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in de Edegemse 
beekvallei

4km

De vallei van de Edegemse beek zit vol 
verrassingen! Trek je wandelschoenen 
aan, neem een verrekijker mee en laat je 
verrassen met deze handige doe-het-zelf-
natuurgids! 

1 ‘t Forum en Park Romeinse Put
In het oude Rome was het forum een 
plein, een ontmoetingsplek. Het park 
Romeinse Put is zo’n 9ha groot en 
bevindt zich langsheen het 
brongebied van de Edegemse Beek. 
Er is veel aandacht aan de 
herwaardering van de natuur.

Waar is dit?

Het brongebied is een kwelgebied waar 
grondwater aan de oppervlakte komt. Het 
water zoekt een weg naar een lager 
gelegen punt. En zo ontstaat een beek. 
Kwelwater is vaak ijzerhoudend. Door 
contact met zuurstof uit de lucht wordt het 
roestkleurig.

Verlandingszone
Je wandelt over dijkjes en 
bruggetjes. Wilgen gedijen 
hier goed in dit waterrijk 
gebied.

De meest voorkomende vissen in de vijver 
zijn: blankvoorn, brasem en karper. Karpers 
kunnen wel tot 10kg wegen. Er is echter ook 
een roofvis aanwezig die jaagt op zieke 
vissen en jonge watervogeltjes. Deze rover 
heeft scherpe tanden in een snavelvormige 
bek en kan tot één meter lang en 15 jaar oud 
worden… De snoek!
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Probeer te achterhalen hoe oud de bruggen zijn waar je nu overstapt!

Antwoord: 20 jaar (het antwoord staat op de brugleuning(
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Kan je 5 vogels 
opnoemen die hier in en 

aan het water leven het 

hele jaar door?

Antwoord: Wilde eend, meerkoet, 

waterhoen, kokmeeuw en blauwe 

reiger
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In dit park kan je wel 70 soorten 
vogels spotten. Trekvogels broeden 
hier in de lente en zomer. Standvogels, 
zoals merels en eksters blijven hier 
het hele jaar door.

#socialdistance

Aan de vijver is nog veel meer 

te ontdekken!

Krokodil duikt op in Romeinse Put in 
Edegem
Een medewerker van de gemeentelijke 
groendienst zag in een afgebroken boom 
de vorm van een krokodil. Hij haalde zijn 
kettingzaag boven en 10 minuten later was 
deze knotwilgkrokodil geboren! Een knap 
staaltje natuurkunst!

witte snavel en ‘bles’

zwart
wit 

‘achterwerk’
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gele snavelpunt

Een vreem
d schouw

spel, deze bom
en die m

et 
elkaar vergroeid zijn. Selfietim

e?

Ze zijn beiden donker van kleur, dobberen op het water, vliegen 
amper en maken graag veel lawaai. Maar er zijn ook verschillen 
tussen de meerkoet (links) en het waterhoen (rechts):

Start-to-Vogelspotting:
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Zoek de ‘7 verschillen’ ;-)

Antwoord: Wilde eend, meerkoet, waterhoen, kokmeeuw en blauwe reiger

4De visvijver werd in de jaren 
‘70 aangelegd en zag er 
toen helemaal anders uit. 
De treurwilgen die je wat 
verder ziet, stonden op een 
‘eiland’ omgeven door 
water. De treurwilg staat 
zowel symbool voor dood 
en verdriet als voor 
hulpvaardigheid. Op
kerkhoven lijkt hij te wenen over de graven. Aan de rand van 
een vijver hangt hij met zijn takken tot in het water om de 
drenkeling te helpen. Aan verliefde koppeltjes geeft hij 
bovendien voldoende beschutting tijdens die eerste lange kus!

