
Beste natuurliefhebber,

Een ontspannende wandeling in een bos- en natuurgebied dicht bij je woonplaats, dat is toch top. 
Zelf woon ik in een  dorpskern op wandelafstand van de bossen bij Ranst met het door Natuurpunt 
beheerde Zevenbergenbos. De afdeling Natuurpunt Schijnbeemden streeft naar een Antwerpse 
rand met veel natuur en een gezonde leefomgeving. 

De Schijnvallei brengt natuur tot in het hart van de stad Antwerpen

Sinds 2018 heeft Natuurpunt in de Schijnvallei 8 hectare nieuw natuurgebied kunnen aankopen. 
Het natuurgebied De Pont naast het Schildepark loopt dankzij deze aankoop door tot in de 
Schijnvallei te Oelegem. 

In Wommelgem groeit het natuurgebied de Beemdkant tot aan de rand van het meer van 
Wommelgem tot een totale oppervlakte van 24 hectare. De groene vinger van de Schijnvallei vanaf 
het Vrieselhof in Oelegem tot het Rivierenhof in Deurne is zo meer en meer de groene zuurstoflong 
voor Antwerpen en de randgemeenten. 

De antitankgracht van Oelegem tot ‘s Gravenwezel, de groene ring rond Antwerpen

Natuurpunt kocht in 2018 het Gravinnenbos met een oppervlakte van 14 hectare langs de anti-
tankgracht in ’s Gravenwezel. Hagedissen voelen er zich nog thuis, naast onder meer goudvinken, 
ransuilen en haviken. Op open plekken groeit gagel, het geurende bestanddeel van het bier 
Gageleer.  

Natuurpunt heeft een optie om in Schilde bijkomend 34 hectare bos- en natuurgebied langsheen de 
antitankgracht aan te kopen. We versterken de natuurverbinding vanaf het Fort van Oelegem via 
Schilde en ‘s Gravenwezel naar de Kalmthoutse Heide. 

Natuurpunt Schijnbeemden zal door deze aankopen meer dan 160 ha natuurgebied beheren in de 
rand rond Antwerpen. 

Om deze aankopen te financieren hebben we je hulp nodig. We beschermen de kwetsbare natuur en 
zorgen voor nieuwe wandelpaden en natuurbeleving in de Schijnvallei en langs de antitankgracht. 
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Zestig hectare natuur gekocht in de 
schijnvallei en langs de antitankgracht 

Wijnegem, 8 april 2019



Kies hieronder hoe u steunt:

• Met 50 euro werken we aan het herstel van een bloemenrijk 
   grasland in de Schijnvallei te Oelegem. 
• Met 75 euro verbinden we het natuurgebied de Beemdkant in 
   Wommelgem met het meer van Wommelgem.
• Met 125 euro steunt u de aankoop van 48 hectare bos langs de 
   antitankgracht in Schilde.

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage,

John Maes 
Voorzitter Natuurpunt Schijnbeemden 

PS:  Voor elke gift vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest. 
 Meerdere giften aan Natuurpunt worden samengeteld.

De antitankgracht is het langste beschermd landschap in 
de provincie Antwerpen

Tussen 1937 en 1939  is vanaf het Albertkanaal in Oelegem 
tot in Berendrecht een gracht aangelegd. Deze antitank-
gracht moest Duitse tanks tegenhouden, ze bleek militair 
nutteloos bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het 
gebied evolueerde tot een natuurverbindingsgebied met 
aan weerszijden uitgestrekte bossen. Sinds 1993 is het een 
beschermd landschap. 

Nu ligt er een fiets- en wandelpad langs grote delen van de 
antitankgracht. In Schilde ontwikkelt Natuurpunt wan-
delpaden langs en doorheen de bossen naast de antitank-
gracht. Voor de provincie Antwerpen is de antitankgracht 
een toeristisch-recreatieve as van eerste orde. De forten, 
schansen en bunkers die op het traject van de antitank-
gracht liggen, zijn de belangrijkste verblijfplaatsen voor 
vleermuizen in ons land.

Binnenkort zwemmen er otters in het water

We hopen binnenkort de otter te verwelkomen in Schilde, 
Oelegem en in de Schijnvallei. In Brasschaat is het dier al 
gezien in de buurt van één van de forten langs de antitank-
gracht. Visrijk water en een rustige omgeving zijn voor-
waarden om deze zeldzame marterachtige terug onder ons 
te krijgen. 

Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw was de otter 
uitgestorven in Vlaanderen. Sinds 2012 zijn er steeds meer 
waarnemingen. En dus ook dicht bij onze natuurgebieden.
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