GruunRant wandeling Groene Recreatieve Corridor (‘Wijnegem’)
Versie 29 juni 2021
(voor updates: zie www.gruunrant.org/wandelroutes)
Lengte: 15,5 km (XL verlenging mogelijk in Deurne tot 20km)
Wegbeschrijving in wijzerzin
Schoeisel en toegankelijkheid: goed begaanbaar, sommige stukken
zijn modderig na regenval.

Samenvatting
Een stevige wandeling (maar valt wel in te korten) doorheen een grote variatie aan landschappen.
Gaande van onverwacht ronduit landelijk, langs ecologisch hoogstaande beekvalleien, parken met
oude en recente geschiedenis. Uiteraard moeten we tijdens de wandeling soms doorheen bebouwde
zones. Een mix aan verharde en onverharde wegen, met soms (niet overal) de mogelijkheid om
modderige stukken te mijden. In de routebeschrijving vind je een weelde aan verhalen, die je anders
naar de omgeving laat kijken. Dat kan gaan over de verhalen achter zichtbare restanten uit een ver
verleden, maar ook over de kansen en bedreigingen om dit geheel te behouden, te versterken en
met elkaar te verbinden (de slagzin van GruunRant).
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Startpunt
Vrij te kiezen (lusvormige wandeling).
De routebeschrijving start in het centrum van Wijnegem, aan het oorlogsmonument.
Wie met de auto of met de fiets komt, kan zijn stalen ros kwijt op een parking die te bereiken is ter
hoogte van Turnhoutsebaan 462 (achter Taverne De Swaen). Dit ligt juist naast het
oorlogsmonument.
Wie met de bus komt, stapt af aan bushalte Wijnegem Vaartdijk.
Een bonus voor wie met de bus komt: Ter hoogte van de bushalte kan je al een eerste blik
werken op de Wezelsebeek, die een belangrijke rol opneemt in de blauw-groene
verbindingen tussen het Groot Schijn in het zuiden (grens met Wommelgem) en Schilde (’s
Gravenwezel) in het noorden. In Schilde wordt voor dezelfde waterloop de naam
“Zwanebeek” gebruikt (zie GruunRant wandeling “rondje Klein Schijn”).

foto: startpunt aan de kruising van Wezelsebeek met Turnhoutsebaan
Het (verharde) pad langs de Wezelsebeek staat gemarkeerd als “privaat domein”. Uit respect
voor dat bord gaan we niet via deze weg het Wijnegem park in. We gaan het park in, 200
meter terug richting Antwerpen, aan de taverne De Swaen (je beloning op het einde van de
wandeling!).
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parking

Vergis je niet als je ooit al eens via deze weg het park bent binnen gekomen, de statige mooie dreef
met grote bomen is nog niet zo lang geleden vervangen door jonge boompjes die binnen 50 jaar het
karakter van deze ‘entree’ normaal gezien hebben hersteld.

foto: twee Google street view fotos naast elkaar (voor en na, in omgekeerde volgorde).
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i. Interessante info: Herberg De Swaen
Deze taverne, gelegen aan de ingang van het park van Wijnegem, heeft een bijzondere
voorgeschiedenis. Op dezelfde plaats stond in de jaren 1560 een herberg die onderwerp was van een
pentekening waar versies van bewaard zijn in het Rijksmuseum (Amsterdam) en in het Louvre.
Wijnegemse heemkundigen hebben ontdekt dat diezelfde herberg ook te zien is op het schilderij De
Volkstelling (1563) van Pieter Bruegel de Oude. In 2018 is deze lange tijd omstreden vondst erkend
door Bruegelkenner Tine Meganck die in een boek over Bruegels winterlandschappen bovendien de
hypothese verdedigt dat dit beroemde schilderij heeft toebehoord aan Jan Vleminck (ca. 1525-1568),
de toenmalige heer van Wijnegem, die verblijf hield in het kasteel Wijnegemhof.

i. interessante info: Zwanebeek (ook Wezelse Beek genoemd)
Deze zijrivier van het Groot Schijn ontspringt in ’s Gravenwezel, deelgemeente van Schilde. Ze
stroomt (met behulp van een syphon) onder het Albertkanaal door en honderd meter verder ook
onder de Turnhoutsebaan. Ten zuiden van de Turnhoutsebaan stroomt ze naar het park van
Wijnegem, aan de rand waarvan waar ze een bocht maakt om uiteindelijk, vlak bij de
Wommelgemsteenweg in het Groot Schijn uit te monden. Naast de dreef die de hoofdingang vormt
van het park is een sluizenstelsel met schotten zichtbaar, van waaruit de waterhuishouding van het
park (en onder meer de watertoevoer naar de parkvijver) wordt geregeld.
Op vraag van GruunRant krijgt de Zwanebeek extra aandacht bij de aanleg van de geplande nieuwe
autobrug over het Albertkanaal, als bijzondere ecologische verbinding tussen beide kanaaloevers.
Vanuit het dorpscentrum bekeken begint de helling van die nieuwe brug precies op de plaats waar de
Zwanebeek thans onder de Turnhoutsebaan doorloopt.

Kort nadat je in het park bent toegekomen (je steekt de Wezelsebeek over), sla je linksaf. Na ca. 200
meter sla je rechtsaf (PS: opmerking tester Peter: “leek meer dan 200 m”), richting het Wijnegemhof.
Aan het Wijnegemhof links en even verder terug links en snel terug rechts. Op een T-punt terug
rechts, waarna je je water even volgt, tot juist ten zuiden van de Vlemincktoren (in restauratie).
Mocht deze uitleg verwarrend overkomen: op de kaart die je bij de ingang van het park staat (zie foto
hieronder) kan je deze route beter volgen dan op de grote wandelkaart van GruunRant.

