Wandeling Borsbeek
Het Achterrot en Fort 3

Pagina 1 van 13

1. Inleiding
“Borsbeek, dorp naast de stad”. De slogan van de gemeente waar ik ondertussen meer dan dertig jaar
woon. Een dorp met twee gezichten: aan de ene kant (bijna letterlijk) een drukbevolkt woongebied, aan
de andere kant een groene long naast de stad en de luchthaven (Antwerp International Airport, ook
bekend als “de vliegplein”). Ik prijs me gelukkig dat ik aan de “groene” kant woon: ik wandel
tweehonderd meter, en ik bevind me in het Achterrot.
Het is deze omgeving die me inspireerde om t.b.v. de leden van KWB Sint-Rochus eens een wandeling op
papier te zetten die ik zelf regelmatig – onder ons tweetjes, of met de kinderen en kleinkinderen – in een
of andere vorm afstap. Het aangename aan deze omgeving is, dat er voldoende trage wegen en
wandelpaden zijn om voor de nodige afwisseling te zorgen. Ook de seizoenen zorgen voor de nodige
variatie: lente, zomer, herfst of winter, elk jaargetijde heeft z’n charme, en wandelen kan je het hele jaar
door.
Uiteraard claim ik niet de eerste te zijn die hier wandelt. De gemeente Borsbeek is zich bewust van het
belang van deze groene omgeving wat rust en ontspanning betreft, en ontwikkelde een lokaal netwerk
van knooppunten. Onze paden kruisen elkaar frequent, en ik zal hier en daar ook naar een knooppunt
refereren. Ere wie ere toekomt…
Luc Van Mierlo, april 2021.

2. Achtergrondinformatie
De Gemeente Borsbeek
Een stukje geschiedenis.
Van de 5e tot de 10e eeuw spreken we van het territorium Burcebeke. Omstreeks het jaar 1000 werd
Antwerpen (inclusief Borsbeek) een markgraafschap van het Heilig Rijk.
In 1264 werd Borsbeek afgescheiden van Deurne (jawel!) waar het tot dan toe behoorde. In een akte van
dat jaar staat te lezen dat de abt van Eename, patroon van Dorne en Borsebeka, instemt met de verdeling
van de parochies. Tot 1505 was Borsbeek een onverleende heerlijkheid, totdat Filips de Schone het
verleende aan Jan van Halen. Later – tot 1606 – werd het meermaals overgeërfd door familieleden van
de heer van Cantincrode.
François d’Orselay de Granvelle, de laatste bezitter van de burcht Cantincrode verkocht in 1610 de
heerlijkheden Borsbeek, Hove en Boechout aan de Leuvense edelman P. Peckius, die hierdoor heer van
Borsbeek werd.
In de 16e eeuw werd het kasteel Reynenborgh gebouwd, op de plaats waar voorheen een schans stond
die door de weduwe van Ferdinand Dassa verkocht werd. De schans diende bij onraad als toevluchtsoord
voor mensen en vee.
Je merkt dat vele straatnamen in Borsbeek hun oorsprong in de geschiedenis ervan vinden.
Eind 16e eeuw werd kasteel Reynenborgh door een brand vernield. Het wordt weer opgebouwd en in de
17e eeuw vastgelegd op een kopergravure waarvan je hierna een afdruk ziet. In de 18e eeuw komt de
eigendom in handen van de familie de Villegas, vader Diego en zoon Louis.
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Na een aantal turbulente jaren – waaronder de pest begin 17e eeuw, de Spaanse Successieoorlog begin
18e eeuw en Franse bezetting midden 18e eeuw – overleed in 1794 de laatste heer van de heerlijkheid
Borsbeek, Louis de Villegas, en kwam Borsbeek opnieuw onder Franse overheersing. Na tot de kantons
Wilrijk en daarna Berchem behoord te hebben (afgeschaft onder Napoleon Bonaparte), werd Borsbeek in
1800 een zelfstandige gemeente. In 1830 werd de eerste Belgische gemeenteraad te Borsbeek verkozen.
In de 19e eeuw trad een van de dochters van Louis de Robiano toe in de nieuwe kloosterorde van de
“eerbiedwaardige Clara Fey”. Gravin de Robiano maakte in 1875 haar kasteel over aan een aantal zusters,
dit werd de start voor het “Klooster van het arme Kind Jezus”.
Enkele “recente” beelden:
De dorpskern in 1907

en nu.

