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De afgelopen vier jaar sloegen de Polders van Kruibeke de handen in elkaar met twee 
buitenlandse natuurparken. De parkbeheerders van de Nederlandse Biesbosch en 
Engelse Broads deelden hun ervaring en kennis met ons team. Zo ontstond een fijne 
samenwerking en veel respect voor elkaars werk. Geen van de drie gebieden zullen 
nog ooit dezelfde zijn. Drie ‘Park Pals’ symboliseren deze gegroeide ‘sisterhood’.

Betty de Bever (NL), Daisy the Dragonfly (UK) en Xavier De Ree (BE) gaan jaarlijks op 
bezoek in elkaars thuisland en beleven er talloze avonturen. Ze nodigen ook jou uit 
om mee op verkenning te gaan. Zin om de drie vrienden te ontmoeten? 
Hou dan onze website en facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’ in de gaten! 
Tot gauw!

Ontmoet de Park Pals!

Vind alle nieuwtjes op de website en onze  
facebookpagina ‘De Polders van Kruibeke’.
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Bruggen bouwen tussen dorp en polder

De Polders van Kruibeke beschermen Vlaanderen tegen overstromingen van op de Schelde. De 
650 hectare natuurgebied bieden tegelijk een thuis aan zeldzaam geworden planten en dieren. 
Maar ook de mens krijgt een plaats in de toekomstplannen.

In het Europese samenwerkingsverband STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks) bedachten we een 
plan dat de recreatieve en toeristische toekomst van de polders helpt voorbereiden. We bekeken hoe 
we de veiligheid van de bezoekers kunnen garanderen, hoe we de natuurwaarden zullen bewaken en 
overlast voor omwonenden helpen vermijden. Het resultaat van al dat denkwerk goten we in de  
kansenkaart hierboven. Nu en de komende maanden verrijzen al heel wat resultaten in het landschap. 
De trappen, bruggen en wegen zijn in aanleg. En ook aan Kortbroek (het vissersparadijs aan de  
Scheldelei) wordt stevig doorgewerkt. Schrijf je snel in voor één van de maandelijkse werfwandelingen 
en ontdek de infrastructuur in levende lijve!
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Samenwerken aan morgen

De gemeente Kruibeke en plaatselijke ondernemers sloegen onlangs de 
handen in elkaar met de bouwheren van het project. De Polders van  
Kruibeke kunnen een trekpleister worden, waarvan de hele gemeente  
beter wordt. Om geen kansen te missen, steken we de komende  
maanden regelmatig de koppen bij elkaar om de belevingswaarde van 
het gebied te verhogen. 

Heb je zelf ideeën hoe de polders je gemeente nóg leuker kunnen  
maken? Geef ons dan zeker een seintje!

De authentieke kasseiwegen krijgen 
fietsvriendelijke betonstroken.

De trappen over de ringdijk loodsen 
wandelaars op de 6 km lange dijk.

Tijdscapsules verklappen een brokje 
verleden, heden of toekomst.

Ontdek de speeldernis, wandelpaden 
of visvijvers langs de Scheldelei!



4

PraktiSche infOrMatie:

Zondag 7 juli l 14u – 16u30 l Ontdek de Polderlegendes

Startpunt: Parking kerkhof, Bazel 

Wie van jullie kwam ooit Pier De Garde tegen in het café van  

Tieleke Tang? En had het Mariabeeld van ’t Oud Hof toen nog armen 

en benen? Barbiergidsen Herman en Jeroen lepelen je al wandelend 

vol epische vertellingen, smeuïge levensbeschrijvingen en was-het-

maar-waarheden. Geniet je mee? 

Zondag 4 augustus l 14u - 16u30 l Prikkelende rupelmondse kreek

Startpunt: rondpunt Dijk- en Scheepsbouwerstraat, 

rupelmonde 

Ook verzot op bloeiend groen? Sus dan je natuurkriebels met een  

grote schep poldernatuur. Samen met Barbiergidsen Veerle en Mar-

leen ontdek je bij de Rupelmondse kreek rondfladderende vlinders, 

kwetterende futen en bloemen in alle kleuren van de regenboog. 

Ga je mee op avontuur? 

Zondag 1 september l 14u - 16u30 l Boeren in de polder
Startpunt: Parking Den Dulpop 

Wist je dat er 7000 jaar geleden al geboerd werd in de Polders van 

Kruibeke? Barbiergidsen Dirk en Laurent leiden je door de rijke 

landbouwgeschiedenis van het gebied en voorzien je van 

een flinke portie boerenverstand. Trek je mee de 

velden in?
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www.sigmaplan.be, www.wenz.be

4

‘Investeren in je toekomst’
Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma

2007-2013 Medegefinancierd door de Europese Unie
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

De Interreg IV A 2 Zeeën autoriteiten staan niet in voor 
eventuele auteursrechtelijke of inhoudelijke gebreken 

van deze publicatie.

Verantwoordelijke uitgever:
Waterwegen en Zeekanaal NV
Afdeling Zeeschelde
ir. Wim Dauwe, 
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen

en het werd zomer...

Nu de zomer eindelijk is begonnen, trekken we met z’n allen de wereld in. In je achtertuin kijkt 
een fantastisch natuurgebied halsreikend uit naar je bezoek. We werken hard aan de laatste 
polderloodjes. Daarom kan je de werf niet op eigen houtje ontdekken. Wil je de polder graag 
verkennen? Dan verwelkomen we je graag op onze maandelijkse tochten!

Deelnemen is volledig gratis. Geef je wel een seintje als je komt? Dat kan via karel@jusbox.be of 
0472 52 12 38. Zo kunnen we je verwittigen als er nog iets verandert aan het programma. 

Hopelijk tot snel!