Opmerking van tester Peter: Jullie geven al veel interessante info over Wijnegem park, maar
momenteel kan je volgens mij niet naast het "slagveld" aangericht door de "uitdunning" van exoten,
waarbij men volgens mij toch iets te drastisch is tewerk gegaan. Ik ben zelf natuurgids en begrijp dat
exoten minder interessant zijn voor de inheemse flora en fauna, maar massaal mooie oude bomen
omhakken doet pijn en zou volgens mij geleidelijker moeten gebeuren.
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i. interessante info: Park Wijnegemhof
Dit park behoorde vroeger toe aan het kasteel Wijnegemhof, gebouwd in het begin van de 16de
eeuw gebouwd (oorspronkelijke naam: Hof Ter Borcht). In het begin van de negentiende eeuw
bedroeg de totale oppervlakte van het domein nog 158 bunder (ca. 200 ha), maar in 1886 bleef daar
nog slechts 51 ha van over. Het grootste deel was dus intussen verkocht, namelijk aan de familie
Meeùs, eigenaars van een jeneverstokerij. Diens gronden werden in de 20ste eeuw verkaveld,
waardoor o.a. de wijk Zevenbunder en (aan de noord-oostzijde van het kanaal) de villawijk van de
Rode Dreef ontstonden.
Rond 1845 werd het hoofdgebouw van het kasteel gesloopt, nadat er een nieuw, veel kleiner
gebouw aan de andere kant van de parkvijver was gebouwd (in 1935 werd die ‘villa’ grondig
verbouwd en kreeg het zijn huidige aanzicht).
In 1970 kwam het domein, dat intussen herleid was tot ca. 30 ha, in handen van de gemeente en
werd het opengesteld voor het publiek. Op verzoek van milieuactivisten werd ervoor gekozen om er
‘geen nieuw Rivierenhof’ van te maken met kunstmatige bloemperken en geasfalteerde
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hoofdwegen, maar het te behouden als een plek waar de bezoeker tot rust kan komen in de volle
natuur. Die politiek is men sindsdien min of meer blijven volgen. Wel werden er aan de westelijke
rand nog een zwembad en andere sportaccomodaties gebouwd en aangelegd, alsook een feestzaal
(die in 2014 is afgebrand). Nu zijn er gevorderde plannen om op de plaats van die feestzaal, aan de
rechteroever van het Schijn, lokalen te bouwen voor de lokale jeugdbewegingen met speelterreinen
die zo ontworpen zijn dat de natuurlijke omgeving maximaal tot zijn recht komt.

i. interessante info: Eeuwenoude linde in dit park
Naast een kasseiweg in het centrum van het gemeentepark groeit een alleenstaande linde die
volgens onderzoekers minstens 250 jaar oud is. Hij is officieel erkend als ‘veteraanboom’. Eigenlijk is
de boom hol en is de stam niet veel meer dan een skelet van schors en cambium, dat recht gehouden
wordt door een metalen stut, maar de kruin is nog steeds omvangrijk en in de zomermaanden valt de
deplorabele staat van de ‘stam’ nauwelijks op. Volgens een lokale legende, vermeld op het metalen
hek dat de boom omringt, is de linde hier geplant bij de eerste-steenlegging van de Antwerpse
kathedraal. De linde staat tegenover een laat-19de-eeuwse boswachterswoning die thans bewoond
wordt door een kunstsmid.
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i. interessante info: Vlemincktoren / Avantgarde (tuinbouwbedrijf)
Het enige wat overbleef van het 16de-eeuwse kasteel zijn de gebouwen die rond het neerhof ervan
stonden. Het bekendste deel ervan is het noordoostelijke poortgebouw met duiventoren, bekend als
de Vlemincktoren. Dit pittoreseke bouwwerk kreeg in de 19de eeuw een neogotische opfrissing en is
vaak geschilderd en gefotografeerd. Sinds het park publiek toegangelijk is, hebben opeenvolgende
gemeentebesturen tevergeefs gezocht naar een nieuwe bestemming voor de Vlemincktoren. Omdat
dit uitbleef en er geen middelen werden gevonden om het gebouw te conserveren, laat staan te
restaureren, geraakte het stilaan in verval. Pas in 2019 werd eindelijk een oplossing gevonden en kon
er begonnen worden met de restauratie. De kosten worden gedeeld door de Vlaamse overheid, de
gemeente Wijnegem en het tuinbouwbedrijf Avantgarde, dat reeds de westelijke neerhofvleugel in
gebruik had als kantoorruimte. De poort, de duiventoren en de aanpalende schuur worden dus
toegevoegd aan de bedrijfsgebouwen van Avantgarde en het neerhof zal niet meer toegankelijk zijn
voor het publiek. Wel is er een wandelplatform gepland dat het vanaf de voltooiing van de
restauratiewerken (verwacht tegen september 2021) mogelijk moet maken om het monument vanop
enige afstand te bekijken.