Midden links bemerk je café De Valk, grenzend aan de kloostertuin. In een opkamer van deze herberg
hielden de raadsleden tot 1860 hun gemeenteraad. Centraal op de oudste foto zie je “het klooster”, zoals
de Sint-Jozefschool bekend staat bij de ietwat oudere Borsbekenaren.
Ondertussen is dit gebouw vervangen door een modern schoolgebouw.
Café De Valk stond vroeger (tot de jaren ’60 en ’70) bekend als ’t Verbistje, een café waar jong en oud
welkom was. In mijn jeugdjaren ben ik er wel eens “een keertje” geweest. Leon en Germaine VerbiestVermeiren waren de laatste uitbaters. Leuke details: er was geen tap, dus Leon ging voor elk besteld
pintje over en weer naar de kelder, en als je naar “de koer” wou gaan moest je door hun living…
In 1984 werd café De Valk erkend als een beschermd monument, en in 1992 veranderde het van eigenaar
en werd restaurant De Valk.
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Op de foto: Leon en Germaine achter hun authentieke toog.

Het heden.
Borsbeek fuseerde níet met de andere Antwerpse gemeenten, en werd hierdoor de kleinste gemeente
van de provincie Antwerpen. Qua bevolkingsdichtheid scoort de gemeente echter vrij hoog.
Enkele BB’s (bekende Borsbekenaren) wonen of woonden in Borsbeek, of werden er geboren. De
kunstenaar Frans Van Immerseel, de politicus Hugo Schiltz en de actrice Lea Couzin zijn er enkele van.
Maar voor de KWB-leden van Sint-Rochus is Senne Lynen (°1999) misschien wel dé bekendste: volgens
Wikipedia is hij een Belgisch voetballer die doorgaans als middenvelder speelt, en in 2020 Telstar voor
Union Sint-Gillis verruilde. Z’n vader Herman vertelde me per toeval vorige week nog (ik kwam hem
tegen op Fort 3) dat Senne het geluk had om dicht bij huis in Lier te kunnen trainen.
Senne als peuter

en nu

Insiders herkennen hier de jongste en oudste deelnemer aan een KWB-kampeervakantie – ergens in het
begin van dit millennium – samen op de foto.
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Het Achterrot
Een buurtschap van Borsbeek sinds de 17e eeuw, gelegen ten oosten van het centrum van Borsbeek
tussen Wommelgem, Vremde en Boechout. Dit openruimtegebied van de Koude Beekvallei strekt zich uit
over weilanden met verschillende waterlopen, poelen, hagen en houtkanten. De vzw Kempens
Landschap werkt samen met de provincie Antwerpen, de gemeente Borsbeek en de omliggende
gemeentes aan de landschappelijke inrichting van dit gebied om zo het resterende groen dat de vallei nog
rijk is veilig te stellen, landschappelijk op te waarderen en recreatief open te stellen.
Kenmerkend zijn de aanwezigheid van veel paarden, de serreteelt, en diverse beken die het landschap
doorkruisen waaronder de Bursebeek die hier ontspringt.
In 2019 riep het Achterrot de onafhankelijkheid uit, omdat het door wegenwerken gescheiden was van de
rest van Borsbeek. Het had zelfs zijn eigen vlag, die fier aan het gemeentehuis van Borsbeek wapperde.
Zouden ze de mosterd bij de Catalanen gehaald hebben?

