
Inspireren.
Laten genieten van de mooie natuur in Schilde. 
Laten nadenken over een groener Schilde: natuur behouden,
vergroten en onze eigen tuin klimaatvriendelijker maken.

We willen jullie vandaag tijdens onze wandeling:

Hieronder vind je de bewegwijzering voor onze wandeling.

BONUS: we hebben ook weetjes & tips voor onderweg OF vragen
wat jij er allemaal van vindt?

Het plan

Klimaatplan Schilde
Waarom wandelen?
Schilde is volop bezig met het klimaatplan in het kader van de 
 Burgemeesterconvenant 2030. Een engagement vanuit de Europese
commissie dat de gemeente aan gaat om tegen 2030 40% minder
CO2 uit te stoten. 
Dit kan de gemeente niet alleen. We hebben elke inwoner in Schilde
nodig om zijn steentje (of liever gezegd boompje) bij te dragen! 

We willen heel graag jullie input: Wat zijn jullie ideeën? Wat zijn de
belangrijke plekken die nog groen(er) kunnen? 

Laat het ons weten tijdens de wandeling!

WAAROM?

De wandeling

WAT?

De legende

Opgelet: hier verandert de weg. Ga rechtdoor, linksaf of rechtsaf.

Vraag: wat vind jij van deze plek? Wat is er hier te zien? 
Waarom is dat goed, wat kan mogelijks beter? 

Weetje!! 

HOE?



Start!
Start: Willibrordushof. 
Een plek die binnenkort een onthardingstraject zal
ondergaan en we nu nog een laatste keer kunnen
vertoeven. De gemeente Schilde en Natuurpunt
kopen dit domein aan en zullen de meeste oude
gebouwen afbreken. Zo komt er ruimte vrij voor het
opslaan van hemelwater en kan de natuur vrij
bloeien. De gemeente wil zo zijn steentje bijdragen
tot de ontharding van Schilde. 

Als u het hof buitenkomt, mag u naar links.

U ziet op uw linkerkant als u verder wandelt, een
beekje tussen het groen. Bekijk het even,
beantwoord onderstaande vraag en vervolg dan je
route.

Hemelwater opvangen/opslaan is enorm belangrijk.
Waar zie jij nog meer kansen in Schilde centrum en
in privé tuinen?

Op het einde van het wegje, mag u naar
links de Jantoomesdreef in (NIET de
richting van het knooppunt 49).
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Wist je dat natuurgebieden als
supersponzen werken én belangrijke
buffers zijn in droge periodes. Voorbeeld:
Het Mechels broek kan 169,6 miljoen liter
water of bijna 68 olympische zwembaden
opslaan.



Als u verder wandelt, passeert u op rechts een
bunker. Deze mag je aan je rechterkant houden en
het pad verder volgen.

Sommige bunkers die we zullen tegenkomen op het
pad, worden behouden om ook hun steentje bij te
dragen aan het klimaat. In sommige van deze
bunkers huizen namelijk tal van insecten,
vleermuizen,... Vooral in de winter overnachten ze
daar.

Als u van het onverhard pad op de verharde weg
komt, mag u naar rechts gaan (Moerhoflaan).

Zo komt u uit op het kruispunt aan Den
Inslag. Hier is het opletten geblazen! 

Voor de auto's, maar ook om de juiste weg
te kunnen vinden.

Loop even door tot aan de parking op de
rechterkant, waar ook een informatiebord
staat. 

Wist je dat meer dan één tiende van Schilde verhard
is. Door minder te verharden bv. aanleggen van groene
daken, groene tuinen, greppels en vijvers, kan
regenwater vastgehouden worden. De kans op
overstromingen verkleint dan. 
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Waar zie jij nog onthardingskansen in Schilde?



Als je het kruispunt oversteekt, zie je deze straat op
je linkerkant. Deze mag je in wandelen. Dan passeer
je op je rechterkant het informatiebord en een
parking aan beide kanten. 

Dan komt u op het onderstaande kruispunt. 
Met aan je rechterkant het Fort van 's-Gravenwezel.
U volgt uw weg rechtdoor.

Als u verder wandelt, ziet u het restaurant
Mano met zijn banner. Daar slaat u linksaf
de straat in (straat: de Loze Visser).
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Weetje: De oppervlakte bos 26,5% van
onze gemeente is. Dat is hoger dan het
Vlaamse gemiddelde. De bomen in Schilde
nemen elk jaar ongeveer 11.021 ton CO2 uit
de atmosfeer op en zetten deze om in
biomassa.