Je vervolgt je weg, tot je aan de (drukke) Wommelgemsteenweg komt.
Daar sla je linksaf. Bijna onmiddellijk kruis je de rivier het Groot Schijn.
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Tenzij: een optie voor de eco-fanaten
Wie nog nooit een kleine ecotunnel voor amfibieën (en kleine zoogdieren) gezien heeft, kan
200 meter naar rechts (op de Wommelgemsteenweg) dit kunstwerkje gaan bewonderen. Let
op de gladde betonnen wanden die de dieren geleiden tot aan de tunnelelementen (zonder
zouden de dieren toch nog de weg proberen over te steken). De gaten bovenaan in de
tunnelelementen zorgen voor het goede klimaat om amfibieën de veilige oversteek te doen
wagen).

Wie naar de ecotunnel is gaan kijken, moet nu 200 meter op zijn stappen terugkeren. De anderen zijn
op deze steenweg direct links afgeslagen.
Je vervolgt de Wommelgemsteenweg in zuidelijke richting en komt dus dadelijk het Groot Schijn
tegen.
Aan de overkant ligt ’t Meer. De ecotunnel verbindt dus de natuur van het Wijnegem park, met de
natuur rond het kunstmatige meer en het natuurgebied Beemdkant.

i. interessante info: ‘t Meer (kunstmatige vijver naast Wijnegemsteenweg)
Het zogenaamde meer van Wommelgem is eigenlijk een uitgestrekte met water gevulde put die hier
werd gegraven omstreeks 1960 als zandwinning voor de aanleg van de autostradebermen waarop de
Koning Boudewijnautosnelweg (de latere E 313) werd aangelegd. Deze vijver is in eigendom van de
Vlaamse Waterweg, maar niet publiek toegankelijk.

i. interessante info: Het Groot Schijn (onder de Wommelgemsteenweg)
De rivier ontspringt in Westmalle en vormt vanaf het Albertkanaal tot aan het park Groot Schijn de
sterk kronkelende grens tussen Wijnegem en Wommelgem. Het grootste deel van die grens bestaat
uit beschermde beemdgronden. Op de plaats waar de rivier onder de Wommelgemsteenweg
doorloopt verandert de naam van deze gewestweg logischerwijs in Wijnegemsteenweg. Deze weg,
die niet eens voorkomt op de Ferrariskaart uit eind jaren 1700, was tot halverwege de twintigste
eeuw vaak onberijdbaar wegens overstromingen.
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Nu moeten we noodgedwongen (door een gebrek aan voldoende trage wegen) 500 meter de
Wijnegemsteenweg volgen, in zuidelijke richting is dat. Aan de eerste straat rechts, slaan we rechts in
(Beemdkant).

De straat Beemdkant voert je door een overwacht stuk landelijk gebied. Bekijk de openheid en ruik
de boer. Na ca. 350 meter zie je een boerderijtje aan je rechterkant, nog een paar honderd meter
verder merk je een geitenboerderij ter hoogte een haakse bocht links.

i. interessante info: natuurreservaat Beemdkant
De natuurliefhebber (zonder hond, het gebied wordt begraasd) kan na het eerste boerderijtje een
zijsprong maken naar het natuurreservaat van Natuurpunt, met de naam (hoe kon het anders)
“Beemdkant”. Je hebt eerst een hoger gelegen deel met veel interessante ruige vegetatie, op wat
ooit een stortplaats was. Dichter bij het Groot Schijn is er een natter gebied waar het Groot Schijn
nog mag overstromen en waar interessante broekbossen en natte vegetaties zijn. Het gebied is in
Corona tijden ontdekt door heel veel ‘locals’ en de meest kwetsbare plekken zijn daarom nu niet
publiek toegankelijk. Respecteer dat, dan zal conservator Janons (GruunRant) een warm hart blijven
toedragen … Mocht je een rondje Beemdkant willen toevoegen aan je route, dan kom je ter hoogte
van het scherpe bochtje in de straat Beemdkant terug op de wandelroute. Of kom op een ander
moment hier rustig genieten van de natuur.
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foto: een optie voor de rustige natuurliefhebber (zijsprong doorheen natuurreservaat Beemdkant).
Respecteer wel de aanwijzigingen indien bepaalde delen ifv het beperken van verstoring tijdelijk
afgesloten zouden zijn.

Kort na dat scherpe bochtje links in de straat Beemdkant, kan je rechtsaf een onverhard pad in. Dit is
een formele buurtweg, dus voor iedereen toegankelijk. Sla hier dus in en vervolg de onverharde weg.
Een eindje verder kruist de Dorpsloop het wandelpad.
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i. interessante info: de zijarmen van het Groot Schijn:
De Dorpsloop is één van de vier zijtakken van het Groot Schijn die het water van het hoger gelegen
Wommelgem, Borsbeek en Ranst (en zelfs een stuk Mortsel) naar het Groot Schijn afvoert. De andere
waterlopen zijn de Diepebeek (iets ten oosten van deze plek), de Rollebeek en de Koude Beek (die in
het Park Groot Schijn uitmondt, zie verder). De originele monding van het Groot Schijn in de Schelde
is waar tegenwoordig het MAS (Museum Aan de Stroom) ligt, maar al sinds Napoleon is dat steeds
opgeschoven, de havenontwikkelingen in noordelijke richting volgend. Het Groot Schijn was vroeger
een pak breder en onderhevig aan de getijden, er zijn zelfs verhalen dat de Vikings er op hebben
gevaren tijdens hun rooftochten.

