
 

Fietstocht langs de Kruibeekse polders 

Op zondag 7 augustus was het verzamelen geblazen aan de Puurse bib voor de jaarlijkse fietstocht. 

16 sportievelingen hadden hun stalen ros opgeblonken met de bedoeling de Kruibeekse polders te 

trotseren. De oversteek vanuit Wintam naar de overkant van de Schelde stond gepland om 14 uur. 

Langs mooie en veilige fietspaden bereikten we het veer. Blijkbaar waren we op deze zonnige 

zondagnamiddag niet alleen met dit idee en dus met enige vertraging kon onze gids Lou ons 

uiteindelijk verwelkomen met zicht op de monding van de Rupel. Inderdaad we waren in 

Rupelmonde. 

Vanop een strategisch gekozen plek wist onze barbiergids Lou ons meteen in te pakken met een duik 

in de geschiedenis, de loop van de rivieren, over waterstanden, overstromingen, dijkbreuken, de 

vervuiling van onze waterlopen. Aandachtig luisterden we naar wat er vandaag al gerealiseerd is in 

het kader van het Sigmaplan  en wat er in de toekomst nog aan werken gepland wordt vanuit dit 

natuurbeheerplan. Er werd een link gelegd met de klimaatverandering. Ecologisch bewustzijn groeide 

bij ieder van ons. Bij de vele tussenstops doorheen het 600 hectare groot gecontroleerde 

overstromingsgebied konden we steeds beter ons realiseren welke impact het aanleggen van de 

polders heeft gehad op fauna en flora. Concreet geven we de Schelde en haar bijrivieren meer ruimte 

en creëren hierdoor meer waterveiligheid, maar ook meer natuurontwikkeling. Weetjes over 

garnaaltjes en algen, kreken, alluviale bossen, ijsvogeltjes, otters en bevers maakten ons stil. Groot 

was onze verwondering voor de vele weidevogels, een wegduikende ree in het landschap, een 

voorbijflitsend ijsvogeltje of van de gesneuvelde boomstam met duidelijke sporen van bevertanden. 

Iets voorbij de barbierbeek, aan de ‘watervallen van Kruibeke’ werd afscheid genomen van onze 

bebaarde barbiergids en fietsten we met de wind in de rug terug naar het veer. Met de fiets aan de 

hand laveerden we tussen reuzen alsof de parade Puurs 730 een verlengstuk kende in Rupelmonde.  

Stilaan stonden de kelen droog en de deelnemers werden getrakteerd op een drankje in de zomerbar 

aan het kasteel d’Ursel te Hingene, een mooie afsluiter aan het einde van een leerrijke en sportieve 

fietsuitstap. 
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