
Sc
h
el

d
e

R
u
p
el

m
on

d
se

 K
re

ek

Kruibeke

Burcht

Hoboken

Steendorp

Ni
eu

ws
tra

at Br
oe

ks
tra

at

Ve
lds

tra
at

Kalverstraat

Kalverstraat

Temsestraat

Temsestraat

Ge
la

ag
st

ra
at

Gelaagstr.

Oev
ers

tra
at

Ge
ra

ar
d 

De
 C

re
m

er
st

ra
at

Kloosterstr.

Kloosterstr.

Veerstalstr.

Ned er
st

r.

Ganzemeerstraat

Robrecht De Frieslaan

N
41

9

N485

Ant
wer

pe
n

Gen
t

Veer
Bazel - Hemiksem

Veer
Rupelmonde - Wintam

Veer
Schelle - Wintam

Veer
Kruibeke - Hoboken

Ba
rb

ie
rb

ee
kg

eu
l

Kru
ibee

ks
e K

re
ek

Bazelse Kreek

Melsele

Stuw

Visvriendelijke stuw

Kapelletjesboom

Tijdcapsule

Kerk

Veerdienst

Sportcentrum

Vissersplaats

Vogelkijkwand

Scalluvia-gebied

Bezienswaardigheid

Tijdcapsule

Park

Kapelletjesboom

Trap

Trap met fiets-oprit

0m 500m 1000 m
N

OW

Z

Legende

In deze nieuwbrief

Scalluvia stuwt verder

Van een takje naar de muur

Er is er één jarig…

Natuurouders pakken educatief uit

De wereld van Xavier de Ree

Uitzonderlijk hoog bezoek

Natuurlijk…kunst

Volg Scalluvia op Pinterest

Wist je dat…

1

2

2

2

3

4

4

4

4

 Scalluvia stuwt verder

Zoals bij ieder project moet je vaak eerst puin ruimen voor 
het echte werk kan starten. Gelukkig konden we voor de ma-
nuele opruimwerken en het verwijderen van exoten rekenen 
op de hulp van de sociale werkplaatsen Natuur- en Land-
schapszorg vzw en vzw JOMI. Maar liefst 3 ton afval haal-
den ze uit de bossen: van autobanden tot toiletpotten, niet 
meteen materiaal dat je in onze polders verwacht. Nu het 
handmatige puinruimen van de baan is, kunnen we machi-
naal de grotere opruimwerken aanpakken. Daarna gaan we 
voluit voor de verbetering van onze elzenbroekbossen. Om 
deze zeldzame, natte bossen weer in topvorm te krijgen, 
hebben ze eigenlijk een hogere grondwaterstand nodig. De 
ondergrond is, vooral in de zomer, te droog geworden, waar 
soorten als brandnetel en braam van profiteren. Bovendien 
is door historische vervuiling de water- en bodemkwaliteit 
niet optimaal. Om weer gezonde elzenbroekbossen te krijgen 
plaatsen we in het gebied drie regelbare stuwen en één vis-
vriendelijke stuw. Samen met de bouw van een aantal lokale 
ophogingen zullen ze voor een 20 tot 30 cm hoger waterpeil 
zorgen. Een centrale afwateringsgracht zorgt ervoor dat het 
water van het hoger gelegen achterland ongehinderd kan 
wegvloeien naar de Schelde. 

Vergeet de vissen niet

Er komt erg veel kijken bij het bouwen van stuwen. Zo zijn ze 
een grote hindernis voor vissen om vrij te migreren. Omdat 
een gezonde vispopulatie belangrijk is en we soorten zoals 
de kleine modderkruiper en de bittervoorn terug willen krij-
gen in de polders, zochten we naar oplossingen. We kozen 
ervoor om een speciale visvriendelijke stuw te bouwen. Zo’n 
stuw garandeert een onbelemmerde doorgang voor vissen 
tussen de zoetwatergrachten en de Schelde. Technici ont-
wierpen deze stuw zodat vissen bij elke waterstand kunnen 
langs zwemmen om te paren, te rusten of voedsel te verza-
melen. Zo kan bijvoorbeeld jonge paling hier opgroeien tot hij 
geslachtsrijp is. Het Belgische bedrijf Herbosch-Kiere zal de 
werken uitvoeren.

