PERSBERICHT

DE STEP VAN KRUIBEEKS OVERSTROMINGSGEBIED NAAR
EUROPEES NATUURPARK
De Vlaamse Overheid verzamelde een internationale denktank rond het gecontroleerd
overstromingsgebied van Groot-Kruibeke. Samen met de Nederlandse Biesbosch en de
Engelse Broads wordt de komende jaren nagedacht over het optimale
bezoekersmanagement rond dit gebied. Vanaf vandaag volg je het denkwerk ook online
op www.step-projects.eu
Het Europese samenwerkingsverband STEP verzamelt 4 partners uit 3 Noordzeelanden om na te
denken over duurzaam onthaal en bezoekersmanagement. Vlaanderen focust op de toekomst van
het gecontroleerd overstromingsgebied in Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Bij extreem stormtij
bergt deze afgebakende zone tijdelijk overtollig Scheldewater. Gemiddeld 363 dagen per jaar ligt
het gebied er echter rustig bij. Dankzij een uitgekiende inrichting krijgt natuur er alle kansen. Maar
ook de mens verdient een plaats in dit verhaal.
Projectingenieur Stefaan Nollet (Waterwegen en Zeekanaal NV) vertelt:"In Groot-Kruibeke
verenigen we vele functies op 650 hectare. Veiligheid, natuur en recreatie moeten er hand in hand
gaan. Dat lukt alleen als we goed nadenken over de inbedding van de polder in haar omgeving.
Samen met de gemeente en de gebruikers van de polder proberen we de komende jaren een
oplossing te vinden voor ieders wensen en verlangens. Dankzij STEP denken internationale
partners met ons mee."
Marianne den Braven, manager van Biesboschcentrum Dordrecht , vult aan: “In de Biesbosch zijn
al jaren plaatselijke ondernemers actief in de recreatieve en toeristische sector. Zij bieden onze
bezoekers streekgerechten, fietstochten en leuke overnachtingen aan. De polders van Kruibeke
vormen straks een serieuze troef voor de omliggende gemeenten. Daarom ben ik blij dat de
initiatiefnemers nu al een studie opzetten over de mogelijkheden rond publiek-private
samenwerking in de streek. Die gaat vast en zeker nuttige conclusies opleveren voor de verdere
economische verweving met de streek. Vanzelfsprekend zullen wij en onze collega’s uit the Broads
graag meehelpen bij de totstandkoming van het bezoekersmanagementplan. Iedereen is overigens
welkom om suggesties te geven en mee te denken. De projectbrochure en al wat we tot nog toe
deden, staat vanaf vandaag online. Wie zich inschrijft via info@step-projects.eu, ontvangt ook de
halfjaarlijkse nieuwsbrief. Zo blijft iedereen op de hoogte."
Meer informatie is te vinden op www.step-projects.eu en www.gogkbr.be
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MEER INFORMATIE BIJ
Stefaan Nollet, projectingenieur Waterwegen en Zeekanaal NV,
stefaan.nollet@wenz.be, tel. 0032 3 224.67.32
Laurent vanden Abeele, projectleider Agentschap voor Natuur en Bos
laurent.vandenabeele@lne.vlaanderen.be, tel. 0032 9 265 46 47
Marianne den Braven, manager van Biesboschcentrum Dordrecht, m.denbraven@biesbosch.org ,
tel. + 31 (0) 78 630 53 53/63.
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