
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 
Schijnvallei
De natuurlijke vallei van het Schijn is niet meer zo natuurlijk in 
Antwerpen: ze is sterk door de mens beïnvloed. De rivier kent 
ter hoogte van Deurne wél nog haar oorspronkelijke verloop. 
Ze meandert tussen het Albertkanaal in Wijnegem en het 
Cogelsplein in Deurne. Haar oevers werden sterk opgehoogd en 
de rivierbodem uitgediept. Rond de beek ligt een groen gebied 
dat in Deurne ook enkele oude kasteeldomeinen telt, zoals het 
16e-eeuwse Rivierenhof en Sterckshof. In 1921 kocht de provincie 
de terreinen aan om ze om te vormen tot openbaar park. 

Wandeling 
Schijnvallei

6   Herentalse Vaart

Aan water geen gebrek in dit gebied. Naast het Schijn en 
de talrijke poelen en vijvers is er ook nog een restant van de 
Herentalse Vaart te vinden. Dit kanaal werd in 1490 gegraven 
als aftakking van het Groot Schijn om zoet water naar de oude 
stadskern te brengen. In 1930 werd het grootste deel ervan 
overwelfd of zelfs afgesloten. Wat vandaag nog overblijft van 
de vaart is volledig afgesloten van het Schijn. 

Te zien: het laatste restant van de Herentalse Vaart. Dit deel is 
omwille van zijn historische waarde beschermd.

Volg het wandelpad in de richting van de grote vijver, 
steek het brugje over, sla linksaf en volg het pad 

oostwaarts.

Aan het einde van de vaart komt u uit op de 
Ruggeveldlaan die u zuidwaarts volgt. Steek de E313 

onderdoor en bereik uw startpunt terug.

5   Rivierenhof - flora

Ooit was dit een privékasteel-
gebied, maar sinds 1921 is 
het een openbaar provinciaal 
domein. Het is niet alleen van 
historische waarde, maar heeft 
ook een bijzondere floristische 
rijkdom. Behalve inheemse planten groeien er ook veel 
exotische, ingevoerde soorten. In de graslanden, loofbossen en 
lanen wonen tal van diersoorten. 

Te zien: veel uitheemse bomen en plantensoorten zoals de 
atlasceder, moeraseik, tulpenboom en mammoetboom.

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

of langere trajecten via de app RouteYou.
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2   Ruggeveld 

Langs de Ruggeveldlaan 
duiken verschillende 
recreatiezones op. 
Deze recreatiecluster 
zal in de toekomst nog 
verder uitgebouwd 
worden. Langs de beek 
kwam er recent nog een 
speelbos bij.

1    Koudebeek 

De Koudebeek stroomt vanuit Bors-
beek naar het Groot Schijn. Het is 
een van de vele zijwaterlopen in de 
beekvallei. Het gebied kreeg recent 
een make over: de volkstuinen zijn 
nu op een landschappelijke manier 
ingepast. Groene stroken met wandelpaden geven structuur. 
Rond de beek kwam er ruimte voor natte natuur.

Te zien: wadi’s: lagere zones waar het regenwater naartoe 
kan stromen bij overvloedige regenval en zo langzaam 
afvloeien naar de Koudebeek. 
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Ga langs het pad naast de sportvelden terug naar de 
Ruggeveldlaan. Steek opnieuw de E13 onderdoor en stap 
noordwaarts langs de Ruggeveldlaan.

Steek de Rugge-
veldlaan over en ga 
via de hoofddreef 
westwaarts het 
Rivierenhof in.

Wandel westwaarts via de hoofddreef westwaarts en neem 
nog voor de Hooftvunderlei het zuidwaartse wandelpad in 
de richting van het Sterckshof. Steek dan de Hooftvunderlei 
over en volg de Cornelissenlaan richting E313.

Volg het wandelpad langs Groot Schijn, steek de Cornelis-
senlaan over en sla na het Sterckshof linksaf. Ga door het 
grasland naar de Sterkshofl ei. Steek die over en volg het 
wandelpad door het Rivierenhof in oostelijke richting.

3   Rivierenhof - kasteelpark  

Vroeger heette dit domein ‘Ter Rivie-
ren’, genoemd naar de ligging aan 
de rivier Groot Schijn. Het dateert 
uit de 16de eeuw en was in de 17de 
eeuw eigendom van de jezuïeten. 
Toen de orde verdween, kocht een 
bankier het op en werd het gebied 
samen met het Sterckshof in 1776 heringericht.

Te zien: de spiegelvormige vijver in het hart van het park, de beu-
ken- en lindendreven en de siertuinen.

4   Groot Schijn   

Voor de rivier de stad binnenstroomt, 
komen er heel wat zijbeken in uit. In het 
Rivierenhof volgt het Groot Schijn het 
laatste stuk van haar natuurlijke traject. 
Aan de Ring verdwijnt ze ondergronds, 
waarna ze uitkomt op het Lobroekdok en 
het Albertkanaal. Hier stroomt de beek 
op een ondergrond die overgaat van leem 
naar zand. Dit is een prettige thuis voor 
dieren die graag op de grens tussen open 
en beboste zones wonen.

Te zien: look-zonder-look en het oranjetipje, dat zijn eitjes 
legt op de pinksterbloem. Vegetatie zoals knolsteenbreek, 
pijptorkruid en reuzezwenkgras. 

Op wandel 
Hoofdtraject: 6,6 km

Vertrek: Uw wandeling start aan de infototem in de 
Ruggeveldlaan, ter hoogte van de doorsteek van de 
E313 aan de kant van Boterlaar. Wandel via de Peter 
Benoitlaan zuidwaarts en ga verder op de Boterlaarbaan. 
Ga in oostelijke richting door de nieuwe volkstuinen, 
op weg naar de Koudebeek. Ga daar, via het wandelpad 
langs de beek, terug noordwaarts richting E313.

U start 
hier