Een groot deel van de wandeling zal door het Achterrot gaan, tot aan de grens met Vremde en Boechout.
Vermeldenswaard zijn het Hulgenrodebos dat sinds kort toegankelijk is, en het geboortebos. Sedert 2010
worden er jaarlijks in het geboortebos symbolisch een aantal bomen geplant voor alle nieuwgeborenen,
en in 2019 werd er ook een vlinderkring gerealiseerd. Helaas krijgen heel wat ouders te maken met het
verlies van een kindje tijdens de zwangerschap of na een vroeggeboorte. Deze sterrenkindjes of
vlinderkindjes krijgen nu ook een eigen plek in het geboortebos onder de vorm van een vlinderkring.

Fort 3
Het fort uit ca 1860 is een bakstenen fort uit de binnenste fortengordel (Brialmontvesting), dat
momenteel in het beheer van Natuurpunt vzw is. De gebouwen zijn vandaag o.a. van belang als
overwinteringsplaats voor ongeveer 150 vleermuizen, en als recreatiegebied. Het is het eerste fort dat
gebouwd werd in de Antwerpse fortengordel. Deze binnenste gordel bestaat uit 8 Brialmontforten die
zo’n 2 kilometer van elkaar liggen, waarvan enkel Fort 1 gesloopt werd, en ligt net buiten de R11 (de
Krijgsbaan die voorheen bekend stond als de “Route Militaire” of “Militaire Roet” zoals oudere
Borsbekenaren ze noemen). In 1930 kreeg de Krijgsbaan op Borsbeeks grondgebied de naam Frans
Beirenslaan, genoemd naar de brouwer en burgemeester uit de tweede helft van de 19e eeuw.
De fortengordel diende ter bescherming van de stad Antwerpen, in het noorden werd de stad beschermd
door een overstromingsgebied. In de Eerste Wereldoorlog is echter de kwetsbaarheid van de forten
duidelijk geworden, en nadien werden ze niet langer als verdedigingslinie aanzien, maar kregen een
ondersteunende functie en dienden als opslagplaatsen.
In 1963 werd fort 3 gedemilitariseerd en in 1977 verkocht aan de gemeenten Borsbeek en Mortsel. In
1987 kocht Borsbeek het deel van Mortsel aan. Vandaag zijn de meeste forten op het gewestplan
ingekleurd als parkgebied en/of gebied voor dagrecreatie.
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3. De wandeling
Praktisch
Kom bij voorkeur met de fiets of openbaar vervoer naar Borsbeek, of waarom niet, te voet! De halte van
lijnen 20 en 140/141 (halte Borsbeek Kerkhof) bevindt zich nabij de start van de
wandeling.
Er zijn 2 parkings aan het kerkhof, maar de wandeling vertrekt aan de parking in
de Langbaan, die je vanuit de de Robianostraat bereikt via de Frans Theyslei.
De wandeling loopt overwegend via onverharde maar goed onderhouden
wegen, en is toegankelijk voor kinderwagens of buggy’s (nota: een zogenaamde
tweelingbuggy zal niet door de poortjes in het fort geraken). Enkel in het fort is
er over enkele honderden meters een ietwat hobbelig parcours. Gewone wandelschoenen volstaan, of
elk schoeisel waar je comfortabel mee stapt. Na overvloedige regen kunnen sommige paden (vooral in
het fort) er wat slijkerig bijliggen.
Onderweg kom je regelmatig informatieborden tegen, o.a. van de vzw Kempens Landschap. Neem gerust
de tijd om de informatie te lezen.
De totale lengte bedraagt initieel zo’n 7 km, en kan desgewenst nog lichtjes verlengd worden. Langsheen
de wandeling vind je voldoende zitbanken waar je eventjes kan rusten of genieten van de stilte.
Onderweg kom je heel wat dieren tegen: niet alleen de eerdergenoemde paarden (waaronder ook pony’s
en Brabanders) maar ook ezels, konijnen, hazen, kippen, schapen, Galloway runderen, kikkers en heel wat
vogels waaronder reigers, fazanten, en sinds enkele maanden ook de Hadada-ibis (van Afrikaanse origine)
die ik persoonlijk al in de fortvlakte opmerkte, maar waarvan ik dacht dat het een “grote” wulp was. Let
er op hun habitat niet te verstoren. Vermeldenswaard: de bijenboeren in het fort.
Corona ofte covid-19. Deze tekst is opgemaakt in volle coronaperiode. Dit betekent o.a. dat op dit
eigenste ogenblik de horeca jammer genoeg gesloten is. Voorzie dus je eigen drank en/of picknick, maar
laat geen afval achter in de natuur!
Hou je ook aan de geldende regels wat betreft afstand en het aantal personen waarmee je samen mag
wandelen.
Mochten de regels ondertussen versoepeld zijn, dan kan ik je ten zeerste de openlucht zomerbar van “De
Schuur” aanbevelen, die zich in het centrum van het fort bevindt. Check de website:
https://www.alleslooptoprolletjes.be/de-schuur/
Proef eens een Robiaantje, een biertje van Borsbeekse bodem.
Het parcours is makkelijk te volgen op bijgevoegd kaartje, maar je vindt hierna ook tekst en uitleg over de
te volgen weg, die ik als volgt schematisch weergeef:
Nr op de kaart
99

