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Het Coninckshofke,
een nieuw idyllisch
plekje

Oeverlopen
© Vilda

Appel- en perenbomen van lokale variëteiten leveren straks heerlijke sapjes
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Samen met Barbiergids Freddy Moorthamer trokken we op een zonnige lentedag de
Polders van Kruibeke in om de nieuwste tijdcapsule in de Polders van Kruibeke te bewonderen: het Coninckshofke. Aan de picknickbank voor het huisje, met zicht op de prachtige
boomgaard en de Rupelmondse Kreek beantwoordt Freddy enthousiast onze vragen.
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Vertel je ons een beetje meer over de geschiedenis van het Coninckshofke?
“Bankier én steenbakker Waterschoot bouwde dit paviljoentje in de tweede helft van
de 19de eeuw om in zijn vrije tijd een vislijn
uit te gooien in de Rupelmondse Kreek.
Nadien passeerden er nog een aantal andere
eigenaars de revue. Ze maakten van deze
plek een landbouwbedrijfje met fruitbomen. Maar de meeste mensen zullen het
huisje nog kennen in eigendom van notaris
Depuydt.”
Het paviljoentje is nu een tijdcapsule. Wat
wil dat zeggen?
“Een tijdcapsule is een plek waar een verhaal uit het verleden of uit het heden aan
vasthangt. Vaak vind je daar de typische
tegels met een bankje en een infobord in
de herkenbare huisstijl. Het Coninckshofke
heeft het afgelopen jaar een metamorfose
ondergegaan. Met het Life+ project Scalluvia
zetten gemeente Kruibeke, Barbiergidsen,
Kruin, Natuurouders Kruibeke, Waterwegen en Zeekanaal NV en Agentschap voor
Natuur en Bos voluit in op het herstel van
de zeldzame elzenbroekbossen én om deze
prachtige natuur meer bekend te maken in
de streek. Het Coninckshofke speelt hierin
een belangrijke rol. De boomgaard wordt
opnieuw onderhouden en verder uitgebreid.
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Plan je volgende polderwandeling langsheen deze tijdcapsules en kom er meer
te weten over hun geschiedenis.

We integreerden een vogelkijkwand in het
huisje zodat je watervogels als de fuut en
de aalscholver kunt bewonderen. De leerlingen van het Sint-Jorisinstituut maakten
bijenhotels voor solitaire bijen. De combinatie van de mooie picknickbank waar we
nu aan zitten, het huisje, de boomgaard, de
Rupelmondse Kreek zorgen voor een nieuwe
toeristische troef voor onze Polders.
Het Coninckshofke oogt wel nog behoorlijk
leeg. Blijft dit zo?
“Absoluut niet. Het huisje wordt de komende maanden ingericht zodat kinderen –en
hun ouders - meer te weten komen over
deze plek. Uiteraard zal Xavier de Ree, de
mascotte van de Polders van Kruibeke, hier
een belangrijke rol in spelen.”
Zijn er nog andere tijdcapsules in de
buurt?
“De Polders van Kruibeke zijn doorspekt van
interessante locaties met een opmerkelijk
verhaal. Sinds kort prijken er aan de tijdcapsules Liefkesboom, Sigmaplan, speelbos,
elzenbroekbos, sporenpad en visvriendelijke
stuw infopanelen. Zo kom je ook zonder gids
meer te weten over de Polders van Kruibeke.
Een aanrader om je volgende wandeling in
de Polders hierop af te stemmen.”

Feestelijke inhuldiging
‘watervallen van Kruibeke’

Arcade, tijdcapsule
in wording
Freddy: “Binnenkort is de ‘Arcade’ van het
Belgische kunstenaarsduo Gijs Van Vaerenbergh
ook klaar. Ook deze site wordt een volwaardige
tijdcapsule. Een reeks bogen die zigzag over de
ringdijk lopen aan de Verkortingsdijk ensceneren
het oversteken van de dijk. Uit bijna 19 ton aan
cortenstaal zal hier het kunstwerk van 27,5 meter
lang en 10 meter hoog verrijzen. Het staal verwijst naar de vroegere lokale scheepsbouw. Oefen
alvast om deze zomer hier een selfie te komen
nemen!”

Op zaterdag 24 juni gaan alle 15 kokers open en
stroomt voor de eerste keer Scheldewater vanaf
de majestueuze inwateringsconstructie in Kruibeke de polders binnen. Vanaf dan boetseert
het wassende water deze plek tot een getijdengebied met slikken en schorren. Die dag maak
je een getijdentreinritje of een getijdenwandeling in gezelschap van een Barbiergids of tel je
samen met je kinderen visjes met de Natuurouders. Na de officiële inhuldiging van de in- en
uitwateringsconstructie klinkt de burgemeester
samen met iedereen bij het eerste binnenstromende water op deze nieuwe Kruibeekse trots
met een lokaal hapje en drankje. Je komt toch
ook?
Bekijk het volledige programma op
www.poldersvankruibeke.be

www.poldersvankruibeke.be
De Polders van Kruibeke
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