
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 
Scheldeland
De Schelde stroomt van zuid naar noord door de stad en heeft 
altijd al een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van 
Antwerpen. De stad is langs de Schelde ontstaan en heeft 
er haar rijke geschiedenis aan te danken. De rivier heeft een 
belangrijke economische functie, maar ze vervult ook een grote 
rol voor natuur en leefkwaliteit.

De rivier en de groene gebieden die ermee in verbinding staan, 
vormen samen het Scheldeland. Dit landschap is het leefgebied 
van heel wat bijzondere dier- en plantensoorten en behoort 
bijna volledig tot het Natura2000-netwerk, een Europees 
netwerk van beschermde natuurgebieden.

De Schelde is een belangrijke bron van verkoeling voor 
Antwerpen. Het water voert vanuit het noorden en het zuiden 
frisse lucht aan. Hoe groener het gebied errond, hoe beter de 
stad koel blijft in de zomer. In een opwarmend klimaat wordt 
dat almaar belangrijker.

Wandeling 
Scheldeland

Extra traject 

In plaats van terug te keren langs Esmoreit kan u verder de 
wandeldijk volgen langs de Schelde. U wandelt dan langs het 
Sint-Annabos tot aan de Tophatgracht. Van daar loopt een pad 
langs het Sint-Annabos naar de Charles De Costerlaan. 

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

of langere trajecten via de app RouteYou.

6   Blokkersdijk 

Een ecologische topper in het Scheldeland, opgebouwd rond 
een grote plas brak water. Het gebied is in het beheer van 
Natuurpunt en herbergt een enorme verscheidenheid aan 
vogels die de buurt van het water opzoeken.

Te zien: lepelaar, roerdomp, porseleinhoen en waterral aan  
het water. In het meer bosrijke deel: nachtegaal en boomvalk.

U wandelt parallel 
met de Tophatgracht 

in de richting van de Charles 
de Costerlaan. Daar slaat 
u rechtsaf om via het 
afgescheiden voetpad tot 
aan de hoofdtoegang van het 
natuurgebied Blokkersdijk  
te gaan. 

Terugwandelen doet u via de Charles De Costerlaan naar 
de Thonetlaan en zo terug naar het vertrekpunt.

5   Tophatgracht

Tussen de dichte bossen van het Sint-Annabos (links) en 
Blokkersdijk (rechts) ligt een open strook land langs de 
Tophatgracht, die water afvoert naar de Schelde.
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2   Scheldebocht 

Hier ziet u het landschap in haar 
natuurlijke staat. De Schelde is 
een getijdenrivier en daardoor 
ontstaan er op de oever zones die 
regelmatig onder water komen te 
staan: de slikken en schorren. Het 
slik overspoelt twee keer per dag 
bij hoogtij. De schorre overstroomt 
alleen bij springtij of erg hoge 
vloed.

Te zien: zeldzame vogelsoorten zoals de blauwborst en de 
rietzanger. Plantengroei aangepast aan de overstromingen 
met zout water: ruwe bies, moerasmelkdistel en zeebies.

1    Boeienweide 

De opbouw van dit landschap is ty-
pisch voor het Scheldeland. De dijken 
delen het gebied op. Het deel buiten 
de dijk overstroomt bij hoogtij en ligt 
bij laagtij droog. Binnen de dijk ligt 
een hoger deel waarop de getijden 
geen invloed hebben. Verder weg 
van de oever bestaat het landschap 
uit grasland en ruigte.

Te zien: veel aangeplante soorten 
zoals paardenkastanje en plataan. Ook berk, esdoorn en 
zomereik zijn eigen aan dit landschap. 
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Volg het wandelpad verder langs de jachthaven tot aan  
de Scheldebocht (naar het noorden).

Volg hier de jachthavenweg langs de Schelde-oever  
tot op de Wandeldijk.

Blijf de weg langs de Schelde volgen. Wanneer u aan de 
Gloriantlaan komt, buigt u terug af in de richting van de 
Scheldebocht en volgt het pad door Esmoreit.

Langs de Kastanjelaan kan u van hieruit terug naar  
de jachthaven en dan via de Thonetlaan weer naar  
het vertrekpunt.

3   Sint-Anneke  

Langs de Wandeldijk passeert u nu 
het Sint-Annastrand, een resultaat 
van de ophoging van Linkeroever 
met slib en grof zand. Daarboven-
op ontstond een schraal duinen-
landschap dat door de wind niet 
overgroeit.

Te zien: de restanten van het Noordkasteel aan de overkant  
van de Schelde.

4   Esmoreit   

Het gebied Esmoreit verbindt de 
recreatieve cluster aan het strand 
met het bos. Vroeger stonden hier 
tientallen vakantiehuisjes voor de 
strandgangers. De meeste daarvan 
zijn sindsdien verdwenen.

Te zien: graslanden, aangeplante populieren en ‘pioniersve-
getatie’: plantensoorten die hier vroeger niet groeiden, maar 
het gebied langzaam aan het veroveren zijn. 

Op wandel 
Lengte hoofdtraject: 6,9 km
Lengte extra traject: 7,1 km 
(totaal 14 km)

Vertrek: Uw wandeling start aan de infototem aan de 
Beatrijslaan, tegenover de Blancefloerlaan. U wandelt 
naar het noorden in de richting van de Thonetlaan en 
neemt het wandelpad tussen de straat en de Schelde.

U start 
hier


