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Herstel van zeldzame elzenbroekbossen
De Polders van Kruibeke herbergen prachtige natuur. De ietwat onbekende elzen-
broekbossen die je kan vinden langs de Rupelmondse Kreek en tussen de Dweerse 
Gaanweg, Lange Gaanweg, Verkortingsdijk en de Blauwe Gaanweg zijn daar het per-
fecte voorbeeld van. Deze bijzondere bossen hebben een natte ondergrond door-
dat ze gevoed worden door kwelwater. Dit maakt hen tot de thuisbasis voor heel 
wat zeldzame planten en dieren.

Elzenbroekbossen   

Het Life+ project SCALLUVIA zet voluit in op 
de verbetering van de unieke elzenbroekbos-
sen en kreken in de polders. Van september 
2013 tot september 2017 buigen de gemeen-
te Kruibeke, Waterwegen en Zeekanaal NV, 
het Agentschap voor Natuur en Bos en Kruin 
zich over de kwaliteit van dit gebied om het 
de polderbewoners nog meer naar hun zin te 
maken.

Dit najaar gaan het Agentschap voor Natuur 
en Bos en Waterwegen en Zeekanaal NV aan 
de slag met het bouwen van stuwen: schotten 
die toelaten om de waterstand te verhogen 
en te regelen. Een visvriendelijke versie garan-
deert een onbelemmerde doorgang voor vis-
sen tussen de zoetwatergrachten en de Schel-
de. Daarnaast houden we in de buurt van de 
Bazelse en Rupelmondse Kreek grote schoon-

Unieke SCALLUVIA 
familiewandeltocht

Ontdek op zondag 19 oktober tijdens 
de Week van het Bos de geheimen van 
SCALLUVIA tijdens de informatieve 
elzenbroekboswandeltocht. Voor één 
keer mogen jong en oud onder begelei-
ding van de Barbiergidsen en de Natuur-
ouders ook in afgesloten delen van het 
natuurgebied. Deze unieke kans mag je 
zeker niet missen! Afspraak om 14u00 
in het Kasteel van Wissekerke.  Deelne-
men is helemaal gratis, maar inschrij-
ven is verplicht. Dat kan tot en met 12  
oktober via veerle@jusbox.be. De plaat-
sen zijn beperkt, dus wees er snel bij!

www.scalluvia.eu 

De Polders van Kruibeke
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maak. Heel wat puin en afval maar ook oude schuilhutten 
worden er verwijderd. Exoten als bamboe, coniferen en 
rododendron worden uit de polders weggehaald zodat in-
heemse soorten meer plaats hebben om te groeien en te 
bloeien. Ook het herinrichten van de oevers en het afvis-
sen van bodemwoelende vissen staan op het programma. 
 
En wat na het project?  Op dit moment zijn we druk bezig 
met een natuurbeheerplan waarvoor enthousiaste vrij-
willigers  samen  met  het  Instituut  voor  Natuur  en  
Bosonderzoek de natuurwaarden van dit gebied in kaart 
brengen. Na het project wordt dit stukje natuurgebied 
dan continu gemonitord en zal het beheer indien nodig 
bijgestuurd worden.

Naast natuurherstel wordt er binnen SCALLUVIA ook heel 
wat gedaan rond kunst en educatie. De partners willen on-
der andere samen met jou in en rond de elzenbroekbos-
sen een aantal kunstwerken realiseren. Daarbij mikken 
we op kunst die de natuurlijke omgeving op een andere 
manier doet ervaren. We werken ook samen met de Bar-
biergidsen en de lokale Natuurouders om een educatief 
informatiepakket op te stellen rond de elzenbroekbossen. 

Er staat dus nog heel wat te gebeuren! Wil je op de hoog-
te blijven van de verschillende acties? Stuur een mail-
tje naar veerle@jusbox.be en ontvang de halfjaarlijkse  
SCALLUVIA nieuwsbrief. Of houd www.scalluvia.eu in de 
gaten!

Honden fijn aan de lijn 
 
Samen met je hond op stap gaan in de Polders van Krui-
beke, dat is puur genieten van de natuur! Uiteraard mag 
en kan dit in de polders, maar je bent hier niet alleen… 
Niet iedereen voelt zich even comfortabel in de buurt van 
een hond. Ook de polderdieren schrikken snel van onze 
trouwe viervoeters, al doen ze ‘niets’. Dus houd je hond 
aan de lijn. O ja, en vergeet de hondendrollen niet op te 
ruimen!

Elzenbroekbossen   

     Beestige bouwers

Na enkele weken van twijfel is het officieel: er zijn  
bevers gespot in de Polders van Kruibeke! 
Met zijn lange, platte staart, dichte donkere 
pels en eeuwig groeiende tanden is dit zeld-
zame dier erg herkenbaar. Deze architect en 
bouwkundig ingenieur van de dierenwereld 
helpt met z’n creaties de lokale biodiversiteit. 

Proeven van de polders op 29 juni
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