
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 het 
Laagland
Het Laagland vormt het eindpunt van een open ruimte 
die vanuit Schoten en Brasschaat via Keizershoek de stad 
binnendringt. Het Laagland is letterlijk één van de laagste 
gebieden in Antwerpen. Het landschap bestaat uit resten van 
de vroegere polders. Vanuit het hogere Kempisch Plateau net 
buiten de stadsgrens, stromen enkele beken het Laagland in. 
Deze beken verdwijnen na hun doortocht in het watersysteem 
van de haven.

Wandeling 
Laagland

7   Donksebeek 

De Donksebeek stroomde vroeger tot 
op de plek waar nu de wijk Rozemaai 
is gelegen. Voorlopig ligt de beek nog 
ingebuisd vanaf de Prinshoeveweg, 
maar onlangs werd een masterplan 
Rozemaai goedgekeurd voor de heraanleg van een deel van de 
Prinshoeveweg (tussen Oude Landen en Kruidenlaan). 

Extra traject Rozemaai

Verkent u de Oude Landen graag wat verder? Sla dan rechtsaf 
ter hoogte van de Donkweg. Voorbij het Veltwijckpark slaat 
u linksaf en blijft u het pad volgen door telkens rechts af te 
buigen. Zo komt u aan de Ekersesteenweg, die u oversteekt naar 
de Karel Candaelstraat. Volg deze tot aan het wandelpad achter 
de wijk Rozemaai.

Keer via de Ekersesteenweg terug naar het pad door de 
Oude Landen. Dat volgt u tot aan de Argentiniëlaan, 

waar u weer aansluit op het hoofdtraject.

Vanuit de Oude Landen zet u uw wandeling verder 
langs de Argentiniëlaan onder de A12. Voorbij het 

station Antwerpen-Noorderdokken neemt u de brug over de 
spoorlijn en de snelweg. Voorbij de brug steekt u links door 
naar de Wulpstraat en slaat u linksaf richting IJsvogelstraat. 
Ter hoogte van de Trompetvogelstraat slaat u linksaf en volgt 
u het pad langs de verkeerswisselaar richting Laaglandlaan. 
Die steekt u over om voorbij de volkstuinen opnieuw op de 
begraafplaats aan de Zwaantjeslei uit te komen.

6   Oude Landen

Het natuurgebied Oude Landen 
maakte vroeger deel uit van het 
militair domein Kazerne Luchtbal. 
In 1980 werd het landschap 
beschermd. Sinds 2002 is het een 
erkend natuurreservaat.

Te zien: heel wat rietvogels zoals 
de blauwborst en de rietgors. 
In mei en juni bloeien in de 
Oude Landen een massa wilde 
orchideeën. Gallowayrunderen 
grazen op de graslanden. 

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

of langere trajecten via de app RouteYou.
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2   Laar 

Al in de 13de eeuw was het Laar 
een gehucht aan de baan tussen 
Antwerpen en Bergen op Zoom. 
Errond lagen vooral bossen die 
gaandeweg gekapt werden voor 
weilanden. Op het Laar lag in de 
16de eeuw een kasteel. Daarvan ziet u vandaag alleen nog een 
stukje ruïne langs de straat en verderop de gebouwen van Hof ter 
Delft bij het rusthuis.

Te zien: open landschap met historische boomgaarden, akkers en 
weilanden.

1    Fortvlakte 

Het Fort van Merksem maakte deel 
uit van de 19de-eeuwse Brialmont-
omwalling rond Antwerpen. Het Fort 
bleef tot 1972 in militair gebruik en kreeg daarna vooral een recrea-
tieve invulling. Toch is dit een geliefde plek voor heel wat water- en 
bosdieren, vooral door de grachten en de bomen.

Te zien: de E19 snijdt dwars door de oorspronkelijke fortvlakte. Bij het 
oversteken van de snelweg ziet u de Laarbeek nog ter hoogte het Laar.
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Vanaf het vertrekpunt van de wandeling laat u het Fort 
rechts liggen. Sla op de Zwaantjeslei rechtsaf langs de 
volkstuinen. Neem de Laaglandlaan langs de snelweg en 
steek de Eduard Waghemansbrug over. Zo bereikt u het Laar, 
dat u langs links opwandelt.

Neem de doorsteek naar de Kluislaan ter hoogte van de 
bushalte. Volg de Kluislaan tot op de Gerardus Stijnenlaan. 
Sla rechtsaf en neem dan links de Laathofl aan tot op de 
Willebeeklaan. Daar komt u aan een wandelpad tussen 
huisnummers 22 en 24. Sla hier links af.

Volg het pad tot op de Hertogenlaan. Sla rechtsaf en neem 
links de Stadhouderslaan. U komt nu op de Gravenlaan, die u 
rechts ingaat tot aan een wandelpad.

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

3   Oudelandsebeek

Midden in het bouwblok stroomt 
hier de Oudelandsebeek. Ecologisch 
gezien vormt deze beek een belang-
rijke verbinding tussen de verschil-
lende delen van dit landschap.
 

Op wandel 
Hoofdtraject: 11,2 km
Extra traject binnen Fort Merksem: 0,9 km 
(totaal 12,1 km) 
Extra traject rond Fort Merksem: 1,7 km 
(totaal 12,9 km)
Extra traject Rozemaai: 3,9 km 
(totaal 15,1 km)

Vertrek: Uw wandeling start aan het Fort 
van Merksem. Van daaruit wandelt u door 
de begraafplaats richting Zwaantjeslei.

Sla op het wandelpad linksaf richting Prinshoeveweg. Volg 
deze weg links tot aan de Weegbreelaan, die u rechts inslaat. 
Blijf rechtdoor gaan tot u op het pleintje komt en neem daar 
de doorsteek naar de Veltwijcklaan. Sla linksaf en blijf de 
Veldwijcklaan volgen, voorbij de spoorweg en het rondpunt, 
tot aan de hoek van het Veltwijckpark. Hier slaat u linksaf in 
de Lindenlei.

4   Hoekakker 

De Hoekakker is een uniek 
stukje landschap, ingeklemd 
tussen twee hogere uitlopers 
van het Kempisch Plateau. Op 
de hogere delen liggen aan de 
zuidkant het Fort van Merksem 
en in het noorden het centrum 
van Ekeren. In het lage gebied liggen drie beken: de Laarsebeek, de 
Donksebeek en de Oudelandsebeek. Alledrie stromen ze richting de 
Schelde.

5   Veltwijckpark 

Het Veltwijckpark vormt het groene 
hart van Ekeren en was vroeger 
een kasteeldomein. In het kasteel 
is nu het districtshuis van Ekeren 
gevestigd.

Extra trajecten 

U kan uw wandeling bij de start uitbreiden met een bezoek aan het 
Fort. Stap het Fort binnen om de binnenplaats te zien (0,9 km) of 
wandel errond langs de buitenkant van de gracht (1,7 km).

U start hier


