
  

Nieuwe 100% Natuurloop in het Peerdsbos  

 

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen openen vandaag in 
samenwerking met het provinciebestuur van Antwerpen, het Sportcentrum Peerdsbos en 
de gemeentebesturen van Brasschaat en Schoten een gloednieuwe 100% natuurloop in 
het Peerdsbos. De 100% natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs 
unieke natuur in Vlaanderen brengt. Het parcours in het Peerdsbos is de eerste 100% 
natuurloop in Antwerpen. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil samen met Sport 
Vlaanderen verder werken aan extra omlopen. Bedoeling is om mensen al sportend 
dichter bij de natuur te brengen.  
 
Gezonde lucht tanken in het groen 
Natuur maakt mensen gezonder, dat is duidelijk bewezen en dat ook sporten goed is voor 
het lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. Het stond dus in de sterren geschreven dat 
deze twee sectoren elkaar zouden ontmoeten. De ontwikkeling van deze natuurloop, is een 
mooi resultaat van die samenwerking. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde 
looproutes dwars door prachtige Vlaamse natuur.  
 
“Natuur is om er van te genieten, om in te wandelen, te fietsen, te spelen, te sporten... We 
vinden het dan ook belangrijk dat er een mooi aanbod aan toegankelijke natuur is, zegt Wim 
De Maeyer, Regiobeheerder bij het Agentschap voor Natuur en Bos.  
 
Ambassadeurs Guga Baúl en Louise Carton 
"Als sporter hou ik zelf vooral van buitensport om de batterijen terug volledig op te laden. Je 
voelt in de natuur letterlijk de zuurstof door je neus je lichaam opnieuw activeren. Het is 
daarom ook dat ik dit nieuwe project Natuurlopen voor de volle 100% steun, aldus Guga 
Baúl. Daarnaast zet ook Belgisch kampioene veldlopen Louise Carton haar schouders mee 
onder dit project. 
 
 
 
 
 



  

 
Natuurloop Peerdsbos 
Het Peerdsbos vormt reeds jaren een prachtige locatie waar wandelaars en joggers in een 
rustige en natuurlijke omgeving kunnen sporten.  De natuurloop Peerdsbos is de eerste  
100% natuurloop in de provincie Antwerpen. Als startplaats kan je kiezen tussen het 
Sportcentrum Peerdsbos en de centrale parking aan de Melkerij. Het parcours leidt je 
vervolgens over een afstand van 5,1 kilometer doorheen het prachtige Peerdsbos. Het reliëf 
is vlak en het parcours vraagt geen specifieke behendigheid. De ondergrond is ideaal om te 
lopen en bestaat grotendeels uit zand- en grindwegen. Onderweg kom je heel wat mooie en 
oude bomen tegen, en zijn ontmoetingen met een overstekende ree of eekhoorn zeker geen 
zeldzaamheid. Heb je aan 5 kilometer niet genoeg? Geen probleem, er werden 
verbindingslussen voorzien naar loopomlopen in het Park van Brasschaat en ook naar 
Schoten. Combineer je de verschillende aangeduide looppaden, dan kom je al snel aan meer 
dan 15 kilometer onverharde en natuurlijke paden in de verstedelijkte rand van Antwerpen. 
 
Welkom in de grootste sportclub 
Van zondag 9 tot en met zondag 16 oktober organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos 
opnieuw de Week van het Bos (www.weekvanhetbos.be), in samenwerking met BOS+. 
Onder het motto 'Welkom in de grootste sportclub van Vlaanderen' staat de week dit jaar in 
het teken van de eindeloze sportmogelijkheden van het bos. In talrijke Vlaamse 
natuurgebieden en bossen worden meer dan 160 activiteiten georganiseerd. De opening van 
deze 100% natuurloop past dan ook perfect binnen dit kader. Tijdens deze sportieve week 
worden nog tal van andere natuurlopen in Vlaanderen geopend. 
 
Sport ligt in onze Natuur 
Met deze slogan wensen het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen verder in 
te zetten op het sportief en recreatief medegebruik van de mooie natuur- en bosgebieden. 
Uiteraard wordt hierbij steeds rekening gehouden met de draagkracht van het gebied.  
“De natuurlopen leveren alvast het bewijs dat sport en (top)natuur hand in hand kunnen 
gaan. We willen de mensen dan ook meegeven dat ze in een uniek kader aan het sporten 
zijn”, aldus Lieve Claes, inspecteur bij Sport Vlaanderen. 
 
De opening van deze eerste Antwerpse natuurloop is slechts een begin. Verschillende 
andere circuits zitten in de pijplijn. In de komende jaren plannen het Agentschap voor 
Natuur en Bos en Sport Vlaanderen nog verschillende 100% natuurlopen. 
 
Uiteraard blijft Sport Vlaanderen ook verder werk maken van het concept loopomlopen! 
 
Meer informatie over de natuurlopen: www.natuurenbos.be/natuurlopen  
Meer informatie over de loopomlopen: www.vlaamseloopomlopen.be    
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http://www.weekvanhetbos.be/
http://www.natuurenbos.be/natuurlopen
http://www.vlaamseloopomlopen.be/