Het pad waar je op wandelt, is onverhard. Zeg
nu zelf: het is prima om op te wandelen, fietsen
en joggen. Het is deel van zijn natuurlijke
omgeving. Het zorgt ook dat het water beter
weg geraakt, in tegenstelling tot asfalt.

Welke plekken in je eigen tuin, zie jij waar je
kan ontharden? Wat heb je nodig om dit
effectief te veranderen? (info, hulp, kennis,
premie,,...) 

U volgt het pad en dan komt u dit tegen.
Het lijkt een klein pleintje, met ook een
bankje. Als je even wil uitrusten of van het
groen genieten, kan dat hier. 
U mag het pad rechtdoor volgen onder de
bareel door. 

U komt dit tegen op uw linkerkant, maar
mag gewoon de weg rechtdoor vervolgen. 

4

Weetje: Door te kiezen voor natuurlijke
omheiningen of niet afgesloten tot
beneden, geef je diertjes de kans om vrij
van stuk naar stuk te bewegen. 

Dit kan je ook thuis in
je tuin doen. Gaatjes
maken onderaan in je
omheining, zodat
bijvoorbeeld egeltjes
wel nog door kunnen
naar de tuin van de
buurman. 



Beetje verderop kom je op een kruispunt. Hier mag
je gewoon rechtdoor. 

Als je het kruispunt bent overgestoken zie
je op je linkerkant dit bord staan. Vervolg je
weg rechtdoor. Maar neem zeker even de
tijd om het informatiebord te lezen. 
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Weetje: De Antitankgracht wordt gezien
als ideaal woongebied voor de bever. Dat
kunnen we alleen maar toejuichen! Goed
uitkijken dus of je er eentje kan spotten.

Weetje: Als je goed rondkijkt, zie je hier en
daar ook een omgevallen boom die nog in
het bos ligt. Rommelig? Neen hoor. Deze
laten ze liggen, omdat het kan dienen als
huisje voor vele insecten. 

Hetzelfde geldt voor het niet maaien van
bermen of het even laten liggen van
bladeren. 

Doe jij dat in je tuin? Af en toe alles wild
laten groeien of eens niet wekelijks
maaien? Waarom wel/niet? 



Niet veel verder komt u
deze bunker tegen op
je linkerkant, waar het
water onder verder
stroomt. Neem gerust
een kijkje. 
Dan mag u aan de
bunker de weg links
inslaan, de Ketelstraat.

U mag uw weg vervolgen op dit pad. 
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Genieten toch, zo in het groen. Welke plek in
Schilde zou jij graag nog groen(er) zien?

Nadat het pad een bocht neemt, komt u hierop uit.
Daar mag u onderdoor en de weg vervolgen tot u op
de verharde weg komt. 

We komen nu terug op de verharde weg en de meer
bewoonde wereld. Schilde heeft veel groene plekjes.
Als je de kaart bekijkt, zijn deze toch nog vrij
versnipperd. Er zijn echter veel grote tuinen aanwezig,
dus er liggen ongelooflijk veel kansen om die eilandjes
met elkaar te verbinden. Waarom? Zo kunnen
bijvoorbeeld de diertjes hoppen van bos, naar tuin,
naar weiland, naar bos,... 
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Wist je dat door je gras te laten groeien, een
haag te zetten en bomen te planten: je tuin
met ruim 5 graden koeler kan maken? Tuinen
werken zoals airco! 

Als u op de grote baan uitkomt, mag u
naar links afslaan. Hier is naast het
verharde pad, ook een onverhard pad
aangelegd voor de wandelaar. Volg dit
pad (Sint Jobsteenweg).

U kan hier op het bankje even uitrusten. Of
je weg vervolgen en hier links afslaan
(Fortsteenweg).

Wist je dat Vlaanderen meer oppervlakte
aan tuinen telt dan aan natuurgebied?  Met
een groenere tuin help je dus de natuur
(vogels, vlinders,…), maar ook met
wateroverlast te voorkomen en kunnen we
langere tijd tegen de droogte.

