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Ons overstromingsgebied staat paraat!
Het gecontroleerd overstromingsgebied in de Polders van Kruibeke is straks over-
stromingsklaar, wat wil zeggen dat, bij het samenvallen van storm- en springtij, 
de top van de getijdengolf wordt afgesneden en dit Scheldewater het gebied bin-
nenstroomt. De veiligheid van het Zeescheldebekken maakt hierdoor een enorme 
sprong vooruit en op die manier wordt het risico op overstromingen elders langs 
de Schelde en haar bijrivieren drastisch verkleind. 

  Geen natte voeten

Het overstromingsgebied is dan wel gebruiks-
klaar, dat wil niet zeggen dat het gebied con-
stant onder water zal staan. Gemiddeld slechts 
één à tweemaal per jaar, bij het samenvallen 
van storm- en springtij, zal het gebied het 
teveel aan water opvangen en Vlaanderen 
beschermen tegen de Schelde en haar bijri-
vieren. De kans is het grootst in de winterpe-
riode, denk maar aan de Sinterklaasstorm van 
2013, waarbij de verschillende overstromings-
gebieden van het Sigmaplan hun nut al be-
wezen hebben. Of het deze winter al in actie 
moet schieten, valt nog af te wachten. We zijn 
er alvast klaar voor!
 
  Werkingsklaar maar nog niet ‘af’

Het is eindelijk zover, het overstromingsge-
bied voert z’n veiligheidstaak uit. Na de ver-
plaatsing van de laatste pijpleidingen zullen 
de dijken rond het Fasseit ten zuiden van het 
Kallebeekveer gefinaliseerd worden. Ook de 
ontsluiting van het gebied wordt nog verder 
geoptimaliseerd. 

Voorlopig ligt de planning op 2017 vóór de 
Polders van Kruibeke helemaal afgewerkt zijn. 

  Dit is de allereerste keer...

Maar wat als het overstromingsgebied nu  
effectief onder water komt te staan? 
Van zodra de polders water bergen zal het ge-
bied uit veiligheid afgesloten worden voor het 
publiek. Wees gerust, dit zal duidelijk aange-
geven staan bij de toegangswegen. 
Houd vooral de verkeersborden in de gaten, 
ze geven aan of je het gebied mag betreden 
of niet. Wees veilig en ga zeker niet aan sight-
seeing doen bij stormtij! Wil je meer weten 
over het Sigmaplan? Neem een kijkje op  
www.sigmaplan.be.
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26 juni: Scalluvia Jungle
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Met een flits!

Ben je een fervent (amateur)fotograaf 
en wil je jouw polderfoto‘s wel eens 
gedrukt zien staan? Aarzel dan niet en 
stuur ze in hoge resolutie door naar 
veerle@jusbox.be. Vergeet zeker je naam 
niet te vermelden want we gunnen je 
alle eer! Adembenemende landschap-
pen,  polderdieren,  guitige familiekiek-
jes  - alles is welkom! Houd wel rekening 
met de polderregels: blijf op de wandel-
paden en verstoor de rust van de dieren 
niet. We zijn benieuwd!
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Jij bent de nieuwe 
Polder Ranger! 
 

Trek helemaal interactief de Polders van 
Kruibeke in. Download gratis de ‘Polder 
Ranger’ app voor je smartphone, die 
aan de hand van je locatie in de polders 
trakteert op leuke weetjes, inspirerende 
foto’s of informatieve filmpjes.  Je verza-
melt punten door een route te volgen en 
vragen te beantwoorden. Hoe meer pun-
ten, hoe hoger je rang stijgt en je meer 
kan doen en ontdekken! Voor de sportie-
velingen is er zelfs de Xavier de Ree Fit-
O-meter! De app is gratis te downloaden 
voor iOS en Android.

Vogels in de wei
Wie flaneert op de paden van de Polders van Kruibeke hoort 
de roep van de koekoek, ziet in zijn ooghoeken de blauwe flits 
van de ijsvogel en spot met wat geluk een ziftende lepelaar.  
Een vogelparadijs in de maak! 
Dankzij de jaarlijkse inspanningen van de 12 gespecialiseerde 
vrijwilligers van de natuurvereniging Kruin, onder begeleiding 
van de experten van het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek 
(INBO), worden de aantallen en vogelsoorten minutieus gemo-
nitord. Het weidevogelgebied in de polders kreeg onlangs een 
nieuwe omheining in functie van het grazende vee van de lokale 
landbouwers.
 

  Gevederde broeders

Vanaf maart tot begin juli bestudeert Kruin alle poldervogels en 
vooral het weidevogelgebied wordt extra onder de loep genomen. 
Fernand Daniels, voorzitter van Kruin, is positief: “De kievit is erg 
populair in het weidevogelgebied, het aantal broedparen zit in de 
lift. De grutto en de tureluur hebben hier al een broedpoging ge-
waagd en komen regelmatig voedsel in de polders zoeken, maar 
ze zijn nog geen vaste klant. Wanneer het beperkt binnenlaten 
van getij in het voorjaar voor sterkere vernatting zorgt, krijgen 
deze soorten meer kans om hier hun nest uit te bouwen.”  

Rietvogels als de kleine karekiet, rietgors, rietzanger, sprinkhaan-
zanger en bosrietzanger hebben het hier wel erg naar hun zin. 
In 8 jaar tijd is hun aantal van 119 naar 477 gestegen. 
De zeldzame snor duikt her en der op en ook de blauwborst en 
roodborsttapuit laten heel wat vogelliefhebbers watertanden. 
“De bruine kiekendief probeert hier al enkele jaren te broeden, 
dus de kans zit er in dat we in de toekomst deze roofvogels over 
de rietkragen zien zweven. Wie had ooit durven dromen dat er 
zich zo’n  prachtig, gevarieerd natuurgebied zou ontwikkelen aan 
onze achterdeur?”, besluit Fernand Daniëls.

www.poldersvankruibeke.be 

De Polders van Kruibeke

Nieuwe omheining in het weidevogelgebied

 Krutown kunst
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Dat de rappers van Krutown muzikaal ta-
lent hebben, dat wisten we al: wie kent 
nu niet ‘Parel aan het Scheld’? Maar ook 
urban art , beter bekend als grafitti is hen 
niet onbekend. Samen met de gemeente 
en Waterwegen en Zeekanaal NV nemen 
ze binnenkort de grote inwateringscon-
structie in Kruibeke onder handen. Wat 
het precies zal worden, dat verklappen we 
nog niet. Maar het wordt beslist een nieu-
we trekpleister in de Polders van Kruibeke. 
Daar zorgen deze lokale helden wel voor!
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blauwe reiger
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