
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 
Struisbeekvallei
De Kleine Struisbeek stroomt door Edegem, Wilrijk en 
Aartselaar en mondt uit in de Schelde. Ze vormt samen met 
haar vallei de zuidelijke grens van Antwerpen. De beek is niet 
meer overal te zien en ook de vallei telt nog maar enkele 
versnipperde stukken groen. In Wilrijk is het Park van Eden een 
mooi voorbeeld van hoe het anders kan. Dat natuurlijke park 
in het verkavelingsgebied versterkt de typische natuur uit de 
beekvallei en zorgt voor waterbu� ering in poelen en sloten. 
Slim omgaan met water is de leidraad doorheen de hele vallei.

Wandeling 
Struisbeek-
vallei5   Park van Eden 

In dit grote stuk natuurgebied krijgt ‘natte natuur’ alle kansen. 
Samen met Natuurpunt werd hier een ecologisch verantwoord 
park aangelegd. Met drassig grasland, kwelwaterpoelen 
en bosfragmenten, maar ook met ruimte voor de 
antitankgrachten en bomkraters uit het militaire verleden. 
Centraal in het park heerst de natuur en kan er gewandeld, 
gefi etst en gespeeld worden.

Te zien: in dit waterrijke gebied treft u onder meer gevleugeld 
hertshooi, bosorchis en pinksterbloemen aan.

Ga via de Doornstraat noordwaarts. Wandel voorbij 
de Kleine Doornstraat en ga even verderop via het 

wandelpad Park van Eden binnen.

Terugwandelen naar het vertrekpunt doet u via het 
Antitankgrachtpad.

4   Kwel Kleine Struisbeek

De Struisbeekvallei heeft overal een toplaag van natte 
zandleembodem, ook hier. Daaronder ligt ondoorlatende 
Boomse klei. Het water kan er niet wegstromen, waardoor 
dit gebied waterrijk en overstromingsgevoelig is. Een bijzonder 
gevolg daarvan is de ‘kwel’: omhoog borrelend grondwater 
dat door zijn ijzerhoudende karakter roestkleurig is.

Te zien: roestkleurige plassen waarrond de kamsalamander en 
de ijsvogel leven en de zwanenbloem groeit. 

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

of langere trajecten via de app RouteYou.
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2   Bron van de Kleine Struisbeek 

Eigenlijk is dit niet de echte bron 
van de Kleine Struisbeek. Die 
ligt in Edegem. Dit punt wordt 
echter de bron genoemd omdat 
de beek in Edegem volledig 
ingebuisd is en pas hier terug 
bovenkomt. Vanaf hier volgt de 
beek lang haar oorspronkelijke, 
kronkelende traject. Ze is 
daardoor waardevol voor de 
waterhuishouding, want de 
kronkels verhogen de bu� erende 
capaciteit.

1    Fort 6

De forten van de Antwerpse fortengordel uit de 19de eeuw verlo-
ren al snel hun nut, waarna ze in onbruik raakten of in sommige 
gevallen nieuwe functies kregen. Bij Fort 6 gebeurde dat laatste 
nogal radicaal: grote delen ervan maakten plaats voor sport-
terreinen. Aan de zuidkant bleven de gracht en omwalling wel 
bewaard. Zij vormen een prima jachtgebied voor vleermuizen. 
Rond de grote gracht groeien bossoorten zoals schaafstro en 
salomonszegel.

Te zien: beschermde vleermuissoorten zoals de watervleermuis, 
laatvlieger, gewone dwergvleermuis, baardvleermuis en gewone 
grootoorvleermuis. 
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Wandel via de buitenrand van Fort 6 naar de Edegemse-
steenweg. Steek die over en doorkruis de volkstuintjes via 
het wandelpad links van u. U komt uit op de Wilsonweg die 
u zuidwaarts volgt tot aan de Kleine Struisbeek.

Stap via het pad naast de 
beek terug naar de Ede-
gemsesteenweg. Steek 
over en volg het pad door 
de universitaire campus.

Volg het pad langs de beek tot aan de Doornstraat, die u 
oversteekt om daarna het pad verder te volgen. Steek de 
houten balken over de gracht over en wandel zo terug langs 
het pad naar de Doornstraat.

3   Drie Eiken   

De universiteitscampus Drie Eiken 
en het aangrenzende ziekenhuis 
dateren uit de jaren 70. De beken-
de Belgische landschapsplanner 
Jacques Wirtz ontwierp de site als 
een groot park rond de gebou-
wen. Zelfs de parkings werden 
geïntegreerd. Een grachtenstelsel 
dooradert het gebied en zorgt 
samen met enkele vijvers voor 
een goede waterhuishouding.

Te zien: tal van watergebonden 
soorten leven rond de karak-
tervolle waterpartijen. Aan het 
wandelpad groeit opmerkelijk 
veel groot hoe� lad.

Op wandel 
Hoofdtraject: 5,7 km

Vertrek: Uw wandeling 
start aan de infototem in 
de Krijgslaan, ter hoogte 
van het skatepark. Via deze 
Krijgslaan wandelt u naar 
het Universiteitsplein, waar 
u achter de parking Fort 6 
binnenstapt.

U start 
hier


