
In Ekeren vind je enkele ecologische toppers: 
Oude Landen en Bospolder. Via groen 
gebleven stroken tussen stadsinfrastructuur 
maken we met deze wandeling de verbinding 
tussen deze twee groengebieden. Zowel Oude 
Landen als Bospolder kunnen drassig zijn tijdens 
natte periodes, laarzen of waterdicht schoeisel 
zijn dan aanbevolen. 

Oude Landen biedt je 100 hectare aan 
spontaan ontwikkelde natuur, ontsnapt aan 
stadsontwikkeling, havenuitbreiding en uitbouw 
van de spoorwegen. Zo werd Oude Landen een 
natuurgebied middenin een stedelijk gebied.

Dit uniek stukje wilde natuur staat bekend 
om zijn bloemenpracht. In de maand mei 
kleuren wilde orchideeën de graslanden 
rozerood. Insecten voelen zich thuis tussen 
het ruige fluitenkruid, koninginnenkruid en 
berenklauw. Die laatste plant laat je als mens 
best ongemoeid, want aanraking levert je fiks 
gezwollen blaren op. 

Zangvogels vinden hun gading in de bosjes 
van onder meer wilg, zomereik, hondsroos 
en meidoorn En van juli tot december kun 
je er Gallowayrunderen tegenkomen, die de 
graslanden mee ‘beheren’. Ze creëren een 
afwisselend landschap van grasland, ruigten, 
struwelen en bossen. Deze goedmoedige 
dieren doen je geen kwaad. 

De Bospolder was vroeger – zoals de naam 
verklapt – poldergebied. Met de havenuitbreiding 
in de jaren ’50 werd het gebied opgespoten 
met zand, maar sindsdien is de natuur er quasi 
ongestoord haar gang kunnen gaan. 

Je vindt er graslanden, ruigten, bos en 
moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. Via 
vogelkijkhutten en een vogelkijkwand spot je 
misschien wel de kleine karekiet, de rietgors 
of een van de vele eendensoorten. Boven de 
droge, schrale graslanden dartelt het bruin 
blauwtje, een kleine vlinder met tegenstrijdig 
klinkende naam. En ook hier in de Bospolder 
grazen Gallowayrunderen.

Tussen beide grotere groengebieden in, vind 
je het Rozemaaipark. Hier krijgt de Donkse 
Beek opnieuw ruimte. De beek verdween eind 
jaren ’50 bij de ophoging van de omliggende 
gronden. In de ‘nieuwe’ Donkse Beek merk je 
dammen op, en er omheen zijn nieuwe bomen 
aangeplant en waterpoelen aangelegd. Het 
regenwater dat in de woonwijk valt, stroomt niet 
langer de riool in maar voedt nu de beek.

Hof De Bist, ten slotte, is een openbaar park 
met ook een bosgedeelte. De sportvelden 
en looppaden zijn aantrekkelijk voor 
sportievelingen, kinderen leven zich uit in de 
speeltuin en kunstliefhebbers zijn welkom 
in het kunstencentrum en in de openlucht 
beeldencollectie. Je vindt er ook gelegenheid 
voor een hapje en een drankje.

GruunRant maakte een extra grote versie van 
deze wandeling met een verlenging via Ekeren 
Donk en het fort van Merksem. 

INFOFICHE 

Wandeling Ekeren

12 km

Donkweg 71, Ekeren

51.276368, 4.428354

Halte Ekeren Bistkapellei (bus 
33 en 730) of NMBS-station 
Ekeren

Langsheen de Lindelei

Honden toegelaten
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Deze wandelroutes zijn ontwikkeld door provincie Antwerpen 
en GruunRant vzw. Meer info en uitgebreide routebeschrijvingen 
met tal van weetjes op www.gruunrant.org/wandelroutes en 
www.provincieantwerpen.be/GroenKruis

download 
de gpx-route
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Waar je bent
Verharde weg

Onverharde weg

Waar je heen moet Spoorweg

 1  
De route start aan de ingang van Oude Landen in de Donkweg. Je ziet hier 
een bord van Natuurpunt. Je wandelt het volledige gebied door en blijft 
steeds op het hoofdpad dat semi-verhard is. Je negeert daarbij meerdere 
zijvertakkingen. 

 2 
Net voor je aan het einde lijkt te komen (aan de spoorweg en de brug), 
sla je rechts af de graswegel in. Je gaat dus niet onder de brug. Je volgt 
het pad rechtdoor en houdt steeds links aan bij splitsingen tot je op een 
drukke baan bent. 

 3 
Op de T-splitsing met de drukke baan sla je links af en wandel je tot aan de 
lichten.

 4 
Aan de lichten steek je over en ga je rechtdoor. Je wandelt dan rechts van 
de volkstuintjes. Je volgt een hele tijd rechtdoor. Onderweg kruis je een 
aantal zijwegen aan de rechterkant en een parking. Je volgt tot dat de weg 
afbuigt naar rechts en in een woonwijk uitkomt.

