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Polderwerken
Dit voorjaar zal het gezicht van de polders nog verder veranderen. Niet alleen dui-
ken er hier en daar tijdcapsules met weetjes en verhalen op over onze polders, ook 
de werfwegen in en rond het weidevogelgebied verdwijnen. De grachten langs de 
Scheldedijk worden breed aangelegd met flauwe oevers zodat alles piekfijn klaar is 
voor het aankomende broedseizoen en de vogelpopulatie in onze polders in alle 
rust z’n gang kan gaan.

 Nog enkele werkpunten

Daar blijft het niet bij, want de Scheldelei zal 
verder afgewerkt worden ter hoogte van de 
parking aan het veer. Ook het stuk dijk tus-
sen de Scheldelei en de grote in- en uitwa-
teringsconstructies wordt verder afgewerkt. 
Goed nieuws dus voor alle fiets- en wandel-
liefhebbers want daarna kunnen we er aan 
de slag met het aanleggen van een verhard 
jaagpad. De kasseien van de Verkortingsdijk 
nemen we opnieuw onder handen zodat het 
er niet alleen nog mooier maar ook veiliger 
vertoeven is. Ook het verder uitgraven en 
aansluiten van de nieuwe Barbiergeul aan 
de grote uitwatering van Kruibeke staat dit 
voorjaar nog op de planning. 

Nadat de resterende pijpleidingen in het ge-
bied beveiligd zijn, is de laatste grote hinder-
nis van dit project van de baan. Hierdoor zal 
de laatste opening in de ringdijk nog vóór de 
zomer aangepakt worden. Zodra de ringdijk 
definitief afgewerkt is, zal de overstroomba-
re dijk vrijgemaakt worden en is het over-

stromingsgebied in De Polders van Kruibeke 
gebruiksklaar al zal het nog niet volledig af-
gewerkt zijn. Na de definitieve verplaatsing 
van de laatste pijpleidingen zullen de dijken 
rond de Fassaat ten zuiden van het Kalle-
beekveer nog afgewerkt worden. 

 We zijn er bijna…

Alle puzzelstukjes om De Polders van Krui-
beke werkingsklaar te krijgen liggen nu op 
tafel. De betrokken partijen doen hun uiter-
ste best om de werken zo vlot mogelijk te 
laten verlopen, maar veiligheid voor alles! 
We beseffen dat dit op sommige plaatsen 
voor hinder kan zorgen. Let daarom aub op 
de werfborden in het werkgebied. Vanzelf-
sprekend kondigen we alle omleidingen aan 
via o.a. een bericht in Ons Fusietje, onze 
Facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’ 
en website zodat je niet voor onaangena-
me verrassingen komt te staan. Voor meer 
details kan je steeds terecht op de website 
of spring even binnen in de Infokeet aan de 
Scheldelei.  

www.poldersvankruibeke.be
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Rupelmondse Kreek is jarig!
Hevige stormwind en springtij waren de spelbrekers die drie-
honderd jaar geleden op verschillende plaatsen in de polders 
dijkbreuken op hun geweten hadden. Vooral in de dijk van de 
Rupelmondse polder werd een grote bres geslagen die niet te 
dichten viel. Na meer dan 3 jaar herstellingswerken kon men 
na vele pogingen de dijk opnieuw afdammen, maar ondertus-
sen was er een nieuwe natuurparel geboren: de Rupelmond-
se Kreek. Rupelmonde zou Rupelmonde niet zijn zonder haar 
prachtige kreek: een wonderlijke variatie van pure polderna-
tuur! Op maandag 23 maart herdenken we uiteraard deze ver-
jaardag in de gemeente Kruibeke. Neem een kijkje op de web-
site van de gemeente voor meer informatie. 

Stttt… er broedt hier iets 
Half maart is het weer zover: het eerste groen steekt de kop op 
en de vogels fluiten hun mooiste lied: het broedseizoen gaat 
van start! Ook in de Polders van Kruibeke merk je heel wat 
gevederde bedrijvigheid. Het weidevogelgebied in het oosten 
van de Bazelse polder staat in het teken van de tureluur, kluut, 
grutto, kievit,… Dit soort steltlopers houden van een open 
landschap, zodat ze hun natuurlijke vijanden van ver zien aan-
komen. Deze typische weidevogels bouwen hun nest niet in 
een boom, maar op het veld en verkiezen een combinatie van 
gemaaide en ongemaaide grassen om te broeden en hun jon-
gen in groot te brengen. Wees dus zeker extra stil in de buurt 
van het weidevogelgebied want de komende maanden is het de 
babykamer van onze gevleugelde vrienden. 

Op de buiten…
speeldag

Op woensdag 1 april (nee het is geen 
grap!) is het Buitenspeeldag. Dus zet die 
boeken, speelconsoles en de TV aan de 
kant! De ouderraad, W&Z, ANB en de ge-
meente Kruibeke halen die dag alles uit 
de kast rond het thema ‘water’ en bie-
den heel wat bruisende activiteiten voor 
alle kinderen aan. In de schaduw van de 
reusachtige maar vriendelijke CosmoGo-
lem op de Scheldelei, kunnen jongens en 
meisjes vanaf 13u30 tot 16u vrij ravotten 
en de frisse buitenlucht opsnuiven. Laat 
de spelen beginnen! Meer info volgt via 
onze Facebookpagina en website.

www.scalluvia.eu 
De Polders van Kruibeke

Neptunus en de kreek 11 januari 2015
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