Merkpunt
T-splitsing

Ga richting
Rechts

Beschrijving
Volg het karrenspoor.

Regelmatig refereer ik naar het knooppuntennetwerk van Borsbeek, en geef dit weer als bv “B1”.
Alternatieve wegen (die de wandeling ietwat langer maken) worden cursief weergegeven. Dit kan
bijvoorbeeld een extra “blokje rond” zijn.
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Eindelijk, je mag beginnen wandelen
1

Parking Langbaan

Links

Verlaat de parking, steek de Koude beek over, en houd links aan
voorbij de holle wilg. Volg het wandelpad naast de knotwilgen.

2

T.h.v. achterzijde
schoolgebouw, B17

Rechts

Volg het wandelpad parallel met de oude kloostermuur.

In 1889

3

Het pad buigt
linksaf op het einde
van de omheining

vandaag

90° links

Stap in de richting van de Watertoren, steek de Lucien
Hendrickxlei over (zebrapad links) en ga richting watertoren.

Alternatief: ga ipv 90° schuin links achter de huizen door tot aan de Verlengde Schanslaan, sla links af en
aan het kruispunt Schanslaan/Lucien Hendrickxlei weer links tot aan de watertoren.
Stop even aan de O.L.V.-kapel aan de voet van de watertoren. Kijk even om je heen, en bemerk het grote
verschil tussen het heden en het verleden.
Vandaag

en begin jaren 1960
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4

Doolweg net
voorbij kapel

Rechts

Volg Doolweg tot aan T-splitsing, ga rechts en blijf dit pad
uiterst rechts volgen tot aan Schanslaan.

De gelijkvloerse woningen aan het “Leike” (links van je) zullen binnenkort plaats maken voor enkele
moderne appartementen en eengezinswoningen en een park(je).

5

Zebrapad
Schanslaan

Rechtdoor Steek de Schanslaan over en vervolg het wandelpad. Hou bij de
1e splitsing rechts aan (dus nog niet direct richting
geboortebos), bij de 2e splitsing volg je links het pad over het
water.

De Schanslaan is vernoemd naar de drie schansen die zich naast deze laan bevinden. Weetje:

Samen met de herinrichting van de Schanslaan in 2019-2020 (eindelijk échte fietspaden i.p.v. de
suggestiestroken!) werd tussen de Schanslaan en het geboortebos een overstromingsgebied aangelegd,
dat netjes in het landschap geïncorporeerd werd.
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6

T-splitsing voor het
geboortebos

Links

Aan het einde van het geboortebos neem je aan de volgende Tsplitsing (t.h.v. voetbalveld) rechts het wandelpad.

