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Wandeltocht                 “De Grote Kreek”  

Afstand          5 km 

Kaart                              Wandelnetwerk kaart Moervaartvallei Waasland 2020   

Wegen                           De wegen zijn overwegend wandelwegen en kasseibanen 

                                       De weg is niet aangepast voor kinderwagens of 

                                       rolstoelgebruikers 

Vertrek een aankomst   Malpertuus. 

Onderweg is er mogelijkheid om gebruik te maken van rustbanken 

Start aan Malpertuus 

Sla links af in de Weststraat . Aan de eerste T ga je rechts af tot aan de Papdijk 

De Papdijk werd in 1613 aangelegd. 

Aan de Papdijk sla je links af, na 75 m sla je rechts de polderstraat in. 

Volg van hier de weg naar knooppunt 79 

Aan knooppunt 79 vervolg je uw weg naast het bosje naar knooppunt 90 

De knotwilgen sieren hier het wandelpad. 

Aan knooppunt 90 steken we het brugje over naar knooppunt 88.  

Vanaf hier loop je vlak naast de Grote kreek. 

De kreken zijn een overblijfsel van de inpoldering van 1625 tot 1633. 

Door de stijging van de zeespiegel ontstond ten tijde van de romeinen, de Oosterschelde. 

In de loop der eeuwen steeg het zeeniveau meerdere keren en zorgde voor veel 
overstromingen. 
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Tijdens de 12 eeuw werd door de bevolking aangroei in de grote steden, de vraag 
brandstoffen groot.  

Door de ontginning van de rijke veengronden in deze polders werd er brandstof als turf 
gedolven.. 
 

 

 

 

Dammen werden opgeworpen en dijken gebouwd.  

Pas in de 17 de eeuw werden de polders definitief hersteld door drooglegging. 

Zo kreeg de Grote kreek en ook het Pereboomsgat kreek hun huidig karakter. 

Fauna en Flora 

Aan de oevers vinden we naast brede waterpest, waterviolier, eendenkroos,   en gele plomp 

ook riet en lisdode. 

Verder treffen we ook nog waterzuring, waterkruid, waterbies  en moerasvergeet-me-nietjes. 

Typisch voor de Grote kreek zijn de restanten van een zoutminnende vegetatie van stomp, 

keldergras, moeraszoutgras, zeester en zeebies. 

Volgende planten tref je ook aan muizenoortje, vlasleeuwenbekje, boerenwormkruid, wilde 

tijm en  gele morgenster. 

Vissen en vogels 

In deze kreek is een groot visbestand aanwezig, o.a; rietvoorn, baars, snoek, snoekbaars, 

brasem, voorn en karper. 

Het vermelden waard is ook de aanwezigheid van rivierkreeft. 
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Naast de gewone pad, treffen we ook de bruine kikker aan. De egel, de mol en verschillende 

ratten en muizen komen aan de grote kreek ook de watervleermuis; de groot oor vleermuis, 

de wezel, hermelijn en de bunzing voor. 

De vossen zijn regelmatig te spotten. De fuut, nauw verbonden met het water, is een 

broedvogel in het krekengebied. 

Ook de knobbelzwaan, de wilde eend en de bergeend kan je hier spotten. De torenvalk 

broedt hier  

De blauwe reiger komt vaak voedsel zoeken; 

Ganzen zijn typische polderbezoekers , de canada- , de kol-  en nijlgans,  naast de  buizerd, 

de sperwer, toren- en boomvalk dit zijn allemaal regelmatige bezoekers van dit uitgebreid  

Krekengebied. 

Een aantal uilensoorten worden hier regelmatig gespot, soms zelfs de bruine kiekendief. 

Van de waadvogels zijn de schilekster en de kievit de belangrijkste. 

Het indringen van bepaalde meeuwen in het binnenland is ook hier merkbaar. 

In het riet broedt nog steeds de rietgors. 

 

Wandeling 

Op het einde van de kreek aan knooppunt 88 juist, voor de dijk vervolg je de 

weg naar knooppunt 89. 

Hier kan je even verpozen of genieten van een drankje of een versnapering. 

Na de stop vervolg je de weg naar knooppunt 89 en ga richting 79 en sla links 

de polderstraat in. 

Aan de akker voorbij de laatste woning staat een verbodsteken” Verboden voor 

paarden en motorvoertuigen” 

Sla dit wegje in tot aan de kreek en volg rechts de kreek. 

Hoogstwaarschijnlijk zul je hier verschillende vissers zien , die  op de kreek hun 

hobby beoefenen. 

Op het einde van de van de kreek vervolg je uw wandeling langs de kasseibaan. 

Op een bepaald ogenblik zie je een verbindingsbrug tussen de 2 kreken. 



 pag. 4 Wandeling De Grote Kreek. Afstand +/- 5 km vanaf malpertuus 11/07/2021 Rev:00   

 

 

Hier staat  ook een zitbank,  om even te verpozen en te genieten van het rustige 

omgeving tussen de 2 kreken.  

Vervolg je weg langs de kronkelende kasseibaan tot aan de Papdijk. 

Aan de Papdijk even links en de eerste straat recht inslaan, aan de eerste bocht links 

afslaan naar B&B Malpertuus. 

Uiteraard kan je uw tocht uitbreiden volgens het knooppunten netwerk  

Moervaartvallei.  

 

 

 


