4 Schelde-Rijnkanaal

Welkom in de

Scheldepolders
Tot de 16de eeuw bestond dit gebied vooral uit slikken en
schorren. Het landschap maakte deel uit van het natuurlijke
overstromingsgebied van de Schelde en kreeg dan ook heel
wat water over zich. In die tijd waren Berendrecht en Zandvliet
typische polderdorpen met enkele akkers en overstroombare
weilanden errond, gelegen op een hogere uitloper van het
Kempisch Plateau. Dat veranderde vanaf de 17de eeuw, toen het
gebied werd ingedijkt en ontwaterd door enkele grachten. Toch
is het verleden van overstromingsgebied nog tastbaar aanwezig
in de natte, zware kleigrond.

Vanaf de Zoute Dijk krijgt u
een goed zicht op het ScheldeRijnkanaal dat start ter
hoogte van Zandvliet aan het
Kanaaldok. Het kanaal werd
in 1975 aangelegd en verbindt
Antwerpen met Rotterdam. De
vaarroute kwam er op vraag van
België en Duitsland, die lang
moesten wachten voordat ze het
met Nederland eens raakten over
de verloop van het tracé. In 1980
maakten twee sluizen de route
getijdenvrij.
Te zien: weidse polders en
verschillende watervogels zoals
meerkoeten en wilde eenden.
Volg de Derdeweg oostwaarts en steek de Zoutestraat
over. Ga dan rechts de Windmolenweg in.

5 Molenakker

V.U.: Patricia De Somer, Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen

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.

Tussen Berendrecht en Zandvliet
ligt een brede open ruimte op de
hogere uitloper van het Kempisch
Plateau. Er liggen vooral akkers
en enkele paardenweiden,
maar het gebied speelt ook
een belangrijke ecologische
rol. Het verbindt het hogere
heidelandschap immers met
de Scheldevalei. Verschillende
landschappen volgen elkaar
op: van een droog zanderig
milieu, over natte polders met een kleibodem naar een
rivierhabitat. Dat is uniek in Antwerpen en veroorzaakt een
grote soortenrijkdom. Langs het pad ziet u die opeenvolging – of
‘gradiënt’ – tot leven komen in de aaneenschakeling van open
en meer beboste stukken groen.
Te zien: de historische windmolen waarnaar deze plek vernoemd is.
Sla aan het einde van de Windmolenweg linksaf en volg
de Antwerpsebaan terug naar uw startpunt.

Wandeling

Scheldepolders

Ontdek alle informatie over het Groenplan
op www.antwerpen.be/groenplan
of langere trajecten via de app RouteYou.

2 Vesting Zandvliet

1 Hof van Kums

In 1135 werd het gehucht
Zandvliet al vermeld. De
naam is afkomstig van de
bevaarbare vliet die door de
zanderige uitloper van het
Kempisch Plateau stroomde.
Zandvliet bleef gedurende
lange tijd een gewoon
polderdorp, tot wanneer de
Spaanse militaire strateeg
Spinola in 1622 het bevel gaf om het dorp te omwallen als
bescherming tegen de Hollandse invasies. Die omwalling raakte
op het einde van de 18de eeuw sterk in verval.

Naast de historische kern van
Zandvliet trekt een opvallend
domein de aandacht. De Antwerpse zeilfabrikant Kums liet
hier in de 19de eeuw een kasteel
bouwen met daarrond een landgoed, begrensd door grachten.
De toren van het eclectische
gebouw werd tijdens de eerste
wereldoorlog verlaagd door de
Duitsers. Zij installeerden op
het domein ook een bunker in
gewapend beton.

Te zien: sporen van de omwalling aan de randen van de historische
dorpskern en in het landschap. De straat Conterscherp volgt nog
grotendeels het stervormige patroon van de voormalige vesting.

Loop via Achter ʼt Hof verder westwaarts naar Conterscherp.

Op wandel
Hoofdtraject: 5,2 km
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U start
hier

Vertrek: Uw wandeling
start aan de infototem in
de Antwerpsebaan, aan
de kruising met het pad
dat een uitloper van het
Verbrandstraatje is. Ga
via de Antwerpsebaan
noordwaarts en sla
linksaf naar Achter ʼt Hof.

Wandel via
Conterscherp langs
de noordrand van
Zandvliet. Volg daarna
rechts Zoute Dijk in
de richting van het
kanaal.

3 Zoute Dijk
Zoals de straatnaam doet vermoeden, lag hier vroeger een dijk. Die
moest Zandvliet en Berendrecht beschermen tegen overstromingen
van de Schelde, die oorspronkelijk tot hier konden reiken. De dijk
bestond tot in het midden van de 20ste eeuw en verdween bij de
aanleg van het kanaaldok.
Te zien: veel van de elementen in dit mooie open gebied wekken het
historische landschap weer tot leven.
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Ga via de Derdeweg zuidwaarts naar De Zouten.