Woon je in Borsbeek, of ken je mensen die er wonen, dan herken je ongetwijfeld enkele namen van
kinderen die hier sinds 2010 geboren werden.
7

B21, waar het pad
breder wordt

Rechtdoor Blijf het wandelpad volgen.

Enkele jaren geleden werd in samenwerking met de vzw Kempens Landschap hier het historische
Vremdervoetpad opnieuw aangelegd.
8

Corluylei, de
verbinding tussen
Borsbeek en
Vremde

Rechtdoor Neem rechtdoor Hoogland, aan de eerstvolgende T-splitsing
neem je rechts de Gebroeders Van Der Auwerabaan, die je
volgt tot je aan je rechterzijde (net vóór de bocht), de
Leeuwenhoeve ziet. Zoek de leeuw!

Alternatief: Volg de Corluylei links richting Vremde tot je enkele honderden meter verder in de bocht aan je
linkerzijde een poort ziet die je toegang verleent tot het bos van Hulgenrode. Dit bos is weliswaar geen
eigendom van de gemeente Borsbeek, maar er werd van de eigenaar wel een gebruiksrecht verkregen. Je
kan de contouren van dit bos van 3,5 hectare bewandelen door het (met blauwe pijltje) bewegwijzerde
pad te volgen. Terug aangekomen bij de ingangspoort, volg je de Corluylei terug rechts tot aan Hoogland.
9

In de bocht net
voorbij de
Leeuwenhoeve

Links

Volg het wandelpad richting domein Nosegoed.

Ter hoogte van de poel kan je ongetwijfeld genieten van de aanwezige fauna en flora. Afgelopen winter
werd er op het bevroren water duchtig geschaatst.
Opgelet! Iets verder kruis je de drukke verkeersweg tussen Borsbeek en Boechout, voor de meesten
onder ons waarschijnlijk gekend als “de baan van borsten en billen”. Voor hen die het begrip niet kennen:
het betrof een handelaar in kippenvlees…
10 Boechoutse- en
Rechtdoor Wees aandachtig als je de drukke weg kruist. Vervolg het pad
Borsbeeksesteenweg
rechtdoor.
Je verlaat nu het Achterrot en wandelt richting fort 3.
11 B25

Rechtdoor Ga rechtdoor aan dit kruispunt, even verderop buigt het pad
naar rechts.

Ter hoogte van B13 volg je het pad rechtdoor. Tip: kijk even rechts in de tuin van de plaatselijke bewoner
en bemerk enkele opmerkelijke kunstwerken. Alternatief: als je van B25 eventjes rechtsaf richting B14
wandelt, zie je de andere zijde van de tuin waarin nog andere kunstwerken zichtbaar zijn. Keer op je
stappen terug naar B25.
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12 B12

Links

Na enkele meters kruis je de Zoomweg (asfalt) rond de
fortvlakte, ga hier rechtdoor en vervolg het onverharde pad
richting fort.

13 B9

Rechtdoor Kruis net iets verder wederom een asfaltweg en ga rechtdoor in
de richting van de begrazingszone.

Aan je rechterzijde zie je de fortgracht. Ga via het houten poortje naar het vlonderpad in de
begrazingszone. In deze zone bevinden zich gedurende een deel van het jaar enkele Galloway runderen,
die hun steentje bijdragen tot het bos- en ruigtebeheer. Blijf dit pad rond de fortmuur volgen, bij of na
hevige regenval kan het hier behoorlijk modderig zijn. Aan de T-splitsing volg je rechts richting B7, je blijft
de fortgracht volgen die op dit punt vrij smal is.

