
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 
polders van Stabroek
De polders van Stabroek waren vroeger een onderdeel van 
de Scheldevallei. Eeuwenlang kon dit gebied bij oorlogen of 
vijandelijke invallen ter verdediging onder water worden gezet. 
In vredestijd waren het weilanden. Soms kwamen de polders 
ook ongewild onder water te staan bij een dijkbreuk. Intussen 
raakte het poldergebied geïsoleerd van de Schelde en kwam het 
vast te liggen tussen het hoger gelegen Kempisch Plateau en de 
opgehoogde haven.

Wandeling 
Polders van 
Stabroek

4   Beken 

In dit landschap komen heel wat beken samen. Hun traject 
is vanop de verkeerswisselaar goed te zien. Het water 
stroomt door de akkers en weilanden en aan de oevers duikt 
natuurlijke begroeiing op, met hier en daar een knotwilg. 

Te zien: voor alle beken begint hier het laatste stuk met een 
natuurlijk verloop. Vanaf de spoorlijn verdwijnt hun water in 
een koker op weg naar de Verlegde Schijns. Die ziet u alleen 
nog ter hoogte van de Edisonwijk, aan de overzijde van de 
verkeerswisselaar. 

Ga na de brug, via Kouter, naar de Wilgenhoevestraat. 
Volg daarna het pad langs de spoorlijn in oostelijke 

richting tot aan de Driehoekstraat. Ga onder de spoorlijn 
door en bereik opnieuw uw startpunt.

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

of langere trajecten via de app RouteYou.
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2   Leugenberg 

Hier vindt u vooral akkers en 
graslanden. Door de intensieve 
landbouw komt er nog maar weinig 
natuurlijke fl ora voor. De naam van 
het gebied Leugenberg verwijst naar 
het terrein dat ‘vals plat’ is: het lijkt 
vlak, maar is eigenlijk een stijgend 
plateau. 

Te zien: akker- en weidevogels zoals 
de veldleeuwerik en de bruine 
kiekendief. Zij vinden voedsel en rust 
in de knotwilgen, solitaire bomen en 
verruigde bermen in het gebied.

1    Puihoek 

Vanaf het Kempisch Plateau 
komen drie beken dit gebied 
binnengestroomd: de Kaartse 
beek, de Haasdonkse beek en de 
Zwarte beek. Hun water stroomt 
hier trager door de vlakke polder-
grond en blijft dus langer hangen. 
Tegelijk is de ondergrond van klei, 
waardoor het water niet in de 
bodem kan sijpelen. Kortom, het 
is hier overstromingsgevoelig. De 
vele landbouwgronden dienen 
daardoor ook als buff er. 
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Wandel via Puihoek verder noordwaarts, sla linksaf aan de 
servitudeweg. Ga langs de Mariahoeve, sla daarna rechtsaf 
en neem het zandpad in de richting van Klein Heiken.

Wandel via Klein Heiken naar Leugenberg.

Wandel via de Kloosterstraat langs de verkeerswisselaar in de 
richting van Ekeren-Centrum.

3   Polders

Achter de woningen aan de westkant van Leugenberg verschijnt 
een groot stuk open ruimte. Hier steekt de sfeer van de oude 
polders weer de kop op. Het landschap wordt amper door straten 
doorsneden en bijna niets herinnert u nog  aan de nabijheid van 
de stad. Alleen de haveninfrastructuur doemt op in de verte. 
Aan dit gebied grenzen de oude dorpskernen van Hoevenen en 
Stabroek.
 
Te zien: de snelweg vormt een soort van muur op de achtergrond. 
Zo ziet u duidelijk het reliëfverschil tussen de lage poldergronden 
en hoge opgespoten haventerreinen. 

Op wandel 
Hoofdtraject: 4,9 km

Vertrek: Uw wandeling start aan de 
infototem in de Driehoekstraat, aan de 
tunnel onder de spoorweg. Ga via de 
Driekhoekstraat langs de begraafplaats 
naar Schriek en sla daarna links de 
Puihoek in.

U start 
hier


