START
Natuurhuis Panneweel, Krekeldijk 2, 9170 Sint-Gillis-Waas
Rode wandeling, 5,4 km
Blauwe wandeling (rolstoelpad), 5,6 km
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STEUN
Je kan de Kreken van Saleghem steunen door een gift op
BE56 2930 2120 7588 met vermelding gift Kreken van
Saleghem project 6080. Voor giften vanaf 40 euro wordt
een fiscaal attest afgeleverd.
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Natuurpunt Waasland-Noord
www.natuurpunt.be/kreken-van-saleghem
www.panneweel.be • info@panneweel.be
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TOEGANKELIJKHEID
Wandelaars zijn welkom om het gebied te verkennen via de
paden. De blauwe wandeling is toegankelijk voor rolstoelen
en kinderwagens. In het natte seizoen zijn stevige schoenen
of laarzen aangewezen. Honden zijn niet toegelaten.
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De lijn: Lijn 21 halte Zandloperstraat (1km)
Belbus: Stekene, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke
09-211 91 91

raat

erst

dlop
Zan

SALEGHEMPOLDER

Tw a l f
a

Water
Akker
Bebouwing
Rode wandeling 5,4 km
Blauwe wandeling 5,6 km
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Foto’s: Brigitte Van Passel, shutterstock.com, Achtergrondkaart: Openstreetmap.org • V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen,
info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be
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Welkom!

Vroege glazenmaker

Op stap

Het krekengebied van Saleghem strekt zich uit
over het grondgebied van de vroegere
Fuut

gemeenten Sint-Gillis-Waas,

Sint-Jacobsgat.

Meerdonk en Vrasene. Het vormt een

kronkelig snoer van kleine en grote plassen, rietkragen,
wilgenbosjes en moerassen die vaak een eigen naam
dragen. Samen met de soms bloemrijke dijken, populieren
en vele knotwilgen vormt het een uniek landschap.
de vorm van schelpen. De zilte invloed van het zeewater
verdween slechts zeer geleidelijk uit de bodem. Nu nog steeds
verwijzen planten als heen en aardbeiklaver naar die invloed.

Geschiedenis
De basis van het huidige landschap is gelegd tijdens de
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Om te beletten dat de
Spanjaarden zouden doorstoten naar Antwerpen, in handen van
de Geuzen, werd in 1584 de hele Wase polder onder water gezet
waardoor eb en vloed vrij spel kregen. Pas tijdens het
Twaalfjarig Bestand (1609-1621) kon men opnieuw aan herstel
van de dijken en aan inpolderen denken. De diepe geulen die
waren ontstaan bij de overstromingen bleven achter als kreken
en wielen. Ook later vonden er nog enkele dijkdoorbraken plaats
en ontstonden nieuwe wielen, zoals het Panneweel in 1627.

Natuurhuis Panneweel
Het Natuurhuis ligt aan de Krekeldijk bij de Kreken van
Saleghem. Natuurpunt Waasland kern Noord gebruikt de
vroegere schuur als bergruimte en doet er aan natuureducatie
en -studie. Naast de schuur ligt er een mooie hoogstamboomgaard met plaats voor kleinschalig natuurbeheer.
Permanent staan er 2 picknicktafels ter beschikking.
Tijdens de Openschuurdagen, elke eerste zondag van de
maanden mei tot september, staan de deuren open en kan je
deelnemen aan gezinsvriendelijke activiteiten. Meer info
hierover via onze nieuwsbrief. Vraag hem aan via
info@panneweel.be.

De invloed van de zee
De dagelijkse overstromingen zetten op de oorspronkelijke
zand- en turflagen klei af, maar brachten ook kalk mee onder
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Over de polderdijken wandelend zie je links het niet vrij
toegankelijke deelgebiedje Panneweel, een verland wiel met
drijftilvegetaties met o.a. galigaan en wateraardbei.

n

verkenne
Grenzeloos Hageven
in het
geest in
Een gezonde natuur
een gezonde
g
Vlindertellin
De Grote

Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
HANDIGE WANDELKAART en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

Je kan het verharde pad verlaten om in dit gebied ten volle te
genieten van de zich herstellende natuur. Enkele grote grazers
geven knabbelend en knagend vorm aan dit deel van het
natuurgebied: een open bos met veel struiken en bloemrijke
ruigten waar het wemelt van vlinders en andere insecten. Langs
de wandelsluisjes sluit je weer aan op het verharde wandel- en
fietspad.

“Met een beetje geluk, kan je
hier behalve de fuut ook de
ijsvogel observeren.”

Cadeau!

WORD LID VAN

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en Wandelgids
met heel wat wandel- en
fietsroutes in de mooiste
natuurgebieden van België.

NATUURPUNT!

Helpende handen
Het Natuurhuis Panneweel is gelegen op een oud
boerenerf. Het is het vertrekpunt voor wandelingen en
fietstochten in de omgeving, en een centrum voor
natuureducatie en -studie. Natuurbeheer is noodzakelijk
om de diversiteit van het krekenlandschap te behouden.
Wil je graag meehelpen in onze werkgroepen of liever de
handen uit de mouwen steken tijdens onze wekelijkse
beheersactiviteiten ?
Mail naar vrijwilligers@panneweel.be

FIETS- EN WANDELGIDS
Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids met meer dan 40 wandel- en
fietsroutes in de mooiste natuurgebieden van België.

NATUUR.BLAD
Ontvang 4 x per jaar Natuur.blad, ons ledenmagazine
boordevol informatie over de natuur.

Via de Rietlandkreek, aan de overzijde van de weg, loopt het
water richting de Schelde. De kreek is tijdens de winterperiode
een pleisterplaats voor ganzen en andere watervogels. Tijdens
de zomer kan je er de bruine kiekendief zien.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN
Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

Oude Saleghemvaart
Volg de bewegwijzering door de Rietlandstraat met aan het
einde de verlande Oude Saleghemvaart, een mooi rietmoeras
met een lange rij knotwilgen. Vrijwilligers houden die ideale
schuil- en broedplaats van vele vogels in stand. Verderop links
ligt het Reigersbos, een nestelplaats voor blauwe reigers.
Langzaam komt de grote Saleghemgeul dichterbij. Wellicht deel
je daar onze verwondering over de grote diversiteit van het
Krekengebied van Saleghem. Intussen is het beboste Panneweel
opnieuw in zicht, met rechts daarvan het Natuurhuis.

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 30 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.
Blauwe reiger

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN

Frituurolie recycleren, da ‘s natuur creëren! Per ingezamelde OlioBox realiseren we
samen met Quatra 3m2 nieuwe natuur in de Kreken van Saleghem.