Hier werden in 1988 honderden jonge bomen 
geplant door de leerlingen van de gemeentelijke 
basisschool Andreas Vesalius in het kader van een 
creatief project (Creata). Vandaag kan iedereen 
genieten van dit prachtige bos!
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Ter hoogte van      op de kaart, op het 
verharde pad naar Kruisbeemd heb 

je zicht op de paardenweide in 
Kontich. Met een verrekijker kan je 

hier steenuiltjes spotten. Ze zijn 
nauwelijks groter dan een merel. 
Tijdens het zonnen op een paaltje 

speuren ze naar wormen en kevers 
in de vele paardendrollen. De plek 
hier is ideaal voor hen: een weide 

met knotwilgen en paardenstallen 
om een nest te maken of te schuilen 
in een holte. Ze jagen dag en nacht!
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Meer lezen?

Zin in een sprintje? Test hier ook de Finse looppiste uit.
Om ter snelst heen en weer! 3…2…1…Start!
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Romeinse Put
In 1966 kwam bij het 
aanleggen van een riolering in 
de nieuwe woonwijk langs de 
Buizegemlei een Romeinse 
waterput met houten 
bekisting tevoorschijn. 
Vandaar de straatnaam.

We staan in de Edegemse Beekvallei. Hier kan je in de 
vroege ochtend of avondschemer nog reeën spotten! 
Het zijn zeer schuchtere dieren die vooral in het bos en 
aan de boskanten vertoeven. Soms steken ze tijdens 
het eten verzamelen via een wei over naar een andere 
beschutte plek. Je staat in het laatste open gebied in de 
zuidrand van Antwerpen waarlangs reeën kunnen 
migreren. Op 24 november 2019 plantten honderden 
vrijwilligers een 7ha groot klimaatbos met maar liefst 
15.000 bomen en struiken. Hier kan je naar hartenlust 
wandelen langs een eikendreef, een wadi met grote 

lisdodde, knotbomen, poelen, sloten, natte ruigtes, 
bramenkoepels… De torenvalk en buizerd jagen er op 
kleine zoogdieren en watervogels en meeuwen 
bezoeken de plassen. Vanaf de lente zie je er ook tal 
van amfibieën. In de zomer fladderen vlinders over de 
graskanten, libellen langs het water, grasmussen 
tussen de bramen en zwaluwen boven de vallei. Tijdens 
de enkele vriesdagen in februari was het hier heerlijk 
schaatsen op de aangelegde winterbedding van de 
Edegemse beek!

Reservatiestrook
Dit gebied was ooit bedoeld als reservatiestrook voor 
de grote ring rond Antwerpen. Het bleef tot op heden 
vrij van bebouwing en kon zich ontwikkelen tot het 
prachtig stuk natuur waarin jij nu wandelt! De huidige 
plannen voor een verbindingsweg tussen N1 en N171 
en N173 betekenen het inperken en verdwijnen van 
vele planten en dieren. Bovendien is de vallei een 
overstromingsgebied dat ons behoedt voor nog meer 
wateroverlast. Het gebied werd opengesteld om te 
genieten en mag dan ook niet verdwijnen, toch?!10
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De Koninklijke 
Volkstuinen werden 
in 1908 opgericht. Ze 
moesten de arbeiders 
uit de lokale cafés 
weghouden, waar 
menig loon volledig 
verbrast werd. 
Vandaag is het vooral 
een populaire en heel 
sociale hobby. De 
oogst verkopen mag 
niet. Overschotten 
worden daarom op de 
‘uitdeeltafel’ gelegd. 
Smakelijk!

Hoeveel ‘officiële’
volkstuintjes tel je?

Antwoord: 76

12 Finckenpad
Vernoemd naar de Edegemse 
fruitkwekersfamilie Fincken, is één 
van de vele trage wegen in Edegem.

Zoek en vind het ‘trage wegen’ symbool!

