
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 
Zuidelijke kamers
Dit landschap ontstond uit enkele vroegere kasteeldomeinen. 
Het gaat om een grote open ruimte die door de fortengordel 
gevrijwaard bleef. Het gebied valt op te delen in vier ‘kamers’.
Deze kamers worden van elkaar gescheiden door bebouwing, 
waardoor ze allemaal hun eigen karakter hebben. Het gaat 
om Fort 8/Sorghvliedt, Fort 7/Schoonselhof, Klaverblad en 
Cleydael. Elke kamer herinnert aan een stukje Antwerpse 
geschiedenis en biedt mooie natuur om te ontdekken. 

Wandeling 
Zuidelijke 
kamers

6   Schoonselhof

Vroeger was dit een kasteeldomein.
Centraal staat nog steeds het 
kasteel met vijver uit de 18de eeuw. 
In 1911 kocht de stad Antwerpen 
het domein en maakte er een 
begraafplaats van. Niet evident door de drijfzandlagen en het 
hoge grondwater. Daarom ziet u vandaag een netwerk van 
grachten en sloten tussen de open graslanden. 

Te zien: de waterstructuur van het Schoonselhof vormt de 
perfecte omgeving voor libellen en amfi bieën.

Ga voort op de Krijgsbaan en wandel het Sorghvliedt-
park binnen.

Via het pad door het park wandelt u terug richting 
Fort 8, waar uw vertrekpunt lag.

Ga door het Schoonselhof naar de Sint-Bernardsesteenweg.

5   Natuurgebied Fort 7

Dit stukje beschermd natuurgebied wordt beheerd door 
Natuurpunt. Het centrale deel van het fort is alleen onder 
begeleiding te bezoeken. Zo is blijft deze waardevolle habitat 
rustig voor de dieren die er wonen.

Te zien: het rapunzelklokje, de waterspitsmuis en de ijsvogel.

7   Park Sorghvliedt

Ook dit park was vroeger een 
kasteeldomein. Het kasteel in 
rococostijl en zijn omringende 
parklandschap dateren uit de 
18de eeuw. Honderd jaar later kregen ze gezelschap van een 
opmerkelijke belvedère op een heuveltje. Vandaag is dit de 
setting voor het districtshuis van Hoboken.

Te zien: de grote vijver en enkele delen van de oorspronkelijke 
grachten. Ontdek alle informatie over het Groenplan 

op www.antwerpen.be/groenplan 
of langere trajecten via de app RouteYou.
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1    Fort 8 

Dit is een van de best bewaarde forten uit de fortengordel rond 
Antwerpen. Het maakte vanaf 1864 deel uit van de Brialmontver-
dediging. Let zeker op de opvallend hoge wallen. Het fort is niet 
alleen van militair-historische waarde, maar ook van ecologi-
sche. Vooral de grote gracht valt in de smaak bij watergebonden 
diersoorten, terwijl typische bosbewoners zich dan weer nestelen 
tussen de bomen en struiken rondom het fort. 

Te zien: watervleermuizen, padden, alpen- en watersalamanders 
treft u aan de gracht. In het bos zitten de eikenpage-vlinder en een 
toproofvogel: de bosuil. Over de open velden fl adderen dwerg-
vleermuizen. 
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Ga vanuit de Schansstraat de Berlijnstraat in. Rechtsaf naar 
de Parijslaan, links af naar de Boedapeststraat. Steek daar de 
Sint-Bernardsesteenweg over en ga de Klaverbladdreef in.

2   Hollebeek 

Deze beek verbindt de open 
velden rond het kasteeldomein 
Klaverblad met de grachten van het 
Schoonselhof. Daarna stroomt ze 
verder richting Schelde. Deze beek 
is niet alleen op ecologisch vlak van 
belang, ze is ook belangrijk voor de 
waterhuishouding in Zuidwest-Antwerpen. 

Te zien: ter hoogte van de Praaglaan is de Hollebeek nog amper 
waarneembaar: ze lijkt daar eerder een gracht die de voortuinen 
a� akent. 

Volg de Klaverbladdreef tot aan de kruising met de Moerelei 
(net voordat de Klaverbladdreef overgaat in de Groenenhoek).

Ga via de Moerelei in de richting van het Schoonselhof. 
Wandel langs de achterzijde van deze begraafplaats naar 
de buitenrand van Fort 7.

Wandel langs de fortgracht richting Legerstraat en ga aan de 
visclub, via de Legerstraat, naar de toegang van het fort.

3   Klaverblad  

De moderne tijd heeft dit stuk land 
rond kasteel Klaverblad min of 
meer onaangeroerd gelaten. Hier 
is nog veel landbouwactiviteit en 
zijn de oudste bossen gelegen. 
Sommige delen dateren nog uit de 
18de eeuw. 

Te zien: vlinders zoals het oranjetipje overdag. ’s Nachts: vleermuizen 
op zoek naar eten. In de knotwilgen langs de beek huist de steenuil.

4   De buitenrand van Fort 7   

Deze zone buiten de gracht is geen 
beschermd natuurgebied en dus 
vrij toegankelijk. Er zijn hier recrea-
tiezones zoals een arboretum, een 
hondenloopzone en een visclub die 
gebruik maakt van de grote gracht.

Te zien: dit fort onderscheidt zich van de andere Antwerpse forten 
door zijn opvallend hoge wallen, die u goed ziet aan de overkant 
van de gracht. 

Op wandel 
Hoofdtraject: 6,7 km
Extra traject: 1,5 km 
Alternatief traject 
(excl. extra traject): 6,3 km

Extra traject 

In plaats van naar het oosten te vertrekken, kan u de Schansstraat 
ook in westelijke richting (naar de spoorweg) volgen. Dan wandelt 
u door het fort, waar u ook een plek met amfi bieën zoals de 
alpensalamander tegenkomt. Dit traject is 1,5 kilometer langer. 

U sta
rt 

hier

Vertrek: Uw wandeling start aan de 
infototem aan de hoofdtoegang van 
Fort 8, aan de Jozef Leemanslaan. U volgt 
de Schansstraat in oostelijke richting 
(naar het zwembad) en bereikt na 
300 meter de hoofdgracht van het fort.