In dit gedeelte van het fort waan je je even in een bos in de Ardennen, tot een Cessna of een knalgele
tweedekker je eraan herinnert dat je nabij de luchthaven bent…
14 Houten poortje

Rechts

Verlaat de begrazingszone via het poortje, ga rechts en vervolg
even de verharde weg.

15 Doorgang hekwerk

Rechts

Links bemerk je tussen de bomen en de struiken de luchthaven,
maar je keert rechts richting fort. T.h.v. B5 ga je rechtdoor
richting alweer een vlonderpad over een waterpoel.

Alternatief: rechts zie je een “trap” die je naar het hogergelegen wandelpad bovenop het fort brengt.
Misschien een idee voor je volgende bezoek aan het fort…
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Vervolg het vlonderpad, en ga rechtdoor door een houten poortje.
Alternatief: ook links zie je een talud die je naar een hogergelegen wandelpad van het fort leidt. Via deze
weg kom je ook langs de “Leeuwenpoort” van het fort. De bomen langs dit pad werden enkele jaren
geleden “gesnoeid” i.f.v. de luchthaven. Mogelijk herinner je je nog de nieuwsberichten over de
actievoerders die zich bij wijze van protest aan de bomen vastketenden. Het mocht niet baten…
16 Gemeentelijke
magazijnen

Links

T.h.v. het gebouw met een tiental garagepoorten ga je linksaf,
enkele tientallen meter verder zie je aan je linker- en
rechterzijde de restanten van een bakstenen poort. Kijk bij het
passeren even achterom.

“Verplicht” alternatief. Even voorbij de voormalige poort zie je een bord dat je rechts naar “De schuur”
verwijst. Afhankelijk van het seizoen en de geldende coronamaatregelen kan je hier even van een
welverdiend pintje genieten, al dan niet aangevuld met een ijsje, een pizza, …
Keer op je stappen terug, en ga in de richting van de visvijver en het gebouw van de Fortvissers, die je
beide aan je linkerzijde houdt.
17 Vliegveldweg

Rechts

Op het einde van de verharde weg ga je tot net voorbij de beek,
en sla je rechtsaf het wandelpad in.

Bij valavond is het hier soms een gekwaak van jewelste in de omgeving van de kikkerpoel.
18 B2

Rechtdoor Ga over het bruggetje, en blijf het wandelpad volgen. Je
wandelt nu in de richting van het startpunt van de wandeling.

Blijf dit pad langsheen de beek volgen. Bij het eerste zijpadje kort na het bruggetje weersta je aan de
drang om terug te keren naar de Schuur en vervolg je je weg. Weldra zie je in de verte voor je de bekende
skyline van Borsbeek: de Sint-Jacobskerk, een deel van het oude kloostergebouw, de watertoren en het
(nieuwe) gebouw van de Sint-Jozefschool.
Aangekomen aan de holle wilg, neem je links het bruggetje dat je naar de parking leidt waar je wagen of
fiets geparkeerd staat, of neem de bushalte aan de overzijde van de de Robianostraat.
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Feedback
Genoot je van de wandeling, dan ben ik ook tevreden. Je mag me dit uiteraard altijd laten weten.
Heb je opmerkingen of ondervond je problemen, dan zou ik het ten zeerste op prijs stellen ze te
vernemen, opdat ik een en ander waar nodig kan aanpassen.
Je kan me altijd contacteren via volgend mailadres: kwbsintrochus@gmail.com
Ben je ook geïnteresseerd in de andere activiteiten van KWB Sint-Rochus, check dan onze website via
volgend adres: http://home.scarlet.be/spb14306/
Hartelijke wandelgroeten,
Luc Van Mierlo

Legende
Hier vind je de legende die bij het plannetje op de volgende bladzijde vindt.

De parking waar de wandeling begint én eindigt

19

Het volgnummer dat correspondeert met de wegbeschrijving

Het traject van de wandeling
De alternatieve trajecten
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