Een eindje verder wandel je tussen een aantal
paardenstallen. Respecteer de rust van deze dieren en de
bijhorende mensen en vervolg gewoon je weg doorheen
deze plek. Je moet je weg wel vinden, eerst even links en dan
terug rechts, het zal wel duidelijk zijn wat privé is en je dus
terzijde laat.
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foto: zo vervolg je je weg richting Koeienstraatje
Eenmaal deze manège voorbij, sla je rechtsaf het Koeiestraatje in. Een beetje verder zie je links van je
het golfterrein van Golf Ternesse.

foto: het begin van het Koeiestraatje (je ziet er wel vooral paarden)
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i. interessante info: Koeiestraatje / Groot Schijn / Golf Ternesse
Deze trage weg, die voor fietsers en voetgangers de verbinding vormt tussen de Wommelgemse
Doornaardstraat en de Wijnegemse Krommelei, doorheen de Schijnvallei, werd in gebruik genomen
in 2016 en loopt langsheen het terrein van golfclub Ternesse. De gronden behoorden vroeger tot het
Wommelgemse kasteel Ternesse.
Het Groot Schijn waarvan enkele kronkels goed zichtbaar zijn vanuit het Koeiestraatje, doorkruist ook
het golfterrein. Aan de westelijke rand van het terrein zijn nog de ruïnes te zien van het spuihuis dat
hier gebouwd werd in 1552 op de plaats waar een halve eeuw eerder een kanaaltje werd afgetakt
van het Groot Schijn: de zogenaamde Herentalse vaart. Die aftakking was nodig omdat de Antwerpse
bierbrouwerijen vroeger hun zoet water aanvoerden via het Schijn. Maar tegen het einde van de
15de eeuw werd vastgesteld dat er steeds meer vervuiling optrad in de laatste kilometers van de
rivier, waardoor een aftakking zich opdrong vanaf een plek waar het water (toen) nog redelijk zuiver
was. Het spuihuis diende om het debiet van die waterlopen te regelen en de frequente
overstromingen min of meer onder controle te houden. Het huisje waar de ‘sassenier’ woonde, werd
vernield tijdens de Eerste Wereldoorlog en nadien niet heropgebouwd.

Het Koeiestraatje steekt (uiteraard, wat had je gedacht) het Groot Schijn over, tot je uitkomt in de
woonstraat Krommelei. Hier sla je links af, de Krommelei volgend.

Foto: Groot Schijn vanaf het Koeiestraatje
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Volg de Krommelei, je blijft links aanhouden als de straat op een T-punt komt en links enkel een
wandel- en fietspad te zien is (zie foto), tot aan de (zeer drukke) Krijgsbaan (R11). Veel te druk om
over te steken, dus moet je hier eerst de Krijgsbaan naar rechts volgen, tot er ter hoogte van het
Wijnegem Shopping Center verkeerslichten zijn om te kunnen oversteken. Daar steek je de
Krijgsbaan over, aan de overzijde ga je terug links, de Krijgsbaan in de tegenovergestelde richting
volgend gedurende ca. 100 meter, tot je rechtsaf kan afslaan in het Karel Verbistpad.

Het Karel Verbistpad is even een verplicht nummertje van ca. 350 meter tussen de gebouwen van
Makro en de achterkant van huizen, je voelt direct dat je even terug buiten GruunRant bent beland.
Na twee bochtjes moet je eerst nog het verkeer van en naar Makro proberen veilig te kruisen, maar
direct daarna kom je gelukkig terecht in het rustgevende Park Groot Schijn.
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i. Interessante info: denkwerk in het kader van GruunRant Onthardt
GruunRant heeft 250.000 euro van de Vlaamse overheid gekregen om uit te geven aan het uitbreken
van verharding. Met extra geld van gemeentes, bedrijven en andere organisaties is dit bedrag al
gestegen tot een half miljoen euro. Het is een van de manieren om onze groengebieden tot een
groot geheel te verbinden. In een eerste golf van concrete projecten gaat er beton uitgebroken
worden bij een bedrijf, twee scholen, op 7 pleinen en straten in Wijnegem en in Deurne komt er een
klimaatstraat die de verkoeling van natuur inzet tegen de opwarming van de aarde. GruunRant heeft
in dit project nog veel meer zinvolle ideeën verzameld over waar nog extra kan onthard worden. De
plek die je net gepasseerd hebt, de Krijgsbaan en omgeving, is zo’n plek waar wegen en bebouwing
de grote natuurlijke samenhang in de weg staan. Hier is het de vallei van het Groot Schijn die via
ontharding terug beter ecologisch aan mekaar verbonden kan geraken, met inbegrip van het creëren
van aangenamere paden voor de wandelaars die graag genieten van de natuur.
Dit projectidee is iets voor een van onze volgende ‘golven van ontharding’.
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Net nadat je de weg van de ingang van Makro
hebt overgestoken, gaan we niet het Park
Groot Schijn in (herkenbaar door breed
betonnen wandelpad), maar net ervoor een
smal pad rechts. Je komt op een pad dat
overgaat in een stuk oude kasseiweg en
daarna in een smal zandpaadje. Dit pad loopt
parallel aan de Makro parking. Niet op de
parking van Makro lopen!

