Nnnn

Kruibeke :
Bruggen bouwen tussen dorp en polder.

Zondag 19 juni 2016

Let op : Voorafgaandelijke inschrijving is noodzakelijk
L : inschrijving + betaling vóór
dinsdag 14/06/2016 !!!

De Polders van Kruibeke beschermen Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde (het befaamde
Sigma-plan). Dit natuurgebied (650 hectare) biedt een thuis aan zeldzaam geworden planten en dieren. Maar
ook de mens kreeg een plaats in dit uniek project. Op deze strategisch gekozen plek werd het grootste
gecontroleerde overstromingsgebied (GOG) van Vlaanderen ingericht. Slechts een à tweemaal per jaar, bij
het samenvallen van storm- en springtij, stroomt overtollig Scheldewater het gebied binnen. Alle andere
dagen ligt het project er rustig bij. Voor talloze planten en dieren is dit een uitgelezen habitat, dankzij de
gevarieerde natuurinrichting.
Voor de wandeling in Kruibeke serveren we jullie een heerlijk gevulde dag :
Voormiddag : filmvoorstelling over het gerealiseerde project met het hoe en waarom (+/- 20 minuutjes);
wandeling + uitleg door het natuurgebied met een plaatselijke natuurgids (2 uur); alle aspecten van het
overstromingsgebied komen aan bod : overstromingsgebied, Sigma plan, slikken en schorren,
weidevogelgebied, alluviale bossen, veiligheid, recreatie ...
Middag : picknick (zelf mee te brengen !!!);
Namiddag : we verkennen verder al wandelend dit prachtig wandelgebied (wandeling 9 à 10 km);
Avond : zij die dit wensen (uiteraard zonder enige verplichting) gaan mee eten in Bistro Den Duiventoren;
meer uitleg volgt later in het geheugensteuntje.
Practische info :
- Samenkomst op zondag 19/06/2016 om 9u45 stipt op de parking Scheldelei te Kruibeke. Wie GPS
heeft, geeft Kruibeke, Scheldelei in (daar zijn géén huisnummers), kruising met Broekdam Noord.
Op de E17 richting Antwerpen afrit 16 Kruibeke nemen, vandaar nog 3 km; na het bordje
“Bebouwde kom Kruibeke” is het links inslaan ‘Scheldelei’ (ook pijl Kruibeke overzetboot. Parking
is op het einde. Vanuit Gent een klein uurtje rijden.
- Deelnameprijs is 5 euro per persoon (inbegrepen deelname wandeling, filmvoorstelling, gidsbeurt);
- Om practische redenen is het noodzakelijk uw deelname vooraf te weten. Inschrijving vóór dinsdag
14/06/2016 door het sturen van een mailtje naar uw trouwe dienaar (email zie onderaan) + storting
van 5 euro per deelnemer op rekeningnr 001-5043709-76 (IBAN: BE91 0015 0437 0976, BIC:
GEBA BE BB, BNP Paribas Fortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s
Voetstap), vermelden : “wandeling Kruibeke + eveneens vermelden ‘eten Ja’ of ‘eten Neen’ “;
- Opgelet : Maximum grootte groep is 25 personen (beperking capaciteit gidsbeurt); dus snel
inschrijven én betalen is de boodschap;
- Organisatie : Johan Van de Velde - GSM 0494/413.222; email : johanvandevelde7@gmail.com

