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Voor het natuurhuis Panneweel staan twee
picknicktafels.
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Ontdek de Kreken van Saleghem tijdens deze
interactieve natuurwandeling, gebruik de qr-code
voor meer weetjes en informatie.
Neem vooral de tijd om te genieten van
landschap en natuur.
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www.natuurpunt.be/lid worden
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Natuurpunt Waasland-Noord
www.panneweel.be
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OPENBAAR VERVOER
De Lijn : lijn 21 - halte Zandloperstraat (1 km)
Belbus : Stekene,Sint-Gillis-Waas, Moerbeke
09-211 91 91
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KREKEN VAN SALEGHEM

TOEGANKELIJKHEID
In het Sint-Jacobsgat zijn stevige schoenen of
laarzen aangewezen in natte periodes. Geschikt
voor kinderwagens met grote wielen.
Honden niet toegelaten.
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Op Stap!
Ga op ontdekking in het Krekengebied van
Saleghem. Zowel in het landschap als op de
website www.panneweel.be kan je heel wat
terugvinden.
1. Korstmossen als indicator voor luchtkwaliteit
Op de bomen zie je een groene aanslag. Dit zijn
korstmossen, een samenlevingsvorm van algen
met een schimmel. Het stikstofgehalte in de lucht
bepaalt korstmossenbegroeiing. Op deze bomen
zie je de korstmossen vooral aan de zuidwestkant.
Aan deze zijde krijgen ze het meest neerslag en
licht.
2. Alles draait om licht
Aan je rechterzijde zie je een overschaduwde
plek. Verschillende plantensoorten strijden om
het schaarse licht. Klimplanten als
bitterzoet en hop draaien met hun
soepele stengels rond takken om
hogerop meer licht te krijgen. Wil je
hier meer over weten, scan de code in.

4. Speuren naar leven in het Sint-Jacobsgat

10. Panneweel

Seizoensbegrazing zorgt voor afwisseling van
weide met vaak doornig struweel. Meidoorn,
hondsroos en bramen beschermen zich zo tegen
vraatzucht. Tussen de doornige takken krijgen
andere kruidachtige planten en bomen de kans
om zich te ontwikkelen.
Jacobskruiskruid beschermt zich met
gifstoffen tegen planteneters. Enkel
de zebrarups lust wel een blaadje.
Benieuwd hoe bloem, rups en vlinder
eruit zien?

Het natuurgebied Panneweel is een verland wiel,
ontstaan uit een dijkdoorbraak omstreeks 1627.
In het gebied bevinden zich enkele interessante
drijftilvegetaties. Er komen ook
voor onze streek, zeldzame
planten voor zoals galigaan en
wateraardbei. Thuis meer lezen?
6. Hoe is dit kleine natuurgebied ontstaan?

Neem de tijd om te speuren naar meer
leven. Wil je ook een naam kennen,
dierenzoeker kan je hierbij helpen.

“Wie vlinders wil, moet de rupsen
gedogen...” Jan Desmet

Het Sint-Jacobsgat werd tot 1999 intensief
gebruikt als akker, daarna lag het braak
tot het voorjaar 2000. Vanaf
dan mocht de vegetatie zich
spontaan verder ontwikkelen,
met seizoensbegrazing.
Meer info voor thuislezers.

7. Drie generaties onder één dak

5. Over geur valt niet te twisten
Als je uit het bosje komt, dichter bij het water, valt
een bepaalde geur sterk op. Ga al snuivend op
zoek naar de bron.

Oma, moeder en dochter kan je samen ontdekken
op de zwarte els. Zet de afbeeldingen in de juiste
volgorde, van oudste (1) naar jongste (3).

9. Landschap in kleuren

Het Natuur.huis Panneweel is gelegen op
een oud boerenerf. Het is het vertrekpunt
voor wandelingen en fietstochten in
de omgeving, maar ook een belangrijk
centrum voor natuurbeheer en natuuren milieueducatie.
Om het krekenlandschap te behouden
in al zijn diversiteit is natuurbeheer
noodzakelijk.
Wil je graag meehelpen?
vrijwilligers@panneweel.be.
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Hoeveel geluid maakt het
verkeer op de nabijgelegen
E34? Meet het nu.
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8. Kreken, onderdeel van een groter geheel
Een kreek is een langgerekte waterplas ontstaan
bij een dijkdoorbraak of als overblijfsel van
een vroegere getijdengeul na indijking van een
schorre..
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Blauwborst en kleine
karekiet voelen zich
hier thuis. Wil je hen
horen, wees dan
heel stil of scan deze
code in.

Wil je verder met de natuurwandeling, keer dan nu
op je stappen terug tot toegang 2.
Wandel nog even beneden
aan de voet van de dijk. Na
enkele honderden meters
loopt het pad naar de
kruin van de dijk. Volg de
bovendijkse route
(blauw-wit) richting
natuurhuis Panneweel.

Natuur.huis Panneweel

Boven op de dijk hebben we een goed overzicht
op de omgeving.
Vervolledig de legende, welke biotoop hoort er bij
de volgende kleuren?
Verbind de kleuren met de juiste omschrijving.

3. Zo buigzaam als riet
Riet staat meestal in de open vlakte, blootgesteld
aan weer en wind. De bladeren scharnieren rond
de stengel en zijn heel plooibaar. Kijk zelf hoe dit
kan.

Wie verder wil wandelen in de ruimere omgeving
volgt de blauw-rood aangegeven route.
Onderweg zijn er nog 3 extraatjes.
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Meettoestellen houden
Vlaamse waterlopen in de
gaten.
3

Dwarsdijk - mooie plek