foto: vervolg weg aan ingang Makro
Het wandelpad komt uit op de August Van de
Wielelei (brede baan met tramsporen op de
middenberm). Je steekt de August Van de
Wielelei over op het zebrapad, gaat naar links
aan de overkant en onmiddellijk rechts op de
Boze Dreef omzoomd door een dubbele rij
lindebomen. Voor je ligt het gebied
Ertbrugge. Volg de Boze Dreef tot je aan het
kasteel Ertbrugge komt. Sla rechtsaf, de verkeersvrije Ertbruggestraat in. Hier zit je op een GR (zie de
wit-rode markering) en op het vervolg van de wandeling “Groene Recreatieve Corridor”.
Dit stuk van de wandeling loopt doorheen het hart van de Groene Recreatieve Corridor en volgt de
reservatiestrook van de A102 (zie verder voor meer uitleg hierover).
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i. interessante info: Park Groot Schijn
Je bent nu op de rand van het Park Groot Schijn beland. Hier zijn twee krachten aan het werk.
Ecologische parkontwikkeling versus de verder uitbouw van autostrades.
Al sinds de jaren ’60 was hier een stuk
autostrade gepland. Op de oude kaart hiernaast
is dat te zien. De afgelopen 20 jaar is dat idee af
en toe terug naar boven gekomen, maar sinds
eind 2020 is dit weer helemaal concreet. De
Vlaamse Regering wil hier in de ondergrond een
autostrade, om het verkeer op de ring te
verminderen. Actiecomités zoals Ringland zijn
hier ook voor. Maar wordt het eerst een brede
sleuf waar achteraf een dak op wordt gelegd en
wat grond? Of wordt de bovengrondse natuur
gespaard en boren ze de tunnel als een mol
doorheen de ondergrond? Of is het toch te duur
en komt het er toch niet? Een voor dit gebied
heel relevante set aan vragen en een debat waar
GruunRant actief aan zal deelnemen.
De parkontwikkeling van het Park Groot Schijn is
een plan dat niet van plan was te wachten op dat
soort vraagstukken. Het is een co-creatief
ontwerp geweest, bekroond voor de manier hoe
hier met iedereen is samengewerkt. Dat zie je
misschien ook in het park: er is voor elk wat wils.
Een sportoase, comfortabele (betonnen) paden
die perfect bruikbaar zijn voor rolators en
rolstoelen, maar ook een onverhard wandelpad
dat avontuurlijk meanderend de waardevolle
natuur van het Groot Schijn aandoet. In
combinatie met ongeziene nieuwe speelnatuur.

Dit deel van GruunRant kan je ontdekken vie de
wandeling “rondje Deurne”, waarbij je ook het
Rivierenhof en een andere kant van Ertbrugge
leert kennen.
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i. interessante info: Ertbrugge als voorbeeld voor de nood aan klimaatadaptatie
De grachten en vooral de brede slotgracht doen hier een lagergelegen nat biotoop vermoeden, maar
het grootste deel van het jaar is het er eerder droog en dor. De regen die op de hoger gelegen
(bedrijven)terreinen valt, wordt via riolering afgevoerd naar lagergelegen plekken (waar het
problemen veroorzaakt). Waterlopen die het teveel aan water in oude tijden richting Klein Schijn
transporteerden, zijn dichtgegooid toen de woonwijken (waar je net doorheen liep) zijn gebouwd.
Het resultaat is dat heel wat bewoners grondwater uit hun kelders naar de riolering moeten pompen,
terwijl de natuur te vaak kreunt onder de droogte, waardoor de bossen in hete zomer onvoldoende
de buurt kunnen verkoelen. Dit is een van de plekken op de wandeling waar de klimaatswijzigingen
en de nood aan klimaatadaptatie (aanpassen aan wat onvermijdelijk komt: natte winters, te lange
droge zomers, met uitzondering van de hevige langdurige zomerstormen) het sterkst voelbaar zijn.
Gelukkig neemt het Agentschap Natuur en Bos op impuls van GruunRant het initiatief om het water
dat nog in Ertbrugge valt langer in het gebied op te houden. Een goed idee en wat zandzakjes kunnen
wonderen doen.

Foto: de slotgracht van het kasteel bevatte in maart 2021 terug water: onder stimulans van
GruunRant damde ANB een gracht met zandzakjes af, zodat het water niet in de riolering komt.
Het kasteel van Ertbrugge is in privaat bezit (momenteel in eigendom van Ghelamco, eigenaar van de
voetbalclubs in Antwerpen en Gent). Het is een soort van woongebied, maar door de bescherming
als beschermd erfgoed kunnen de gebouwen amper of niet uitgebreid worden, zodat het originele
karakter (aan de buitenkant) behouden blijft. Het Agentschap Natuur en Bos heeft al veel opgekocht,
maar het blijft een gemengd gebied waar tot op zekere hoogte wonen en landbouw nog steeds hun
plek hebben. Er is ook een interessante samentuin waar buren hun groentjes telen.
Nadat je het kasteel Ertbrugge gepasseerd bent, sla je links af, nog steeds de GR route volgend, nu in
noordelijke richting. Voor je links het bos inslaat, kan je met wat geluk rechts in de verte het
Wijnegem Shopping Center zien liggen. Maar je ziet er ook een open gebied dat mogelijks het
tafereel wordt van de bouw van een nieuwe (ingetunnelde) autostrade, inclusief een groot op- en
afrittencomplex. We zitten namelijk terug op het tracé van de A102.
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i. De bakermat van de Groene Recreatieve Corridor
In het prille begin van GruunRant, dus nog niet zo lang geleden, geraakten de lokale besturen
Deurne, Wijnegem en Schoten geïnspireerd door de ideeën van GruunRant. Ze beslisten om hun
groengebieden naar elkaar toe te ontwikkelen. Het epicentrum waar al deze groengebieden (en
gemeentegrenzen) samenkomen is de omgeving rond Ertbrugge. Vervolgens namen ze een
studiebureau onder de arm (ondersteund door de provincie, het regionaal landschap de voorkempen
en de Vlaamse waterweg) om de eerste schetsen te laten ontwerpen van wat dat zou moeten
worden. Het plan van de “Groene Recreatieve Corridor” werd geboren.