 5 
Eens aangekomen in de woonwijk ga je naar links, de Thomas Gresham-
straat in.

 6 
De Thomas Greshamstraat buigt af naar rechts en gaat over in Groot 
Hagelkruis. Je gaat rechtdoor tot je op een T-splitsing komt. Ondertussen 
ben je meerdere straten langs rechts gepasseerd.

 7 
Op de T-splitsing met de Eduard van Benedenstraat ga je naar links, je 
steekt de brede weg over om zo aan de rechterkant de brug op te gaan. 

 8 
Eens je ongeveer terug afgedaald bent van de brug, ga je de eerstvolgen-
de weg naar rechts, het Bospolderpad. Het is een smalle weg tussen de 
bomen.

 9 
Bijna onmiddellijk sla je links af, een graswegel in, ter hoogte van de elek-
triciteitspaal. Je blijft dit pad een hele lange tijd volgen en wandelt zo het 
hele natuurgebied door, tot je op een T-splitsing komt. Onderweg kruis je 
meerdere zijwegen en ga je ook een brugje over. 

 10 
Op de T-splitsing ga je naar rechts en vervolg je je weg onder de brug. 
Vervolgens steek je ook de autosnelweg over via de brug. 

 11 
Net voor je de woonwijk binnenwandelt, ga je naar links en volg je het 
onverharde pad. Dit gaat over in een verhard voetpad. Je blijft dit voetpad 
volgen en slaat 3x mee af naar links zodat je rechts van het grasplein blijft 
lopen en links van de tuinen van de huizen.

 12 
Ter hoogte van een paardenwei draait het voetpad scherp af naar rechts. 
Vervolg je weg rechtdoor via de Karel VI-straat. Je volgt deze een tijdje 
tot je aan een grasplein komt. Ondertussen passeer je aan je rechterzijde 
enkele straten.

 13 
Je steekt het graspleintje recht over en gaat vervolgens naar links, richting 
verkeerslichten. Bij de verkeerslichten steek je over en ga je links de 
Wilgehoevestraat in. Dit is niet de brug, maar de straat ernaast. 

 14 
Op de rotonde buig je mee af naar rechts om in de Wilgehoevestraat te 
blijven. Je blijft nu rechtdoor wandelen tot dat je aan een spoorweg komt 
(verscholen achter geluidsschermen). Onderweg kruis je twee wegen 
langs links. 

Wandeling Ekeren

Rechtdoor wandelen

Rechts afslaan

Links afslaan

Verkeerde weg

Sommige delen van de wandeling volgen een Grote Routepad (GR). 
Op het terrein vind je op die delen volgende markeringen:



 15 
Als je de spoorweg voor je ziet, ga je rechtdoor het rode voetpad op dat 
meteen naar rechts afbuigt. 

 16 
De eerstvolgende straat sla je links af en ga je de brug (en spoorweg) 
onder. Je loopt nu lange tijd rechtdoor. Je wandelt langs een kerkhof en 
passeert velden op je linkerkant. Na de velden buigt de straat naar links af.

 17 
Je buigt mee naar links af en gaat zo via de brug opnieuw de spoorweg 
over.

 18 
Eens de brug over ga je de tweede straat van rechts in. Dit is de Edward 
Caertsstraat. Je gaat rechtdoor. Ook aan het pleintje ga je rechtdoor de 
Kapelstraat in tot aan het volgende kruispunt. 

 19 
Aan het kruispunt (te herkennen aan het verbodsbord voor auto’s), sla je 
rechts af de Weerstandersstraat in.

 20 
De eerstvolgende straat ga je naar links, de Fortuinstraat.

 21 
Op de T-splitsing ga je naar rechts en vrij snel ga je terug naar links. Dit is 
een weg waar een slagboom staat en een bordje ‘privéweg’ maar je mag 
hier doorlopen. Je volgt nu lange tijd dit pad en gaat zo mee het park in. 
Je kruist meerdere wegen langs links maar je volgt rechtdoor tot aan het 
kasteel. 

 22 
Net voor het witte kasteel sla je rechts af. Je volgt nu rechtdoor en wan-
delt via de poort het park uit.

 23 
Als je het park uitwandelt, kom je op een T-splitsing en sla je rechts af. Je 
volgt deze baan en wandelt onder een spoorwegbrug.

 24 
Je komt op een rotonde en gaat rechtdoor de brug op. 

 25 
Je komt opnieuw op een rotonde. Nog voor je de rotonde echt op gaat, 
steek je over en draai je scherp linksaf, de Biesheuvellaan in. Je volgt 
rechtdoor tot aan de spoorweg en kruist de Kardelaan langs rechts. 

 26 
Voor de spoorweg ga je naar rechts de fietsostrade F14 in om zo parallel 
met de spoorweg te lopen.

 27 
De eerstvolgende sla je rechts af. Je herkent de afslag aan het grote insec-
tenhotel. Je steekt het kleine brugje over en gaat rechtdoor. Je komt zo 
weer uit bij het beginpunt.
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Wandelroutes durven wel eens veranderen. 
Dank aan iedereen die wijzigingen op het terrein 

of verduidelijkingen van de routebeschrijving 
heeft gemeld. 

Zelf een foutje opgemerkt? 
Laat het ons weten via een mailtje naar  

gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be


