KLAPRO OS
FIETSROUTE
FORTEN, BUNKERS
EN LOOPGRAVEN

is natuur

FIETSROUTE FORTEN,
BUNKERS EN LOOPGRAVEN
Afstand van het traject: 43 km
Moeilijkheidsgraad (max. = 3)
Fietsverhuur: www.bikeaholic.be - Abtsdreef 13, 2940 Stabroek.

De klaproosfietsroute Antwerpen Noord start aan
fietsknooppunt 85 in de nabijheid van de parking van het
Elsenbos (1), Frans Hotagstraat te Stabroek. Je wordt met
klaproosbordjes van het fietsnetwerk omgeleid naar het
eerste ANB-klaproosveld op de route.
Aan de eerste afslag zie je rechts de Schans van
Smoutakker (3).
De schans is gebouwd in baksteen en ongewapend beton
tussen 1906 en 1914. Het gebouw staat op een ovalen
eiland, met een aarden bedekking en een bebost terrein
er rond. Het eiland is omringd door een brede gracht. Op
10 oktober 1914 blies het terugtrekkende Belgische leger
de schans op om te vermijden dat het Duitse leger er
gebruik van zou maken bij zijn opmars naar Antwerpen.
Sindsdien is de schans een ruïne, maar de gracht is nog
intact. Bij deze operatie viel een dode. Een soldaat
afkomstig uit luik dacht dat de lont van de springlading
was gedoofd. Het waren echter zeer traag brandende
Bickfordlonten. Toen hij de schans binnenging
ontplofte de lading. Er is van hem niets meer terug
gevonden. De site is nu een erkend natuurreservaat
in beheer door de vzw Natuurpunt en is
in Habitatrichtlijngebied

gelegen. Zes bunkers en de restanten van de
geschutskoepel zijn ingericht voor vleermuizen.
Volg nu de klaproosbordjes terug naar het fietsnetwerk
knooppunt 85. Halfweg tussen 85 en 79 vind je het fort
van Ertbrand (2). Het fort is in privé bezit en geldt als
één van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor
vleermuizen in Europa. Toegang is verboden en ook
gevaarlijk.
Tegenover het fort ligt het domein “Mastenbos”
(2). Ook hier leiden de klaproosbordjes je naar de
ANB klaproosakkers, gerestaureerde loopgraven en
toegankelijke bunkers (1) in het Mastenbos. Deze
uitzonderlijk goed bewaarde relicten maakten deel uit
van de Duitse verdedigingslinie van 1917.
Terug naar het fietsnetwerk via de knooppunten 74 en
73 richting knooppunt 38 kom je langs het militair
domein Klein Schietveld (3).

Het domein Klein Schietveld (Kalmthout-Brasschaat)
vormt samen met het Groot Schietveld (Brecht) een rustig
terrein van 900 ha met dennenbossen, eikenberkbossen,
weilanden, vennen en heide. Het maakt deel uit van het
Kamp van Brasschaat, een militaire basis die sedert
begin 19e eeuw te Brasschaat door de Nederlanders
gesticht werd. Vanaf 1817 ging de Nederlandse
legerleiding op zoek naar uitgestrekte gebieden waar
men de in Vlaanderen gelegerde troepen, zonder de
plaatselijke bevolking al te veel voor de voeten te lopen,
kon laten oefenen. De “Brescaatsche Heide” gelegen
halfweg tussen de arnizoensteden Antwerpen en Breda
kwam in aanmerking, tenminste het westelijke, hoger
gelegen deel, waar geen vennen en moerassen waren.
Zo vestigde het leger zich op 25 april 1820 op het
Frederiksplein, gelegen aan wat vandaag de Garçondreef
is. Het Klein Schietveld werd in gebruik genomen in 1859.
Toen alleen het deel tussen de Essensteenweg en de
macadamweg naar het vliegveld. Bij latere uitbreidingen
in 1921 en 1956 werden de bossen o.m. rond en noordelijk
van het het Fort tot tegen het domein De Uitlegger
toegevoegd.
In het ANB domein “De Uitlegger” (4) vind je nog een
klaproosakker. Naast het bos kan je ook genieten van de
vijver. Die is op een wel erg unieke manier ontstaan: de
toenmalige eigenaar bedekte de bunkers uit de Eerste
Wereldoorlog netjes met zand waarbij het vijvercomplex
werd uitgegraven. De antitankgracht, die het gebied
doorkruist, zorgt voor een bijzondere biotoop met heel
wat zeldzame dieren en planten. Wil je meer informatie
over spoorfietsen op de militaire spoorlijn die door het
domein loopt: Kempens Landschap, 0474 48 16 03,
www.spoorfietsen.be.
Via knooppunt 37 rijd je langs het park “de Mik” in
Braschaat (5) en de klaproosakker in het domein “de
Inslag” (6) naar knooppunt 33 in het Peerdsbos (7).
Het Peerdsbos is één van de meest bezochte bossen
in de stadsrand van Antwerpen. Het bos is zowel voor
gezinnen als natuurliefhebbers een leuke daguitstap. De
lange rechte dreven maken het wandelen met buggy of
rolstoel gemakkelijk. Midden in het bos vind je brasserie
De Melkerij, waar je even kan uitrusten terwijl kinderen
ravotten in de aangrenzende speeltuin of een partijtje
minigolf spelen. In de buurt van de brasserie vind je
de allerlaatste klaproosakker van de klaproosfietstocht.
Aan de rand van het bos is er het uitdagende Stoerwoud
in het provinciaal sportcentrum.
Via “de Brusselse bossen” (8) keer je terug naar het
startpunt 85. De grote troef van de Brusselse Bossen
is het afwisselend landschap met kleine bosjes, open
weiden en mooie vergezichten. In mei siert een tapijt van
bloeiende boterbloemen de weide.
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