Huidige
Hoogmolenbrug
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Makro

Makro

Wijnegem
Shopping Center
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Als je de GR in noordelijke richting blijft volgen, steek je eerst een smal straatje, Muggepad, over, iets
verder kom je aan de Deurnesteenweg, die je rechts volgt. Je komt daarbij snel aan een heel drukke
weg, de Merksemsebaan (beter bekend als de Bisschoppenhoflaan, de naam die geldt echter enkel
op grondgebied Antwerpen). Deze drukke baan steek je over, waar momenteel nog de
Hoogmolenbrug over het Albertkanaal ligt. De bouw van de nieuwe brug die iets meer naar het
westen komt te liggen (en later de onvermijdelijke afbraak van de huidige brug) is volop in
voorbereiding, dus pas op voor de tijdelijke werfsituaties die zich kunnen voordoen.

i. Interessante info: De nieuwe Hoogmolenbrug: eerste schakel in GruunRant
In de visie van de Groene Recreatieve Corridor kwam de Hoogmolenbrug op een nieuwe plek,
waarbij natuur geholpen wordt om de oversteek van het Albertkanaal te maken. Op langere termijn
staat er in de plannen een parkbrug, samen aan te leggen met de A102 (indien dat stuk autostrade er
komt). De drie lokale besturen achter het plan van de groene recreatieve corridor gaven deze
doelstelling als randvoorwaarde voor de Vlaamse Waterweg die de nieuwe brug moet bouwen. Het
resultaat is dat er op de brug een “rijstrook voor dieren” komt, maar ook dat de beide zijden van de
brug helemaal ecologisch worden ingericht om deze verbinding te vervolmaken (en om de latere
parkbrug mogelijk te maken).
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foto: de nieuwe Hoogmolenbrug krijgt een aparte “rijstrook voor dieren”

Foto: bovenop de huidige Hoomolenbrug kan je links van je (meestal) de werken zien voor de bouw
van de nieuwe Hoogmolenbrug.
Eenmaal de huidige Hoogmolenbrug overgestoken, kan je links het park van Schoten in. Doe dit nog
niet wanneer je beneden aan de voet van de brug komt (dus niet de Papenaardekenstraat in). Pas
een beetje verder kan je links afslaan, een klein brugje over, het park in. Volg het GR pad AntwerpenBladel. Net het park binnen gekomen, moet je rechts. De GR12 splitst zich af van het Sniederspad, de
GR565.
We gaan dit GR pad rechts gedurende 2,5 kilometer volgen. Eerst door het park van Schoten, juist uit
het park gekomen sla je rechts af, de GR volgend, op het T-punt naar links en op het volgende T-punt
naar rechts, tot aan de sluis van de ‘Schotenvaart’ (de volledige naam is het kanaal Dessel-TurnhoutSchoten). Die sluis steken we over.
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Foto: het kanaal Dessel Turnhout Schoten, in het Antwerpse de ‘Schotenvaart’ genoemd
Na de sluis direkt linksaf, het kanaal volgend en vervolgens de eerste straat rechts, de Wijtschotbaan
in. Op het einde van deze verharde weg (je ziet er een bank staan om eventueel even uit te rusten)
zou je het natuurgebied Wijtschot kunnen verkennen, maar wij buigen hier linksaf, het onverharde
pad Patappeltorenweg in. Geniet van dit onverwachts landelijk stukje Schoten, de enige plek in
Schoten die op en top landelijk aandoet.

foto: Patappeltorenweg
Waar de Patappeltorenweg de woonstraat Schijnparklaan kruist, slaan we rechtsaf, nog steeds de GR
volgend. Na 300 meter steek je de waterloop Klein Schijn over. Let op het ontbreken van de
natuurlijke oevers, die in principe 5 meter breed zouden moeten zijn. Dit om de onderhoudswerken
aan de waterloop ruimte te geven en tegelijk de natuurlijke verbinding van beekvalleien mogelijk te
maken.
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Foto: links de nutteloze verharding, rechts het ontbreken van een natuurlijke oever
Eenmaal het Klein Schijn overgestoken, bevind je je opnieuw in Wijnegem. Let op het nutteloze
verharde voetpad in de straat. Dit is één van de zeven plekken in de gemeente waar het
gemeentebestuur van Wijnegem overbodige verharding gaat uitbreken. Dit uiteraard passend in het
project GruunRant Onthardt. Het is een schakeltje in het versterken van de diverse rollen die de
vallei van het klein Schijn voor de streek kan opnemen (een van de taken is uiteraard nog beter een
natuurlijke beekvallei zijn, maar ook de omliggende woongebieden beschermen tegen overstroming).
Op het einde van de Schijnparkweg sla je links af, de Broekstraat in. Kort erna kan je reeds rechts in
de Reigerstraat inslaan.
Op het einde van de Reigerstraat kom je aan de drukke Houtlaan, die je links volgt. Aan het kruispunt
met verkeerslichten sla je rechtsaf (de Houtlaan over) en volg je de ’s Gravenwezelsteenweg.