Nieuwsbrief maart 2015

scalluvia.eu
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 Van een takje naar de muur

Onder het wijze en allesziende oog van de Kruibeekse 
natuurvrijwilligers Kruin, bouwen de jeugdraad en hun 
trouwe aanhang op zaterdag 14 maart een takkenwal 
rond het nieuwe speelbos. Nand Daniëls, voorzitter 
van Kruin legt uit waarom een takkenwal niet alleen 
een esthetische maar ook praktische keuze is: ”Het is 
naast een omheining ook een nieuwe thuis voor heel 
wat planten en dieren. De takken zijn een ideale leef- 
en broedplaats voor vele kleine dieren zoals vogels, 
egels en heel wat insecten maar ook zwammen groei-
en er graag. Deze actie zet het enthousiasme van de 
Kruibeekse jeugd in de kijker en hopelijk kunnen we ze 
op deze manier warm maken voor wat de natuur te bie-
den heeft.”Arno Noens van de Kruibeekse jeugdraad 
beaamt enthousiast: “We zijn erg blij met de komst van 
het speelbos in de Polders van Kruibeke. Het is de ide-
ale locatie om een tof bosspel te organiseren of een 
kamp te bouwen. Vandaar dat alle jeugdbewegingen 
met veel plezier een handje komen toesteken.”

Interesse om je aan te sluiten bij Kruin? 
Niet twijfelen: Stuur een mailtje naar 
nand.daniels@kruin.be

 Er is er één jarig…

De Rupelmondse Kreek in het hartje van het Scallu-
via-project ontstond driehonderd jaar geleden tijdens 
een dijkbreuk in de polders op 3 maart 1715. 
Een gebeurtenis om te herdenken en daarom onthul-
len we op maandag 23 maart, samen met provincie- 
gouverneur Jan Briers, de tijdcapsule over de Rupel-
mondse Kreek. Jij kan er ook bij zijn: kijk op de website  
www.kruibeke.be voor meer informatie. 

 Natuurouders pakken 
educatief uit

De lokale Natuurouders hebben in samenwerking met 
de Scalluvia-partners een educatief pakket uitgewerkt 
over de zeldzame elzenbroekbossen. Jongens en meis-
jes van het 5de en 6de leerjaar leren zo op een toffe en 
speelse manier over deze unieke natuur. Samen met 
de Natuurouders trekken de leerlingen de elzenbroek-
bossen in. Aan de hand van proefjes en andere doe- 
activiteiten worden ze Scalluvia-experts. 
Dit educatieve uitstapje is helemaal gratis en neemt 
4 uur in beslag. Durf je met je klas dit avontuur aan? 
Neem dan contact op met Natuurouder Katrien Cornu 
via milieu@kruibeke.be 

Natuurouder aan het werk

Rupelmondse Kreek

koninginnekruid
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 De wereld van Xavier de Ree

Onder de loep
Xavier ging op pad en nam het werk van boswachter 
Björn Deduytsche onder de loep. 

 Hoe ziet een normale dag er uit voor 
een boswachter? 

Een boswachter zijn is een prachtig beroep en je hebt 
heel wat verschillende taken. Zo ga ik bijna elke dag 
op het terrein om het beheer te regelen en toezicht te 
houden, om arbeiders aan te sturen of om werken van 
een aannemer op te volgen. Maar dat is zeker niet al-
les, ik regel ook veel administratie, zoals het invullen 
van databanken, opmaken van vergunningen en soms 
wel eens een proces-verbaal. Bovendien vergader ik 
regelmatig met collega’s, overheidsdiensten of andere 
personen. Als boswachter heb je ook regelmatig week-
enddienst of nachtrondes, want je moet natuurlijk op 
alle momenten op het terrein zijn. Boswachter zijn is 
een echte passie! Mijn vrouw zegt wel eens dat ik met 
mijn werk ben getrouwd (lacht).

 Hoe kan je een boswachter worden? 

