
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 
Wetlands
Midden in het havengebied liggen enkele grote groene ruimten. 
Het zijn plekken die in het verleden niet opgehoogd werden 
of waarvan de grondopvulling weer werd teruggedraaid.  
Samen vormen ze de Wetlands. Het gebied bestaat uit 
twee zones met daarin delen die dezelfde ecologische en 
landschappelijke kenmerken bezitten, hoewel ze nauwelijks 
met elkaar verbonden zijn. De eerste zone wordt gevormd 
door De Kuifeend, de Grote Kreek en de Verlegde Schijns en is 
volledig natuurlijk ontwikkeld. De Bospolder, het Ekers Moeras 
en de Muisbroek vormen samen de tweede zone. Daar gaat 
natuurontwikkeling hand in hand met recreatie.

Wandeling 
Wetlands

5   Fauna in de Bospolder

Er leven heel wat water- en 
moerasgebonden soorten 
in de Bospolder, zoals de 
levendbarende hagedis, 
geoorde fuut, rietzanger en 
waterral. Aangezien hier ook 
graslanden en beboste delen 
te vinden zijn, duiken er ook 
vertegenwoordigers van die 
habitats op zoals gevleugeld 
hertshooi, grote ratelaar, 
boompieper, nachtegaal en 
bruine kiekendief.

6   Ekersedijk 

Vanaf de 10de eeuw werden in het 
noorden van Antwerpen tientallen 
dijken gebouwd om de inwoners en 
gronden tegen overstromingen van 
de Schelde te beschermen. De dijken 
sloten de hoger gelegen grond af van 
de natte getijdennatuur. Een van die 
dijken was de Ekersedijk. 

Te zien: de wielen – of uitdiepingen in het landschap – die in de 
17de eeuw als extra bescherming gecreëerd werden, omdat de 
stormen soms door de dijken braken. Deze wielen werden in de 
jaren 60 opgespoten, maar tijdens het natuurinrichtingsproject 
in ere hersteld. U vindt ze daar waar de dijk een kronkelende 
beweging maakt. 

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

of langere trajecten via de app RouteYou.
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2   Kuifeend 

Deze waterplas ontstond na de 
ophoging van de haven. Toen 
liep het lagere polderrestant 
geleidelijk aan onder water. 
Ernaast ontwikkelden zich nog 
enkele plassen en moerasgebieden 
dankzij de kleigrond die geen water 
doorlaat. 

Te zien: de aalscholver, bergeend, 
de grote en kleine zilverreiger, 
roerdomp, … en uiteraard ook de 
kuifeend leven in het vogelrichtlijn-
gebied Kuifeend. 

1    Fortjes 

Eeuwenlang kon deze polder bij 
oorlogsdreiging onder water worden 
gezet. Van dat verleden zijn er van-
daag nog enkele restanten te vinden, 
namelijk de drie fortjes die u hier 
ziet. Ze zijn de enige die gerealiseerd 
werden toen de stad de Antwerpse 
verdedigingslinie in 1914 wilde 
uitbreiden met capponières langs de 
Verlegde Schijn tussen het fort van 
Merksem en fort Lilo.

Te zien: vlinders en insecten die in de 
fortjes hun slaapplaats vinden.
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Volg het pad westwaarts tot aan de open plek bij de spoorlijn. Ga verder op het pad langs de volkstuinen, loop westwaarts 
langs de grote put en sla linksaf richting parking.

Wandel via het pad langs de parking in de richting van de Eker-
sedijk, die u oversteekt. Via de toegang tot de Bospolder loopt 
u door dit gebied. Het traject brengt u langs een vogelkijkhut, 
waarna het zuidwaarts a� uigt. Aan de Nieuwelandenweg 
draait het pad in de oostelijke richting. Hier kan u een zijroute 
nemen die u langs een andere vogelkijkhut leidt, of u gaat 
verder op het pad in de richting van het Bospolderpad. Dat 
volgt u noordwaarts langs het Ekers Moeras, waar u via de 
vogelkijkwand terug aan de ingang komt.

Wandel via de Lindenlei en de Donkweg door de Oude Landen.

3   Ekerse putten

In 1925 was grond nodig om een 
deel van de polder op te hogen 
voor het rangeerstation Antwer-
pen-Noord. Dat zand kwam uit de 
twee diepe putten die u hier ziet. 
De Ekerse putten hebben nagenoeg 
loodrechte wanden van klei. De 
grootste vijver is 21 meter diep, de 
kleinere is zo’n 12 meter diep. 
 
Te zien: duikers verkennen de Ekerse 
putten graag en gaan er op zoek 
naar de fossiele schelplagen tussen 
5 en 10 meter diepte.

Op wandel 
Hoofdtraject: 5,0 km
Alternatieve route: 3,6 km

Vertrek: Uw wandeling 
start aan de infototem in 
de Ekersedijk, ter hoogte 
van de voetgangersbrug 
naar Ekeren-Centrum. 
Ga via de Ekersedijk 
westwaarts en loop 
tussen beide putten door 
naar het noorden. Ga dan 
langs het pad oostwaarts 
naar de volkstuinen.

4   Bospolder 

In de jaren 60 werd het gebied van 
de Bospolder en het Ekers moeras 
grotendeels mee opgespoten voor 
de havenuitbreiding. Het bleef daar-
na jarenlang ongebruikt liggen, waardoor er een spontane 
natuurontwikkeling op gang kwam. Dat werd in 2001 lichtjes 
bijgestuurd door sommige delen terug af te graven en er met 
een natuurinrichtingsproject te starten.

Te zien: open waterpartijen, moeras- en rietvegetaties.
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Alternatieve route:

U kan uw wandeling inkorten via de Ekersedijk. Ofwel volgt u een 
pad door de Bospolder dat parallel loopt met de dijk, ofwel gaat u 
via de dijk zelf langs de Bospolder. U volgt dit traject tot u terug bij 
het startpunt bent.

U start 
hier


