
In deze nieuwsbrief

Trek met je klas de Scalluvia Jungle in! 

Sint-Joris werkt aan liefdeskunstwerk

Stuwen in Scalluvia 

De wereld van Xavier de Ree 

Polder Ranger app 

Speelbosvertier

1

2

2

3

4

4

 Trek met je klas de Scalluvia 
Jungle in!

Na een zonnige zomervakantie zit iedereen terug op de 
schoolbanken. Leren, studeren, huiswerk,… jong en oud 
zit weer in het dagdagelijkse ritme. Tijd dus voor wat 
avontuur om die jonge geesten fris te houden: Trek met 
je klas de Scalluvia Jungle in en steek heel wat op over de 
zeldzame elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke. De 
Natuurouders hebben met de steun van het Europese Life+ 
project een educatief pakket uitgewerkt waar leerlingen van 
het 5e en 6e leerjaar aan de hand van proefjes, opdrachten en 
activiteiten de natte broekbossen in de polders leren kennen. 

Bossen en beestjes

Wat doet ‘Frankie de stikstofbacterie’? Wie is ‘Zwarte Els’?; 
Boetseer armbanden met de verschillende grondlagen uit het 
bos; Bouw een beverburcht met je staart; Schep naar water 
en houd de waterdiertjes onder de loep; Wie eet wie in de 
voedselpiramide? Een tipje van de sluier… maar we verklappen 
uiteraard niet alles. De Natuurouders maken er een echt 
jungleavontuur van met hun attributen en testmateriaal ! 
Nadien krijg je lesblaadjes mee om alles nog eens uit te spitten 
in de klas. Want de leerstof sluit perfect aan bij het leerplan.  

Het educatief spel ‘Scalluvia Jungle’ met de Natuurouders 
neemt ongeveer 4 uur in beslag. Voel je het al kriebelen? Neem 
dan contact op met Katrien Cornu via milieu@kruibeke.be. 

Voor meer info en de brochure, surf naar www.scalluvia.eu
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 Stuwen in Scalluvia 

Deze zomer zijn we gestart met het bouwen van 
enkele stuwen op de grens van het elzenbroekbos en 
het Bazelse weidevogelgebied. De werken zijn nodig 
omdat de bodem in de elzenbroekbossen, vooral in de 
zomer, te droog is. Door historische vervuiling blijkt 
bovendien de water- en bodemkwaliteit niet optimaal. 
Om weer gezonde broekbossen te krijgen plaatsen we 
in de Polders van Kruibeke drie regelbare stuwen en 
één visvriendelijke 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. De visvriendelijke 
stuw zorgt dat het waterpeil van de broekbossen 
onafhankelijk van de rest van de polders kan geregeld 
worden. Afhankelijk van het peil in het bos wordt één 
van de vijf zijarmen van de nevengeul aan de stuw 
geopend en kunnen de vissen van het ene naar het 
andere gebied migreren. De werken worden dit najaar 
tot een goed eind gebracht door aannemer Herbosch-
Kiere.

 De wereld van Xavier de Ree

Onder de loep
Xavier ging op pad en nam z’n vishengel mee op bezoek 
bij visserijbioloog Alain Dillen van het Agentschap 
voor Natuur en Bos.  

 Wat doet een visserijbioloog van het 
Agentschap voor Natuur en Bos precies? 

Een visserijbioloog werkt vooral aan gezonde 
visbestanden in onze waterlopen en vijvers. Ik probeer 
mensen te overtuigen van het belang van waterkwaliteit 
en vismigratie, voer kleinschalige onderzoeken uit 
en volg grootschalige onderzoeken nauwgezet op. 
Ik geef advies wanneer er vissterfte is en maak werk 
van de heropleving van zeldzame vissoorten. Een 
goeie visserijbioloog hoort goed samen te werken met 
waterbeheerders en hengelaars: twee groepen die zelf 
veel belang hechten aan een goed visbestand.

 Wat vind je het leukst aan je beroep? 

Een vijver inrichten zodat vissen er zich goed in voelen, 
een vistrap aanleggen waardoor vissen stroomopwaarts 
voorbij een stuw kunnen zwemmen, vissers blij maken 
met visplaatsen. Het leukste is natuurlijk wanneer er 
een zeldzame of uitgestorven gewaande vissoort weer 
terugkeert. De fint, de Europese meerval, de rivierprik 
en de kwabaal zijn daar mooie voorbeelden van.

