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De zomer veranderde de Polders van Kruibeke in een oase van groen. Het wemelt van 
het leven tussen de Scheldedijk en de ringdijk en dat weet Europa ook. Dankzij haar 
Life+ programma krijgt de natuurinrichting een extra duwtje in de rug.

Naast de fauna en flora, doen ook wij ons best in de polders. De werken schieten 
goed op. Her en der verrijzen trappen en slingeren pas aangelegde wegen door het 
landschap. Ook Kortbroek (het poldertje naast de Scheldelei) veranderde op enkele 
maanden tijd in een bijna afgewerkt natuur- en wandelgebied.

Kortom: we werken hard aan een fraaie achtertuin voor alle Groot-Kruibekenaren. 
Maar dat kunnen we niet alleen. Hoewel de Polders van Kruibeke nog steeds 
verboden toegang zijn, ontsiert zwerfvuil de omgeving. Daarom richten we graag 
de schijnwerpers op de Zwerfvuilactie van de gemeente. Samen bouwen we aan een 
groen, veilig en proper Groot-Kruibeke. Help je mee?

Polders van Kruibeke in volle bloei

Vind alle nieuwtjes op de website en onze  
facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’.

Ree
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        Europa steunt natuurontwikkeling

In de Polders van Kruibeke gonst het 
van de bedrijvigheid. Het gecontroleerd 
overstromingsgebied krijgt stilaan haar 
definitieve vorm. En die kleurt groen, want 
naast veiligheid en recreatie, speelt ook 
moeder natuur straks een hoofdrol in het 
gebied. 

En bij die natuurontwikkeling kunnen we 
best wat steun gebruiken. Daarom dienden 
we een dossier in bij het Europese Life+ 
programma. Dat financiert milieuprojecten in 
de hele Europese Unie en voert gevarieerde 
natuur, doeltreffend milieubeleid en open 
communicatie hoog in het vaandel. Die 
doelstellingen staan ook in de Polders van 
Kruibeke voorop. Als erkenning van onze 
inspanningen, draagt Europa graag haar 
steentje bij.  

Volgens Laurent Vanden Abeele van het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) opent 
Life+ tal van mogelijkheden. “Wij ijveren  
voor het versterken van natuur, bos en 
groen in Vlaanderen. Dat Europa daarbij 
een handje gaat toesteken, is erg goed 
nieuws. Met de steun van Life+ krijgt zo’n 
90 hectare van het overstromingsgebied 
een geoptimaliseerde inrichting. En dat 
doen we niet alleen. Samen met Waterwegen 
& Zeekanaal NV, de gemeente Kruibeke en 
natuurvereniging Kruin werken we aan natuur 
die tegen een stootje kan.”

“Naast de natuurinrichting, stellen we een natuur- 
en bosbeheerplan op. Dat moet het gebied verder 
helpen ontwikkelen, in stand houden en op een 
duurzame manier beschermen. Dat door het 
bijvoorbeeld te promoveren tot Vlaams natuur- en 
bosreservaat. We bekijken ook hoe we de natte bossen 
toegankelijker kunnen maken, zonder daarbij de 
natuurwaarden te verstoren.”

“Nu al nieuwsgierig? Straks kan je terecht op een 
nieuwe website, ontdek je informatieborden vol leuke 
weetjes en kan je deelnemen aan tal van educatieve 
acties.” 

Samen sterk

Habitatherstel als streefdoel

Blauwborst

Natuurontwikkeling is voor iedereen!

