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Lief, speels, groot of
klein… aan de lijn!
Proeven van de Polders

De Polderpagina’s

zondag
7 Juni
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Proeven van de Polders
Ben je een wandelaar of fietsfanaat, neem er dan snel je agenda bij!
Kom op zondag 7 juni genieten van de polderpracht en wandel of fiets langs
de wegen en jaagpaden van de Polders van Kruibeke. Enthousiaste wandelaars,
recreatieve genieters of energieke wielertoeristen: iedereen is welkom om te
proeven van de poldertroeven.
Tijdens deze tweede editie kies je zelf hoe kort of hoe lang je wilt wandelen of fietsen! Ook deze keer duiken her en der sympathieke gidsen
op langs de polderwegen om je hapklare weetjes en verhalen uit de doeken te doen. Ga zeker bij ze langs en verzamel zoveel mogelijk stempels, dan krijg je een aandenken van Xavier de Ree, onze poldermascotte!
Voor gezinnen met jonge kinderen is er een kort parcours (± 3 km) langs het
nieuwe speelbos waar de Natuurouders voor de nodige animatie zorgen en ze de
kleintjes al spelend laten kennismaken met de poldernatuur.
Vooraf inschrijven is niet nodig, maar vergeet op 7 juni je gratis stempelkaartje
niet op te halen aan de infotainer, naast de sporthal.
Aan het Kasteel van Wissekerke kan je die dag ook deelnemen aan Groen is Leuk,
een initiatief dat vernieuwende groene en duurzame toeristische activiteiten
promoot. Zeker de moeite waard om een kijkje te nemen! Tot dan!

Ook zin gekregen?
Stip 7 juni aan in je agenda!
Startlocatie: sporthal De Dulpop, Beekdam 1,
9150 Bazel
Vanaf 14:00u vrije start voor iedereen
Einde puntgidsen in de polders: 17:00u
Deelnemen is gratis
www.poldersvankruibeke.be
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Winnaar Fassaatquiz - 14 april 2015

Kunst op komst?
Hoe kunstig onze poldernatuur ook is, soms kan je
haar pracht nóg beter begrijpen via een cultureel venster. Kunst is daarbij het medium bij uitstek. De partners van Scalluvia, ‘tij en het Huis voor actuele kunst
Z33 lieten hun oog vallen op een prachtig kunstproject
van de Nederlandse kunstenaar Anne Holtrop. De ambitie is om met de hulp van alle Kruibekenaren, een
aluminium afgietsel te maken van een stukje polderlandschap. Er ontstaat dan een permanente vorm die
eruit ziet als een waterplas. Door de unieke tekening en
het zilverachtige materiaal lijkt de plas perfect geïntegreerd in het landschap van de polders. Voor de realisatie van dit kunstwerk komt heel wat kijken, naast de
praktische uitwerking hebben we bovendien heel wat
financiële en andere middelen nodig. Zo zijn we onder
andere op zoek naar grote hoeveelheden aluminium.
Daarom vragen we de inwoners van Kruibeke om hulp.
In de komende maanden zal lokale kunst- en natuurvereniging ‘tij, een inzamelactie op touw zetten. Meer
informatie hierover volgt nog, maar gooi ondertussen
geen lege aluminium drankblikjes weg! Dan draag jij
straks misschien ook een stukje bij tot dit kunstig project! Zin om deze actie te sponsoren? Neem contact op
met de Scalluvia projectcoördinator Veerle Campens via
veerle.campens@lne.vlaanderen.be of 09 276 20 44.

Stekjes voor de vissers
Het Agentschap voor Natuur en Bos diende een stedenbouwkundig aanvraag in voor de nieuwe visstek aan
de Rupelmondse Kreek. Ook de plannen voor de vernieuwde hengellocaties aan de Bazelse Kreek zijn in de
maak. Waterwegen en Zeekanaal NV diende dan weer
een aanvraag in voor verbreedde zones met visplaatsen
in de langsgracht van de ringdijk in Rupelmonde, vlak
bij de Kleine Gaanweg. De realisaties staan ingepland
voor dit najaar en het voorjaar van 2016. Ondertussen
kunnen vissers hun hengel uitslaan in de afgebakende hengelzones aan beide kreken en uiteraard op de
openbare visvijver van het natuurpark het Kortbroek
aan de Scheldelei. En nu hopen dat ze bijten!

Het is volop lente en dan gonst het
van nieuw leven in de Polders van
Kruibeke: jonge bomen, piepende
kuikens maar ook schattige reekalfjes! Jammer genoeg houden nog
steeds heel wat hondenliefhebbers
hun viervoeters niet aan de lijn
waardoor deze honden afwijken van
de voorziene wandelpaden in de
polders. Jonge vogels en reeën die in
het gras schuilen, lopen het gevaar
om door hun moeder in de steek te
worden gelaten als er hondengeur
in hun ‘veilige’ omgeving hangt. Dus
help onze polderdieren en houd je
hond aan de lijn!

Hier brandt de lamp
Nog dit jaar krijgt de route naar
het Kallebeekveer, via de Lange
Gaanweg, duurzame LED-verlichting.
De gemeente voert hiermee de
volgende stap uit in de richting van
een veilig traject voor heel wat fietsers en schoolgaande jeugd.
Eandis plaatst uiterlijk dit najaar
nog de verlichtingspalen, net op tijd
voor de donkere winterdagen.

www.scalluvia.eu
De Polders van Kruibeke
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