Onder het dak van één van 
deze woningen verblijft 

een koppel kerkuilen. Ze 
zien er prachtig uit in hun 

wit-gouden verenkleed. In 
tegenstelling tot de 

steenuil heeft de kerkuil 
donkere ogen. Dankzij 
een uitzonderlijk goed 

gehoor zijn het geduchte 
nachtjagers die vooral op 

muizen jagen.
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De exacte oorsprong van de naam Arendsnest weten we niet. 
Zeker is dat er in de tuin een tinnen beeld staat van een arend op 
zijn nest. Of verwijst de naam naar de Franse adelaar? Rond 1400 
heette het domein - toen was er nog geen sprake van een kasteel 
- Ter Haghen. Het aangeplante bos naast het kasteel heet 
daarom het Hogerhagenbos.      Het beheer ervan is in handen 
van Natuurpunt. Het is een belangrijke corridor voor de jaarlijkse 
paddentrek. In 1650 werd op het domein een Hof van Plaisantie 
gebouwd met een schuur, stallingen, een neerhof, brouwerij en 
een hoeve. De jaren nadien kreeg het door uitbreiding meer en 
meer het uitzicht van een kasteel.

Kasteel Arendsnest
17
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Kunst en natuur vinden elkaar hier. 

Maak een levend kunstwerk met je hele 

bubbel en leg dit vast op foto!

Het standbeeld de ‘Schreeuw om 
groen’ staat symbool voor de 
jarenlange strijd tegen het 
verdwijnen van het groen rondom 
domein Arendsnest. Een strijd waarin 
Agalev/Groen het voortouw nam. Het 
behoud van natuur en open ruimte in 
dit gebied blijft brandend actueel…

In dit stukje van Edegem vind je overigens 
veel padden en kikkers. Vanaf de tweede 
helft van februari begint de amfibieëntrek. 
Begin april valt alles stil. De dieren zetten 
hun eitjes af in de poelen en verdwijnen. 
Het drukke autoverkeer van en naar de 
sportterreinen is pure kamikaze om tijdig 
en heelhuids de poel te bereiken! Als het 
lukt kruipen in de zomer honderden 
padden van amper een cm groot uit het 
water.
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Ook deze plek is ideaal om reetjes te spotten in de Edegemse Beekvallei. Vooral tijdens de vroege 
ochtenduren of tijdens de avondschemering. Als reeën bevrucht worden in de zomer zal het embryo zich 18 
weken lang niet verder ontwikkelen. Deze ‘stop’ voorkomt een geboorte in putje winter. Vanaf half december 
groeit het embryo verder. Eind mei, begin juni worden de jongen dan geboren.
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Volg hier de Edegemse beek en ontdek de Zandbergen

Al naar beneden geroetsjt op deze zandbergen, beter bekend als de 
‘Edegemse bergskes’, ook al liggen ze volledig op grondgebied Kontich?

De Zandbergen zijn ontstaan bij de bouw van de E19 en Craeybeckxtunnel in de 
jaren '70. Zowel Edegem als Kontich staan in voor het beheer van het gebied 
waarbij een evenwicht nagestreefd wordt tussen natuurwaarde en recreatieve 
waarde van dit groendomein.

Je kan er wandelen, lopen op de Finse piste, spelen in het speelbos, 
mountainbiken op de bewegwijzerde route en sleeën op de sleeberg.
DirtE19 heeft er zijn thuisbasis met indrukwekkende jumps en tracks.

Zandbergen
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Dit waterzuiveringsstation, dat trouwens op het 
grondgebied van Kontich ligt, is operationeel sinds 1982.
Voor het oppompen van het water wordt nog steeds een 
methode uit de Oudheid gebruikt uitgevonden door 
niemand minder dan Archimedes.
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Schroef van Archimedes

Jullie vinden op het kaartje bij het 
symbool       de start van de Edegemse 
Beek. Nu 4 km verder is dat kleine 
bronnetje al een echte stroom 
geworden. Hier spring je er niet 
zomaar meer over. De beek duikt hier 
onder de snelweg en kronkelt verder 
tussen de weilanden richting 
Aartselaar.
Avontuurlijke wandelaars proberen 
zelf al eens door te steken. Zeker geen 
evidente klus en volledig af te raden bij 
hoge waterstanden. Vraag het maar 
aan de redacteurs van deze 
wandelroute.

21

Doe mee!
Trek tijdens je wandeling waanzinnig mooie natuurfoto’s en deel de allermooiste op 
sociale media met de hashtags #starttonature #thuisinedegem!


