Sint-Jacobsgat (Kreken van Saleghem)
ON D E R S T E B OV EN

soortenzoekdag 27 juli 2013
Natuurpunt Waasland-Noord heeft recent een aankoop van terreinen
kunnen realiseren: het Sint-Jacobsgat & Sint-Jacobsmoer van 9,1
ha in Meerdonk. Het gebied is een ingedijkte overstromingsgeul.
De zachthellende oevers met rietkragen en wilgenstruwelen zijn
een ideale omgeving voor heel veel (zeldzame) planten en dieren.
Ideale gelegenheid om op zoek te gaan naar wat er groeit, bloeit en leeft.
Op zaterdag 27 juli 2013 doorzoeken we samen met een aantal kenners
het gebied. Ook jij bent welkom!
Programma:
9u45 - 10u00
* afspraak Natuurhuis Panneweel - wandeling naar het Sint-Jacobsgat
10u00 - 12u30
* wateronderzoek - bodemonderzoek
12u30 - 13u30
* eigen picknick in Natuurhuis Panneweel
(drank ter plaatse te verkrijgen)
13u30 - 17u30
* gebiedsverkenning & inventarisatie soorten
17u45 - 18u30
* nabespreking met hapje & drankje
21u00 - ...
* afspraak Natuurhuis Panneweel voor nachtvlinders & vleermuizen”

Sint-Jacobsgat (Kreken van Saleghem)
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soortenzoekdag 27 juli 2013
Praktisch:
De soortenzoekdag staat open voor zowel kenners als geinteresseerden,
je kan doorlopend aansluiten vanaf 10u00 in het Sint-Jacobsgat

Bereikbaarheid met openbaar vervoer:
De bushalte ‘Zandloperstraat’ van lijn 21 bevindt zich op 1 km van het
Natuurhuis. Er stopt een belbus 240 (Stekene,Sint-Gillis-Waas, Moerbeke)
recht voor de deur van het Natuurhuis Panneweel.
(tel.: 09-211 91 91 - minstens twee uur op voorhand contacteren).

Natuurhuis Panneweel
Krekeldijk 2, Meerdonk
website:
www.panneweel.be / www.wakona.be
waaslandnoord.waarnemingen.be
wakona.waarnemingen.be
e-mail:
brigitte@panneweel.be
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Steun de aankopen in de Kreken van Saleghem met een gift.

moerasandoorn

npaard

noors fjorde

koninginnepage

blauwborst

foto’s: Eric (blauwborst) - Brigitte Van Passel

Jouw
steun
helpt!

Sint-Jacobsga
t

vroege glazenmaker

Jouw gift is welkom op BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt, vermeld project 6080 - Kreken van Saleghem.
Een gift is vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.
Voor een gift die Natuurpunt in 2013 ontvangt, krijg je in april 2014 het fiscaal attest.
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