
Een Groenplan 
voor Antwerpen
De stad Antwerpen wil het groen op haar grondgebied meer 
bekend en beter toegankelijk maken, en ervoor zorgen dat het 
niet verder versnippert. Het Groenplan bepaalt waar groen 
nodig is om Antwerpen uit te bouwen tot een gezonde ‘stad 
van morgen’. Het plan is momenteel nog een visiedocument. 
Toch wil de stad u nu al laten kennismaken met de veertien 
landschappen uit dit plan. Ontdek alle informatie over het 
Groenplan op www.antwerpen.be/groenplan.

Welkom in de 
Kasteelparken
De voormalige kasteeldomeinen Vogelzang, Middelheim 
en Den Brandt vormen samen het Nachtegalenpark. Het 
is een ‘driedistrictenpunt’: de Kasteelparken liggen op het 
grondgebied van Antwerpen, terwijl de wijken errond behoren 
tot Berchem en Wilrijk. Een ziekenhuis, twee universitaire 
campussen, een theologisch centrum, allerlei sportactiviteiten 
en het openluchtmuseum geven dit landschap betekenis tot ver 
buiten de stadsgrenzen.

De kasteelparken hebben nog steeds drie verschillende stijlen, 
maar vormen samen een groot en dichtbebost gebied aan de 
rand van het drukke stadsleven. Een oase voor de menselijke 
gebruikers, maar ook voor heel wat diersoorten.

Wandeling 
Kasteelparken

6   Beukenlaan 

In plaats van af te slaan in de Middelheimlaan, neemt u de 
Beukenlaan verder rechtdoor.

Te zien: een zone met een strak bomenrooster aan de linker-
kant, ingericht door landschapsarchitect Michel Desvigne. 
Ze verbindt het beeldenpark met de Beukenlaan.

Volg het pad tot aan het paviljoen aan de Lindendreef, 
waar u vertrokken bent.

Sla linksaf aan het 
Theologisch en Pastoraal 

Centrum. Wandel tussen de 
paviljoenen door in de richting 
van de Groenenborgerlaan. 
Voorbij campus Groenenborg 
neemt u links het fi etspad.

7   Groenenborg 

Groenenborg was vroeger een vierde kasteel in deze omgeving. 
Het kasteel en het bijhorende domein zijn verdwenen onder de 
woonwijken. Tussen de universiteitscampus en het ziekenhuis 
is wel nog een stukje natuur bewaard. Dat deel is onlangs 
beschermd als groengebied.

Volg de weg 
voorbij het 
ziekenhuis tot aan 

de Middelheimlaan, 
waar u vertrokken bent.

5   Tunnellandschap

Zodra u het bos achter u 
laat, komt u terecht in een 
verrassend lege vlakte. Dit deel 
van het landschap ligt bovenop 
de Craeybeckxtunnel. Daarom 
kunnen hier geen grote bomen 
groeien.

Extra traject rond het beeldenpark

Ontdek alle informatie over het Groenplan 
op www.antwerpen.be/groenplan 

of langere trajecten via de app RouteYou.
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2   Den Brandt 

Het huidige kasteel Den Brandt 
dateert van omstreeks 1780. Toen 
al lag er voor het kasteel een 
strakke Franse tuin. Later kwamen 
daar het parkbos en de Engelse tuin 
achter het kasteel bij. De stad kon 
het domein kopen in 1910 en voegde het samen met de andere 
Kasteelparken tot een publiek bos van aanzienlijke grootte.

Te zien: typische bossoorten zoals bosanemoon, pinksterbloem, 
salomonszegel en dalkruid. In het bos kan u de middelste bonte 
specht spotten.

1    Vogelzang 

Het domein Vogelzang is het oudste 
van de drie Kasteelparken. Al in 1457 
stond hier een klein kasteel, maar 
pas in de 17de eeuw kwam er een 
parkdomein bij. De huidige parkstruc-
tuur dateert van 1850. Het kasteel 
zelf werd begin 20ste eeuw afgebroken, maar de stad kon het 
park opkopen en zo vermijden dat het volledig verkaveld werd.

Te zien: de vorm van de sportcluster Halve Maan herinnert aan 
de 19de-eeuwse stadsomwalling. De oranjerie en de stallingen 
van het vroegere kasteel staan nog overeind.
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Volg het pad door het bosrijke deel van het park. Sla rechtsaf 
om op de Beukenlaan terecht te komen ter hoogte van de 
ingang van Den Brandt aan de overkant van de straat.

U wandelt rond het kasteel, slaat rechtsaf en volgt de dreef. 
Neem daarna het pad naar het grasland, wandel errond en 
ga terug richting Beukenlaan. Sla daar rechtsaf en neem 
vervolgens links de Middelheimlaan. Om uw wandeling 
af te ronden, volgt u de Middelheimlaan terug tot aan het 
startpunt.

Alternatief kan u uw wandeling uitbreiden met een tocht 
door of rond het beeldenpark.

Wandel door de bloementuin en sla dan rechtsaf om terug 
te keren naar de Middelheimlaan. Aan de overkant ziet u 
het kasteel Middelheim.

Wandel rond de buitenste gracht en sla dan linksaf in de 
richting van het grasland. Voorbij de bomenrij komt u in een 
eerder open vlakte.

3   Hortiflora  

De Hortifl ora of bloementuin is een 
bijzondere open plek, omzoomd 
met merkwaardige bomen. De tuin 
zoals ze nu is, werd aangelegd in 
historische renaissancestijl in 1977. 
Sinds 2012 maakt de Hortifl ora deel 
uit van het beeldenpark.

Te zien: meer dan 600 plantensoorten en –variëteiten.

Extra traject door het beeldenpark  

Het openluchtmuseum Middelheim is elke dag geopend, behalve op 
maandag. Om uw tocht door het beeldenpark verder te zetten, slaat 
u linksaf naar de Hortifl ora.

4   Middelheim   

Het kasteel Middelheim dateert van 
ongeveer 1780, net zoals kasteel Den 
Brandt. Toen al was het omgeven 
door een symmetrisch park met 
beelden: Middelheim-Hoog. Rond 
1850 werd het park uitgebreid met 
het stuk park waardoor u net wan-
delde: Middelheim-Laag. 
Middelheim-Hoog is een park in 
Engelse stijl met eiken en beuken. 
Middelheim-Laag is een mengbos 
met onder andere tamme kastanje.

Te zien: behalve de graslanden, 
bosrijke delen en dubbele gracht ziet 
u in het Middelheimpark natuurlijk 
vooral de kunstcollectie met werken 
van onder andere Rodin, Henry 
Moore en Panamarenko.

Op wandel 
Hoofdtraject: 4 km

Extra traject door het 
beeldenpark: 4,9 km 
(totaal 8,9 km) 

Op maandag is het 
beeldenpark gesloten.

Extra traject rond het 
beeldenpark: 4,8 km 
(totaal 8,8 km)

Vertrek: U vertrekt 
op de hoek met de 
Lindendreef tegenover 
de universiteitscampus. 
Van daaruit gaat u 
rechts het grasveld door 
richting Floraliënlaan. 
Volg de dreef voorbij 
de sportvelden tot aan 
het zandpad en sla 
dan rechtsaf richting 
Melkerij.

U start 
hier