 Werp je zelf wel eens vislijn uit? 

Ja, maar vroeger veel meer dan nu. Sinds ik 
visserijbioloog ben, heb ik gewoon veel minder tijd om 
te vissen.  

 Welke vis vind je het meest speciaal? 

Erg moeilijke vraag! Het bittervoornmannetje kleurt in 
de paaitijd heel mooi en ziet er dan uit als een visje 
dat je eerder op een tropisch koraalrif zou verwachten. 
Ook het mannetje driedoornige stekelbaars kleurt 
spectaculair rood in de paaitijd. Of de baars, met zijn 
rode vinnen en zwarte strepen, en de zeelt met zijn 
goudgroene flanken en oranje oog zijn vissen waar je 
niet genoeg van kan krijgen. En dan is er nog de kwabaal, 
de meest mysterieuze vis die in Vlaanderen rondzwemt. 
Wist je dat het een echte zoetwaterkabeljauw is?

 Wat met de vissen van het Scalluvia-project? 
Zijn er al kleine modderkruipers en 
bittervoorns gespot? 

Vorig jaar troffen we een gezonde populatie bittervoorns 
aan in de Bazelse en Rupelmondse Kreek. Een 
geweldige vooruitgang. De bittervoorn is een tijd lang 
weggeweest, maar sinds enkele jaren aan een stevige 
opmars bezig in dit gebied. Dat zegt ook iets over de 
verbetering van de waterkwaliteit en bewijst dat de 
inspanningen van het Scalluvia-project lonen. Het zou 
fantastisch zijn als de Rupelmondse Kreek een waar 
paradijs wordt voor zowel vissen, vogels, bevers, otters 
als hengelaars: voor elk wat wils! Voor mij een ware 
droom: de kleine modderkruiper in de kreek mogen 
verwelkomen!

visserijbioloog Alain Dillen

Xavier slaat ‘m aan 
de haak! Verbind 
de puntjes aan de 
hand van de cijfers 
en ontdek welke vis 
Xavier gevangen 
heeft.

 Sint-Joris werkt aan 
liefdeskunstwerk 

De leerlingen van het Sint-Jorisinstituut 
uit Bazel laten zich dit schooljaar van hun 
creatiefste kant zien. Voor het Life+ project 
Scalluvia ontwerpen de leerlingen van de 
derde graad Industriële Wetenschappen een 
kunstwerk dat een plaatsje zal krijgen onder de 
linde op het kruispunt van de Verkortingsdijk 
met de Lange Gaanweg. De eerste stappen 
zijn alvast gezet. Het ontwerp werd door 
alle Scalluvia-partners goedgekeurd en dit 
schooljaar starten de ingenieuze leerlingen 
aan de effectieve uitwerking ervan. Ze haalden 
inspiratie bij de enige echte poldermascotte: 
Xavier de Ree!

kwabaal kleine modderkruiper

322



 Speelbosvertier

Kinderen, jeugdbewegingen en hun 
begeleiders kunnen  spelen en ravotten 
in een echt speelbos. Het Bazelse 
speelbos, naast de Dweerse Gaanweg, 
is het hele jaar open voor speelplezier! 
Om ‘veroverdevlag’ te spelen, kampen te 
bouwen, sportieve takgevechten te houden 
en nog véél meer vertier moet je hier zijn.  

In het speelbos gelden de volgende 
huisregels:

• afval neem je terug mee naar huis
• respecteer de vegetatie
• honden niet toegelaten
• maak geen vuur 
• welkom tussen zonsopgang en 

zonsondergang

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

 Polder Ranger app

De Polders van Kruibeke gaan nu helemaal interactief! 
Download gratis de Polder Ranger app op je smartphone 
en trek de polders in. Terwijl je door de natuur flaneert, 
bespeur je ranger posts waar je pittige polderinformatie 
ontdekt. Dat kunnen leuke filmpjes, fijne weetjes, 
polderlegendes, audiofragmenten of een quiz zijn. 
Verzamel punten door posts te bekijken en opmerkingen 
te posten. De speelzone strekt zich uit tussen het Kasteel 
van Wissekerke en het veer van Rupelmonde. Raap op 
je weg ook de extra munten op! Hoe meer punten, hoe 
hoger je rang – misschien schop je het wel helemaal tot 
Polder Ranger! Veel plezier!

De Polder Ranger app kan je gratis downloaden voor je 
smartphone via de Google Play store (Android) of App 
Store (iOS). 
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