Om boswachter te worden haalde ik eerst het Bekwaam-
heidgetuigschrift in de bosbouwkunde, daarna kon ik 
solliciteren bij het Agentschap voor Natuur en Bos. 

 Wat is je lievelingsdier?

Mijn lievelingsdier is eigenlijk een groep van dieren, de 
vogels.  Niets is zo prachtig als de zang van een vogel 
en ze kunnen vliegen, toch wel uniek hé.

 Wat heeft een boswachter allemaal 
nodig? 

Mijn belangrijkste werkmateriaal is een goed paar 
laarzen, verrekijker, notaboek en potlood en tegen-
woordig ook mijn smartphone: meldingen ontvangen, 
foto’s nemen en iedereen laten meegenieten van de 
mooie natuur via Twitter.  

 Wat is het leukste aan boswachter zijn? 

Je kan echt iets realiseren door bossen en natuurge-
bieden te beheren. De mensen gelukkig maken door 
te zorgen dat er natuur en bos is van goede kwaliteit.

 Een tip voor de kinderen in de Polders 
van Kruibeke?

Heb respect voor de dieren en de planten van de Pol-
ders van Kruibeke, want het gebied is belangrijk voor 
onze toekomst. 

 Wat is je ‘Big Five’ uit de polders? 

De bever, ree, otter, kievit en de onbekende die we hier 
nog zullen krijgen of die er al zit maar we nog niet kennen.  

Meer weten? Volg de boswachter op Twitter: 
https://twitter.com/bdeduytsche

boswachter Björn Deduytsche

Ook Xavier pikt graag een 
appeltje mee, leid jij hem 
langs de struikjes zodat 
hij lekker kan smullen?
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 Uitzonderlijk hoog bezoek

Spannend nieuws voor de Polders van Kruibeke, want 
de otter werd hier afgelopen winter gesignaleerd! Dit  
uiterst zeldzame zoogdier werd tientallen jaren niet 
meer in Vlaanderen gezien, maar nu lijkt het beestje stil-
aan z’n weg terug te vinden. De otter heeft nood aan gro-
te, aaneengesloten en waterrijke natuurgebieden. Dat 
hij daarom opeens in onze polders opduikt, lijkt logisch, 
maar blijft toch een verrassing. Wie de otters in de pol-
ders wil zoeken is eraan voor de moeite. Deze dieren zijn 
van nature zeer schuw maar vooral erg kwetsbaar. Laat 
ze dus beter met rust.

 Natuurlijk…kunst

Dit jaar lanceren we in het Scalluvia-gebied enkele op-
vallende kunstwerken met een knipoog naar de natuur-
pracht van onze Polders van Kruibeke. Van het eerste 
kunstobject mogen al een klein tipje van de sluier op-
lichten: denk aan de liefde en een bepaalde boom in het 
hartje van Scalluvia. Nieuwsgierig? Goed!

 Volg Scalluvia op Pinterest

Naast de website van Scalluvia en de Facebookpagina 
De Polders van Kruibeke, kan je het Scalluvia-project 
ook op Pinterest volgen: www.pinterest.com/scalluvia. 
Je kan er verschillende digitale prikborden over al-
lerlei onderwerpen volgen en je vindt er foto’s om te  
‘pinnen’. Nog geen Pinterest-account? Maak dan snel gra-
tis een account aan en wordt één van onze nieuwe volgers!  
Er gaat een nieuwe (natuur)wereld voor je open! 

Deze nieuwsbrief kadert in het door de Europese Unie gesteunde Life+ project Scalluvia en draagt bij tot de ontwikkeling van het Europese Natura 2000-netwerk. Meer info op www.scalluvia.eu

 Wist je dat…

het op donderdag 21 mei het officiële  
Natura 2000-dag is? Die dag slaan we 
onze handen in elkaar en vormen we er 
een vlinder mee. Het is een klein gebaar, 
maar zelfs het kleinste gebaar kan gro-
te gevolgen hebben. Doe jij mee? Post je 
selfie op onze Facebookpagina (De Pol-
ders van Kruibeke)

otter

gehakkelde aurelia © Koen Van der Aa
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