4 Dorpsdijk

Welkom in de

Opstalvallei
Dit landschap is volop in transformatie. Oorspronkelijk maakte
het deel uit van het Scheldesysteem. De beken die vanaf het
Kempisch Plateau naar de Schelde vloeiden, verloren in dit
vlakke gebied aan stroomsnelheid, waardoor de zone erg nat
was met moerassige vlakten en ruigten. Inpoldering drong
het water terug en creëerde een fijnmazig net van beken en
grachten. De vruchtbare kleigronden leenden zich prima tot
landbouw. Dit veranderde in de vorige eeuw echter allemaal,
toen de haven uitbreidde en de A12 verscheen. De polder werd
grotendeels ingenomen en afgesneden van de omringende
landschappen. Ook het afwateringssysteem werd onderbroken,
waardoor het hier vandaag weer natter is.

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.

Dit is een restant van de dijk die
in de 13de eeuw werd aangelegd
om de dorpen tegen het water
te beschermen. Het is een van
de oudste stukken dijk die in
Vlaanderen bewaard bleven.
De dorpsdijk ligt ongeveer vier
meter hoger dan de vroegere
polders en kronkelt vanuit
Viswater langs het Reigerbos
naar de Schelde.
Ga via het Booswegske westwaarts tot aan de
Antwerpsebaan. Steek die over en wandel langs de
Schouwvegerstraat naar de Reigershofdreef.

5 Reigersbos
Dit groene domein rond het kasteel draagt veel namen: Hof
van Delft, naar de familie die het bouwde; Hof Le Grelle, naar
de huidige bewoners; en Reigershof, verwijzend naar het bos
aan het kasteel waar in het begin van de 20ste eeuw een van de
grootste reigerkolonies van West-Europa woonde.

Wandeling

Opstalvallei

Te zien: de reigers zijn met minder dan vroeger, maar u ziet ze
hier nog steeds.

Sla aan het einde van de Reigershofdreef links de St.JanBaptiststraat in en kom zo terug bij uw startpunt uit.

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

1 De Zouten

2 Opstalvallei

In de open ruimte tussen Berendrecht en het Kanaaldok loopt een
smalle strook opgehoogd land:
De Zouten. De naam komt uit de
periode dat er nog dorpen in de
Scheldevallei lagen: de Zouten
waren de grens tot waar het brakke
(zoute) Scheldewater kon stromen. Ze boordden het natuurlijk
overstroombare Scheldegebied
af. Langs dat gebied loopt nu de
Zoutedijk, waarop het leuk fietsen
en wandelen is.

Om na het havenproject aan het
rangeerstation Antwerpen-Noord
de natuurwaarden in balans te
houden, werd een groot deel van
dit landschap heringericht. Tijdens
een eerste fase werd al zo’n 70 hectare onder handen genomen:
er kwamen twee plassen met een riethabitat rond. Die vullen zich
geleidelijk met regen- en kwelwater. Dit laatste is grondwater dat
op natuurlijke wijze aan de oppervlakte komt. De riethabitat trekt
al heel wat vogelsoorten aan.

Te zien: de natte ruigte van De Zouten is gekenmerkt door gras,
kruiden en struiken en is een prima habitat voor de kleine vuurvlinder
en de blauwborst. Twee soorten die ook in het oorspronkelijke moeraslandschap opdoken.

Ga via de Zoutedijk zuidwaarts langs het Kanaaldok.
Stop aan het uitkijkpunt ter hoogte van de Stocatradijk.

Keer op uw stappen terug en ga weer noordwaarts langs
de Zoutedijk. Sla rechtsaf naar de Berendrechtse dijk. Ga
verder op de Reigersbosdreef naar de Antwerpsebaan die u
oversteekt. Volg ze zuidwaarts tot aan de Oudebroeksestraat,
sla die in en volg ze oostwaarts.
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3 Dorps- en Opstalbeek

55

3

Op wandel
Hoofdtraject: 7,4 km
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Te zien: vanuit de uitkijktoren hebt u een mooi zicht over het
gebied en spot u rietzanger, krakeend, kuifeend, geoorde fuut,
lepelaar en roerdomp, die allemaal broed- en schuilplekken
vinden tussen de ruwe bies en zeebies.

Vertrek: Uw wandeling
start aan de infototem in de
Zoutestraat, aan de hoek
met de St.-Jan-Baptiststraat.
Wandel noordwaarts via het
wandelpad en sla na ongeveer
350 meter linksaf in de richting
van het Kanaaldok.

De Opstalbeek, die haar naam
gaf aan deze Opstalvallei,
ontspringt aan de overkant
van de A12 en loopt dan door
dit gebied. De waterloop werd
door de mens rechtgetrokken,
waardoor ze een groot deel
van haar waterbufferende capaciteit verloor. De ondergrond van
natte leem en klei laat weinig water door. Het gebied ter hoogte van
Viswater is dan ook een overstromingsgevoelige zone. Iets noordelijker, waar de bebouwing van Berendrecht begint, stroomt ook de
Dorpsbeek. Die werd voor een groot deel ingebuisd.
Ga via de Oudebroeksestraat verder oostwaarts en sla dan
links het Booswegske in. Wandel in de richting van de
bebouwing.

