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3e leerjaar Sint-Petrus  - 9 mei 2016
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Als een vis in het water
Leren over vismigratie in de Polders van Kruibeke: het is weer iets anders!  
De leerlingen van het derde leerjaar van de Sint-Petrusschool trokken met de Natuurouders 
de polders in. Na leuke doe-opdrachten en fijne weetjes met de Natuurouders, wandelden 
zij tot bij de visvriendelijke stuw, in het hart van de Bazelse polder. 

In teken van de Internationale Vismigratiedag - een dag om het belang  van open  
waterwegen, waar vis vrijuit door kan trekken in de kijker te zetten - kregen de  
leerlingen een heuse visdemonstratie en deskundige uitleg over de visvriendelijke stuw in de 
polders. Veerle Campens, projectcoördinator van het Europese Scalluvia-project in de polders, 
verklaart: "Dankzij onze visvriendelijke stuw, helemaal op maat van onze polders, kunnen de 
vissen in het gebied vrij migreren van de Schelde naar de wielen en grachten in de bossen. 
Op die manier hebben vissen een onbelemmerde doorgang tussen de zoetwatergrachten en 
de Schelde." 

Om dit technisch kunstje in de bloemen te zetten onthulde burgemeester  
Jos Stassen het kunstwerk in aan de stuw. Voor de liefhebbers: je kan de vis bewonderen 
aan het einde van de Blauwe Gaanweg, op een boogscheut van de Liefkesboom.

De Polderpagina’s

Vanaf juni is het zover: Air Liquide verplaatst de laatste pijpleidingen in de polders.
Een ingreep die in eerste instantie vooral langs de ringdijk in Kruibeke, de Kemp-
hoekstraat en de zuidelijke compartimenteringsdijk van de Kruibeekse Kreek 
voelbaar zal zijn. Later starten er werken tussen de Scheldedijk ter hoogte van het 
‘Zweeds Paviljoen’ en het kruispunt van de Lange Gaanweg en de Verkortingsdijk. 

Daarom zal op dat moment ook een deel van de Lange Gaanweg en de Dweerse 
Gaanweg tijdelijk ingenomen worden. Via een omleiding zal het veer altijd be-
reikbaar blijven. 
Let op de werfborden en wees steeds veilig! De werken zullen nog tot het eind 
van 2016 doorgaan. Alle info over de werken en startdata zal via de website,  
Facebookpagina en Ons Fusietje meegedeeld worden.

Werk aan de winkel!
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Proeven van de Polders
Klaar voor de derde editie van Proeven van de Polders? 
Haal jouw fiets van onder het stof of hijs je in die wan-
delschoenen want we trekken opnieuw de Polders van 
Kruibeke in. Ook de Barbiergidsen zijn weer van de partij 
en verwennen je op verschillende gidspunten met hun 
polderkennis en fijne weetjes - wie weet win jij wel de 
polderszoektocht!

Op zondag 5 juni bieden we je drie parcours aan om te 
wandelen of te fietsen. Of doe gewoon waar je zelf die 
dag zin in hebt! Nieuw is de ‘Polderszoektocht’, een wed-
strijd waarbij de Barbiergidsen vragen stellen! 

Voor gezinnen met jonge kinderen is er het korte  
Xavier de Ree-parcours (± 3 km) langs het speelbos waar 
de Natuurouders leuke doe-opdrachten organiseren.  
Poldermascotte Xavier de Ree duikt vast ook wel ergens 
op! Vooraf inschrijven is niet nodig, maar vergeet op 5 
juni je gratis polderkaartje met deelnemersformulier niet 
op te halen aan de infostand.

Proeven van de Polders valt tijdens het Bazel Verbaast 
weekend: op 4 en 5 juni bruist Bazel boordevol cultuur, 
sport, animatie, recreatie, toerisme en lekkere streek-
producten. De Boerenmarkt, opening nieuw looppad, 
de KWB Bultencross, Staminee St-Tropez, Open Kerken-
dag, Groen is leuk!, ...  om er maar enkele op te noemen.  
Ontdek alle activiteiten via www.bazelverbaast.be

www.scalluvia.eu 
De Polders van Kruibeke

Proeven van de Polders

zondag 5 juni
Sporten is gezond! Koen Maris, sportieve  
inwoner én duathlonkampioen, geeft enkele 
tips voor wie graag die loopschoenen uit de kast 
of de mountainbike van onder het stof haalt:  
“Of je nu een starter bent of traint voor een ma-
rathon, onze polders zijn een ideale sportlocatie! 
Een groene, rustige en autovrije omgeving. Je 
kan er lange duurlooptrainingen maken via de 
Scheldedijk en de ringdijk of misschien kies je 
ook af en toe voor een pittige intervaltraining? 

Op 4 juni, tijdens Bazel Verbaast, huldigen we in 
onze gemeente de nieuwe looproute van 10 km  
in. Voor wie graag eens een krachttraining in-
bouwt kan dat bijvoorbeeld door afwisselend van 
het jaagpad naar boven op de ringdijk te lopen 
en terug, via de geasfalteerde verbindingsstukken. 
Of wat dacht je van een stevige trappenloop?  

Er zijn voldoende jaagpaden en tussenwegels 
zodat je genoeg kan variëren in parcours en af-
stand. Binnenkort kan iedere mountainbiker er 
ook terecht voor een nieuw MTB polderparcours! 
 
Onze polders zijn op korte tijd uitgegroeid tot 
een prachtig natuurgebied waar ook heel wat 
dieren hun thuis vonden en het zou dan jammer 
zijn om hun rust te verstoren. Daarom moeten 
honden steeds aan de leiband. 

Een laatste tip die ik wil meegeven om optimaal 
van je polderloopje te genieten: laat die Mp3-spe-
ler thuis, geniet van je omgeving, luister naar 
je eigen ademhaling en laat die 'runner’s high' 
maar komen!"

Sportieve groeten, 
KoenOok zin gekregen? 

Stip 5 juni aan in je agenda!

Startlocatie: Lange Gaanweg, 9150 Bazel
Vanaf 14:00u vrije start voor iedereen
Einde puntgidsen in de polders: 17:00u

Deelnemen is gratis
www.poldersvankruibeke.be
www.bazelverbaast.be
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Sportief op polderweg...