i. interessante info: Schijnparklaan en kasteeldomein Kijckuit
De Schijnparklaan is pas 50 jaar geleden aangelegd, in 1970-1971, op verkavelde gronden die sinds
de 18de eeuw eigendom waren van de familie van Havre. Die adellijke familie, die onder meer ook
twee Wijnegems burgemeesters heeft voortgebracht (Gustave was burgemeester van 1848 tot 1892
en Georges van 1919 tot 1934), was eigenaar van het kasteel Kijckuit (of Belvédère), een van de
‘hoven van plaisantie’ of zogenaamde lusthoven die in de 16de en 17de eeuw in de Groene rand van
Antwerpen als buitenverblijf werden gebouwd door vermogende stedelingen. Het huidige kasteel,
met een voorgevel die dateert van 1770, heeft als adres Broekstraat 13. Het is gelegen aan de
linkeroever van het Klein Schijn en was omgeven door een groot domein aan beide oevers van het
riviertje, dus ook in Schoten. In de bossen van dat domein, dat in het begin van de 19de eeuw in het
totaal 55 ha besloeg (rond 1900 al uitgebreid tot ca. 300 ha), werd veel gejaagd, nog tot in het
midden van de 20ste eeuw. Het huidige kasteeldomein, inclusief park en grachten is uiteraard veel
kleiner (17 ha) en niet toegankelijk voor het publiek.
De Schijnparklaan is een van de straten waar de gemeente Wijnegem in samenwerking met
GruunRant een onthardingsproject gepland heeft.
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i. interessante info: Broekstraat
Dit is een van de oudste straten van Wijnegem. Ze verbond eeuwenlang het oudste dorpscentrum
van Wijnegem (omgeving van de Wervehoeve,- de daar gelegen oudste kerk van Wijnegem is
afgebrand in 1562 en niet meer heropgebouwd) met de Voorkempen. Deze straat, hoog gelegen
door moerassig gebied, was in natte seizoenen de meest geschikte weg om met zware karren naar
het oostelijke hinterland van Antwerpen te rijden. In oude akten werd ze soms vermeld al Keulse
baene. Momenteel verbindt ze de Albertkanaalbaan met de Wijnegemsteenweg in ’s
Gravenwezel/Schilde. Het is een van de weinige voor auto’s toegankelijke kasseiwegen in Wijnegem.
De tuinen en landbouwgronden aan de noordzijde grenzen aan het Klein Schijn, die hier de grens
vormt tussen Wijnegem en Schoten

i. interessante info: Reigerstraat
Tot in 1936, toen de brug over de Kempische Vaart / Albertkanaal ter hoogte van de Schoolstraat
(toen Schootense Steenweg) werd afgebroken, heette deze straat Lange Kruisweg. Ze vormde sinds
het einde van de 16de eeuw de verbinding tussen het ‘nieuwe’ dorpscentrum aan de
Turnhoutsebaan met de Broekstraat. Aan de kruising van Reigerstraat en Broekstraat was toen de
brouwerij Ardea gevestigd, waarvan de gebouwen en de hoge schoorsteen nog bestaan. Omdat
Ardea het Latijn is van reiger, kun je zeggen dat de straat sinds 1936 vernoemd is naar die brouwerij.
Sinds de aanleg van de Houtlaan is het zuidelijke deel van de huidige Reigerstraat, waar geen
woningen staan, tot aan de Houtlaan een trage weg geworden, met landbouwgronden links en
rechts. Het historische karakter van de straat wordt benadrukt door een bewaarde strook kasseien
langsheen
De Reigerstraat volg je tot het einde, tot je aan de zeer drukke en brede Houtlaan komt; Hier sla je
linksaf tot je aan het kruispunten met verkeerslichten komt. Hier sla je rechtsaf en steek je de
Houtlaan over. Je blijft rechtdoor gaan, tot je aankomt bij de bruggen over het Albertkanaal, bijna
aan het vertrekpunt.

i. interessante info: samenwerking gemeente Wijnegem GRO
De gemeente Wijnegem werkt hard mee aan het project GruunRant Onthardt, waar we
werkmethodes uittesten om de verharding te laten afnemen (door te ‘ontharden’). De gemeentelijke
technische dienst heeft verspreid in de gemeente meerdere plaatsen in kaart gebracht waar
overbodige verharding ligt. Die worden nu uitgebroken en terug groen heringevuld, in overleg met de
buurtbewoners. Zo ontstaat er stilaan een groen netwerk doorheen de bebouwing.
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i. interessante info: doodgereden dieren op de Houtlaan: dodelijke barrière op een belangrijke
groene verbindingsas.

GruunRant deed samen met natuurpunt een onderzoek naar de doodgereden dieren in de streek.
Hieruit volgen conclusies waar er prioritair veilige passages gebouwd worden onder of over wegen.
De Houtlaan is op deze plek een van de ‘hotspots’ met een concentratie aan doodgereden dieren. Op
deze plek gaat het vooral over Ree, Vos, Eekhoorn, Egel, Bunzing en Steenmarter.