IJsvogel

“Dat doen we op verschillende manieren. Zo 
houden we kreken gezond door hun oevers op een 
natuurvriendelijke manier opnieuw in te richten. 
Of door stuwen te bouwen, die vissen probleemloos 
kunnen passeren. Ook de natte bossen krijgen alle 
kansen om zich van kruin tot wortel te ontwikkelen. 
Zo worden ook de delicate habitats van vissoorten als 
bittervoorn en kleine modderkruiper, en vogelsoorten 
als blauwborst, ijsvogel, woudaap en purperreiger in 
ere hersteld.”
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        Op bezoek in de polders

Langs de oevers van de Schelde valt heel wat 
te beleven. Je verkent Rupelmonde samen met 
Mercator, herbeleeft bij kasteel Wissekerke de 
rijke geschiedenis van Bazel en wandelt en fietst 
er op los in Kruibeke. De kans dat je daarbij het 
toekomstige gecontroleerd overstromingsgebied 
doorkruist, is erg groot. 

De Polders van Kruibeke zijn nog volop in 
aanleg. Bouwheer Waterwegen & Zeekanaal NV 
sleutelt er aan een groene en veilige toekomst 
en kan je veiligheid op de werf tijdens de werken 
niet garanderen. Daarom mag je enkel onder 
begeleiding het overstromingsgebied bezoeken. 
Het veer Bazel-Hemiksem blijft natuurlijk wel 
bereikbaar. Dit via een duidelijk aangegeven route.

Of met een eenmalige toelating. Die kan je 
aanvragen bij Waterwegen & Zeekanaal NV. Zij 
vertellen je met plezier hoe jij en je groep de 
Polders van Kruibeke het beste verkennen. Zo 
ontdek je het natuurschoon in avant-première.

Op eenvoudig verzoek ontvang je een folder met 
handige checklists, die je in een mum van tijd 
vertelt wat jij als organisator hoort te doen. 

Ben je benieuwd hoe er het in de polders aan 
toegaat, maar heb je geen zin om zelf iets 
te organiseren? Ga dan mee op een van de 
maandelijkse werfwandelingen. 

Of neem een kijkje op de tentoonstelling in de 
Infokeet aan de Scheldelei (naast het veer naar 
Hoboken). 

Naar buiten

Opgelet!

Tot uw dienst

Wandel je mee?

ZoNDAg 13 oktober: 
kabouterwandeling

ZoNDAg 3 NoVeMber: 
Poldergezwam

ZoNDAg 1 DeceMber: 
graven aan het water

kijk snel op www.gogkbr.be of op de Facebookpagina van de Polders van kruibeke voor meer informatie.
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Zwerfvuilactie: samen voor een proper Kruibeke

Je bent niet alleen!  
De gemeente verwijdert 
wekelijks rondslingerend 
vuil. Ook de jagersvereniging 
Kruitem organiseert 
samen met de plaatselijke 
jeugdbewegingen elk jaar een 
grote opruimactie.

Toch blijft sluikstorten 
een probleem. Ook de 
Polders van Kruibeke blijven 
niet gespaard. Jammer, 
want rommel ontsiert het 
landschap, lokt ongedierte en 
schaadt het milieu. 
Wist je dat een colablikje er 
tot 50 jaar over doet om te 
vergaan? 

Enkele Kruibekenaren hebben genoeg van al dat vuilnis in het 
straatbeeld en nemen het heft in eigen handen. Door maandelijks 
zwerfvuil op te ruimen in bepaalde probleemzones ijveren ze voor 
een mooiere gemeente. Ook de toegangswegen naar de Polders van 
Kruibeke horen daar bij. 

De Zwerfvuilactie toont aan dat afval niet zomaar verdwijnt 
en hoopt zo sluikstorters te ontmoedigen. De gemeente steunt 
dit prachtige initiatief en levert vuilniszakken, grijpstokken, 
handschoenen en fluo-jasjes. Ook halen ze het ingezamelde afval op.

De vrijwilligers spreken voor het eerst af op 3 september 2013 om 
18u in de brouwerij in het gemeentehuis van kruibeke. Zin om 
je steentje bij te dragen? Mail dan naar milieu@kruibeke.be en laat 
weten in welke straten jij gaat opruimen. Tot dan! 

Ook een hekel aan 
zwerfvuil? Vele handen…

...maken licht werk!