Welke leuke tips heb jij voor mede-inwoners van Schilde om je tuin duurzamer en nog
groener te maken? Wat mis je zelf nog aan informatie om hiermee aan de slag te gaan?
Hoe kan de gemeente daarin jou ondersteunen? 



Hier mag je de weg vervolgen naar rechts
(pijltje van knooppunt 91 - Blijde Inkomst). 

Bordje hieronder zie je meteen op je
rechterkant als je de straat inslaat.

Wist je dat het tot bijna 200 dagen per
jaar regent in Vlaanderen? Dat
regenwater kan je opslaan in een
regenwaterput of regenton en gebruiken
bv. toilet, planten water geven, tuin
besproeien. Win-win: je bespaart ook nog
eens op je waterfactuur!
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De eerste straat die je tegenkomt op links,
mag je inslaan. Deze heet: Groene
Wandeling. Toepasselijk voor vandaag!
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Ter inspiratie: 

Op het kruispunt mag u gewoon rechtdoor.

Als u op de T-splitsing komt, mag u linksaf
slaan (Fortsteenweg). 

Op welke manier zou jij een straat zoals deze
nog groener willen aankleden? 

En wat zouden daar mogelijke uitdagingen in zijn? 

Op je linkerkant zie je
de beek lopen. Wist je
dat beekjes belangrijk
zijn voor het  opvangen
van hemelwater.
Regenwater loopt dan
van de verharde weg in
de beek i.p.v. in de
riolering. Dit is ook een
plek voor diertjes zoals
kikkers,...



Weetje: Natuurpunt maakt gebruik van
natuurlijke omheining. Waarom? Daar is
dit een perfect voorbeeld van! Omdat de
natuur dan gewoon vrolijk zijn gangetje
kan gaan. 

Hier opletten geblazen! Als u dit ziet op uw
linkerkant, dan moet u de straat oversteken. Aan de
overkant kan u een klein bospadje inslaan. 

Aan de overkant van de straat, ziet u dit
kleine bospadje. Daar mag u in! Kijk
aandachtig naar de omheining...
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Als je goed rond je kijkt, zal je ook ergens
een vogelhuisje zien hangen. 



Deze omheining kwamen we al eerder
even tegen, aan de andere kant. 

Nu mag je de omheining door en afslaan
naar rechts. 

11

Zo kom je ook terug langs het
kruispunt aan het fort van 's-
Gravenwezel. Hier mag je opnieuw
rechtdoor. We keren terug richting
de Inslag.

Van daar nemen we dezelfde weg
terug richting Willibrordushof.

Dus...

Aan den Inslag mag u terug richting de
Moerhoflaan. Den Inslag ligt dan op je
rechterkant. 

D
en

 In
sl

ag



Als u terug op een T-splitsing komt,
mag u rechtsaf slaan, richting Sint
Willibrorduslaan. Terug naar het
startpunt! 
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Bij het eerste onverharde pad mag u naar
links. Dit is hetzelfde pad als waar u
daarnet ook wandelde. 

Van daaruit is het rechtdoor. Tot u
opnieuw de bunker passeert. U blijft de
weg rechtdoor volgen. 

We hopen dat we jullie hebben geïnspireerd en gemotiveerd voor een groener en
blauwer Schilde. Welke leuke tips en ideeën heb jij om je mede-inwoners van Schilde te
overtuigen hun steentje bij te dragen? Hoe kan de gemeente daarin ondersteunen? 



WAT NU?
Wij verzamelen alle informatie van vandaag en gaan daar verder mee aan de slag. Samen
met jullie. 

WANNEER?
Kom jouw inbreng geven op donderdag 10 maart in De Werf van 19u - 21u.
Want samen willen we acties bedenken die een plek krijgen in het actieplan van de
gemeente en ook zelf een actie uitvoeren op het einde.

Hartelijk bedankt om mee te wandelen met ons!
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Welkom terug!
Kom gerust nog even binnen, geef je
mapje af met jouw antwoorden. Drink nog
iets.

Vertel ons vooral hoe jij je wil inzetten voor
een groener Schilde? 
Wat jij verwacht van de gemeente?
Welke informatie jij nog mist om je
steentje bij te dragen? 

Laat je gegevens achter, indien je
benieuwd bent naar het vervolg van dit
klimaatplan!

Naam:
E-mailadres:

Wil je nog iets kwijt?

Meer info: www.schildeschittert.be/klimaatplan2030