26

i. interessante info: Houtlaan en vervolg Reigerlaan
Deze brede en drukke autoweg werd in 1982-1983 aangelegd als een halve ring rond Wijnegem,
tussen de Krijgsbaan en de grens met Schilde om de dorpskern van doorgaand verkeer te ontlasten.
De weiden en velden ten noorden en ten zuiden van de Houtlaan, aan de kruising met de
Reigerstraat, staan bij archeologen bekend als ‘Steenakker’. Hier zijn tussen 1971 en 2003 tal van
bewijzen opgegraven die getuigen van diverse nederzettingen uit de periode vanaf de vroege ijzertijd
tot de late middeleeuwen. De oudste voorwerpen dateren uit ca. 6000 v. Chr.
Het afgesneden stuk van de vroegere Reigerstraat, tussen Houtlaan en Albertkanaalbaan, eveneens
een kasseiweg, heeft alleen nog een landbouwfunctie en is van hier uit onbereikbaar. GruunRant
stelt voor om beide wegen weer met elkaar te verbinden, ofwel met een bescheiden fiets- en
voetgangersbrug die ook kan uitgerust zijn met een ecologische ontsnipperingsstrook, ofwel wellicht goedkoper - via een ondergrondse ecologische tunnel (wat dan wel geen voordeel oplevert
voor de wandelaar).
Op de plaats waar de Reigerstraat-verlenging de Albertkanaalbaan kruist, eindigt ook de dreef die
vanuit de ingang van het kasteel Kijckuit loopt (en onlangs opnieuw is aangelegd). Ook deze dreef is
doormidden gesneden door de Houtlaan.

Foto: de heraangelegde kasteeldreef tussen Houtlaan en Albertkanaalbaan. Op het bord links is te
zien dat de heraanleg een gezamenlijk initiatief is van de provincie, de Vlaamse overheid, RLVK en de
gemeente Wijnegem.
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i. interessante info: Pulhof
Het brede fiets- en voetpad aan de noordzijde van de Houtlaan grenst aan het kasteelpark Pulhof. Dit
in oorsprong 14de-eeuwse kasteel behoorde vóór 1809 tot ’s Gravenwezel dat toen nog een
zelfstandige gemeente was. (info nog verder uit te werken)

i. interessante info: ’s Gravenwezelsteenweg
Deze gewestweg, die Wijnegem verbindt met ’s Gravenwezel en de baan van Schilde naar
Brasschaat, heeft aan de westzijde een smal fietspad. Wijnegem heeft plannen om dat fietspad
heraan te leggen en te verbreden. In december 2020 maakte de gemeente bekend dat daarvoor 19
grote bomen gekapt zouden worden. GruunRant heeft dit aangegrepen om via een advies aan het
gemeentebestuur te pleiten voor alternatieve oplossingen waarbij de bomen gespaard kunnen
worden. Er zou dan wel overleg moeten komen met de eigenaar van het domein Pulhof en met de
gemeente Schilde. GruunRant blijft dit verder opvolgen.

i. interessante info: Wijngaard Vigna
Dicht bij de brug van de Turnhoutsebaan over het Albertkanaal, op een plaats waar vroeger
natuurlijk bronwater werd ontgonnen ten behoeve van het water- en limonadefabriek ‘Vigna’, werd
in 2004 een wijndomein ingericht en enkele jaren later uitgebreid langs de Groenstraat. De
wijngaarden beslaan momenteel 8 ha en bevatten 30.000 wijnranken. Deze wijn is zonder twijfel de
enige wijn die ooit de titel “GruunRant wijn” kan dragen.

https://vignawijn.be/
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Nadat je de Wezelsebeek (of Zwanebeek) bent overgestoken en dadelijk erna ook de
Albertkanaalbaan bent overgestoken, zou je gewoon de weg bergop kunnen volgen, vervolgens de
brug over het Albertkanaal (‘Banaanbrug’) en dan kom je terug aan de startplek van de wandeling
(zolang die brug er nog ligt, want binnen een paar jaar zal deze brug afgebroken zijn). Nog leuker is
na het oversteken van de Albertkanaalbaan rechtsaf een pad volgen (let op de markering van de GR
die ook deze route volgt, let ook op het oude gebouw ‘De Gistfabriek’), dan het kanaal nog een
beetje verder volgen en via het sluizencomplex naar de overkant wandelen.

Als dit je vertrekplek was, ga je terug naar de bushalte, fietsstalling of parkeerplaats om huiswaarts
te keren. Was je vertrekplek ergens anders, ga dan het Wijnegem park in en vervolg de route.

i. interessante info: Nieuwe bruggen over het Albertkanaal / Sluizencomplex
De Vlaamse Waterweg heeft samen met de gemeente Wijnegem ver gevorderde plannen om de
huidige brug van de Turnhoutsebaan over het Albertkanaal te vervangen door twee nieuwe bruggen:
een voor auto’s en een voor fiets- en wandelverkeer. Bij het uitwerken van die plannen heeft
GruunRant, samen met het wijkcomité Zevenbunder Leefbaar adviezen voorgelegd aan de
projectleiding om maximaal rekening te houden met de ecologische belangen van de omliggende
natuurgebieden én met de bekommernissen van de buurtbewoners die het dossier willen aangrijpen
om te verhelpen aan de plaatselijke verkeersoverlast.

Uit een tekst van de heemkundige kring:
De ‘vaart’ was in den beginne een kanaal van 22 m breed en heette De Kempische Vaart. Ze was een
onderdeel van de eerste verbinding tussen Maas en Schelde en hoorde tot het stuk tussen
Antwerpen en Herentals. De aanleg was begonnen in 1852 en was voltooid in 1856, het kanaal werd
in 1859 in gebruik genomen. […] Tijdens de crisisjaren van 1930 werd het kanaal verbreed tot een
breedte van 50 tot 60 meter en werd Sluis VI gebouwd te Wijnegem. Het Albertkanaal werd
genoemd naar de koning die in 1930 de eerste spade in de grond stak. In de jaren ’80 van vorige
eeuw werd het Albertkanaal nogmaals verbreed tot 100 m, behalve onder de bruggen.
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