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Fietstocht langs Noord-

Wase natuurgebieden

Op verkenning gaan in eigen streek kan leuk zijn.
Natuurpunt Waasland Noord heeft voor jullie een
41 km lange fietstocht uitgestippeld langsheen
onze natuurgebieden ten noorden van de E34. Je
kan deze tocht starten op eender welke locatie.
Maar laat ons er even vanuit gaan dat we starten
bij het Natuurhuis Panneweel in Meerdonk.

Met onze rug naar het natuurhuis volgen we de
Krekeldijk naar rechts. Al spoedig bereik je ons eer-
ste natuurgebied, het Sint-Jacobsgat. Dit is vrij
toegankelijk, en je moet hier zeker eens op ver-
kenning gaan, maar we zijn nog maar pas gestart.
We fietsen dus verder richting de Waterstraat,
een rustige fietsweg richting E34. Enkele jaren
terug hebben we hier meer dan 100 eiken aange-
plant. De Waterstraat zelf is in beheer bij Natuur-
punt. 

Op een rij :
1  Het Panneweel
2  Sint-Jacobsgat
3  Waterstraat
4  Karnemelkputten
5  De Gavers
6  Stropersbos

7  De Groene Putte
8  het Speelhof
9 De Wilde Landen (NL)
10  De Lange Vaag
11  Koningsdijk
12  De Grote Geule 
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www.hetgroenewaasland.be/klik
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De Grote Geule 

We vervolgen onze tocht via de Rietlandstraat op
het einde hiervan liggen de Karnemelkputten. Tijd
om even af te stappen en te speuren naar de nes-
ten van blauwe reigers, ze broeden hier hoog in de
bomen bij de dijk. Maar ze zijn goed verstopt, dus
niet eenvoudig te vinden tussen het gebladerte.
Nu fietsen we richting Stekene en rijden nog eerst
langheen De Gavers en het Stropersbos. In het
noorden van Stekene zijn De Groene Putte en het
Speelhof onze bestemming. Op de infoborden hier
vind je meer info. Wat verder flirten we met de Ne-
derlandse grens en passeren we De Wilde Lan-
den (NL), de moeite waard om eens een bezoekje
te brengen. Maar we moeten nog een heel eind
terug. We fietsen terug doorheen het Stropers-
bos en passeren ons akkeronkruidreservaat, De
Lange Vaag. Verder rijden we over de Koningsdijk,
deze vormt de grens tussen België en Nederland.
Hierna komen we al snel bij De Grote Geule in
Kieldrecht. Onze tocht zit er bijna op, nog even
doorfietsen tot aan het Natuurhuis Panneweel. We
hopen dat u er van genoten heeft.

Natuurpunt Waasland Noord

Sint-Jacobsgat

www.hetgroenewaasland.be/klik

Meer info over de fietstocht : 
(extra kaart; gpx-bestand enz.)



het Speelhof

   

Kreken Van Saleghem

De Groene Putte


