Polders
van Kruibeke zijn allemaal door elkaar gekropen
in een woordpuzzel. Vind jij ze allemaal terug?

Vangen, tonen en terugzetten
In de vorige uitgave las je misschien dat het visbestand
dik in orde is. Stevige snoeken, glibberige palingen,
vinnige voorns… ze zwemmen veelvoudig door onze
wateren. Vorig jaar haalden ze zelfs een monstermeerval
van twee meter uit de Rupelmondse kreek! Zulke grote
exemplaren zal expert Marc Staut wellicht niet uit zijn
fuik vissen. Welke geschubde waterwezens hij wel zal
tonen en weer vrijlaten, vertelt hij je samen met een
woordje uitleg vanaf 13u30 aan de Blauwe Gaanweg.

Afspraak op 20 april – 13u30 tot 15u
Blauwe Gaanweg
utterstock
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KARPERHUISJE
•
•
•
•

Was vroeger een vakantiehuisje
Is nu een zomerverblijf voor vleermuizen met
vleermuiskasten
De zolder is ingericht voor de kerkuil
Het dak en de luiken kregen een opknapbeurt

Idyllische huisjes en
uitkijkheuvel helemaal af
Finale toetsen vervolledigen het Karperhuisje,
het Coninckshofke en de uitkijkheuvel.
In het bos daar staan twee huisjes en een machtig
uitkijkpunt. Nee, het is geen sprookjesachtig
kinderliedje maar de idyllische werkelijkheid.
Zowel het Coninckshofke, het Karperhuisje en de
uitkijkheuvel ernaast zijn volledig afgewerkt. Net op
tijd voor een lentewandeling langs het altijd mooie
Beverpad!

De finale toetsen
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Beide huisjes staan er natuurlijk al een tijdje en
waren al een pracht van een verpoosplek in de
natuur. Enkele finale toetsen maken ze nu nog
mooier. Ga straks maar eens kijken!

UITKIJKHEUVEL
•
•
•

De heuvel is opgehoogd en het zicht is vrijgemaakt
Er is een trap geplaatst die naar het bankje leidt
Van hieruit heb je het machtigste panoramazicht
op de kreek

CONINCKSHOFKE
•
•
•
•

Was vroeger een vakantiehuisje
Is nu het natuurlaboratorium van Xavier de Ree
Heeft kijkwanden waardoor je de vogels kan
begluren
Krijgt nieuwe infopanelen over de boomsoorten
van het elzenbroekbos
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Dit was Scalluvia
Je leest de allerlaatste nieuwsbrief van dit
Europese Life+ project. Dit zijn onze vijf absolute
hoogtepunten van vijf stuk voor stuk wondermooie jaren!

1 Het Beverpad
Er is geen betere manier om de kern van het Scalluvia-project
met eigen ogen te zien. Het elzenbroekbos, de dieren, de
historische huisjes, de Rupelmondse Kreek… allemaal in één
korte natuurwandeling. Tip: een selfie op de uitkijkheuvel!

2 De kunstwerken
Creatieve artiesten hebben ervoor gezorgd dat er heel wat
opmerkelijks te zien is. Sint-Joris liet een reeënhart groeien
naast de Liefkesboom, Erwin Dieleman zette Ervin op de
visvriendelijke stuw en Gijs Van Vaerenbergh kroonde de
ringdijk met de Arcade.

3 De terugkeer van de dieren
Reeën zijn tegenwoordig eerder de regel dan de uitzondering.
Bevers knagen hun signatuur in menig boomstam. De zeldzame
kleine modderkruiper flitst door het heldere water. Er is zelfs
een otter gesignaleerd! En wegens plaatsgebrek beginnen we
zelfs niet eens aan de opsomming van vogelsoorten die het
gebied herontdekken.

4 De activiteiten
Inhuldigingsceremonies met streekdelicatessen. Maandelijkse
themawandelingen vol plaatselijke weetjes van de Barbiergidsen. Natuurpret in de Scalluvia Jungle met de Natuurouders.
Aangevuld met tal van spontane initiatieven van lokale verenigingen was en is er van alles te beleven.

5 Jullie!
Of er nu een tijdcapsule ingehuldigd werd, een vissentelling
doorging of een app te downloaden viel; jij was erbij en je deed
mee. Die appreciatie van de streek maakte het allemaal de
moeite meer dan waard. Blijf vooral genieten van de resultaten!

Save the date - Scalluvia-symposium - 13,14,15 juni
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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

