
 
 

Vertrekpunt hier is het Universiteitsplein, op het einde van de Krijgslaan in 

Wilrijk.  Er is een ruime parking (gratis) aanwezig.  Terwijl we staan te wachten 

tot iedereen is aangekomen kunnen we al een vraag oplossen. 

 Welke voetbalploeg heeft hier oorspronkelijk aan dit plein zijn terreinen 

gevestigd ?  Liefst zijn oorspronkelijke naam: 

……………………………………………………… 
 

Als iedereen is aangekomen, kunnen we vertrekken  

We laten nu letterlijk deze terreinen links liggen en 

kijken naar het Universiteitsplein voor ons.  We ontdekken dan rechts in de hoek, 

voorbij de fietsstallingen, een klein padje, dat nemen, we 

gaan dus NIET langs de voetbalterreinen aan de andere 

kant.  We komen onmiddellijk uit op een T-kruispunt waar 

we rechts afslaan.  Aan het eerstvolgende gebouw dat je 

tegenkomt hou je links aan.  Op deze manier wandelen we 

een mooi stukje langs het water. 

Onderweg zien we aan de rechterkant opnieuw een gebouw 

opdoemen.  Voor de volgende vraag moeten we ons naar de 

ingang daarvan begeven : 

 Welk departement van Universiteit Antwerpen is hier 

gevestigd ? 

……………………………………………………… 

Na de vraag succesvol te hebben beantwoord gaan we 

terug naar de waterkant en vervolgen de weg.  Verder 

door doemt opnieuw een gebouw op aan onze 

rechterzijde.    Misschien nog een vraagje ?  Er hangt 

namelijk een vrij groot bord van Universiteit 

Antwerpen tegen de buitenmuur.  En daar onder kom 

je te weten wie in dit gebouw gestationeerd is. 



 
 

 Welke ‘groep’ is hier aanwezig ?  

…………………………………………………………………………………………………. 

We vervolgen onze weg langs de waterkant.  Niet veel verder 

ontdekken we aan diezelfde waterkant een poëzie-momentje. 

 Wie schreef dit mooie gedicht en in welk jaar was dat ?  

…………………………………………………………………………………………………. 

We gaan verder langs de waterkant tot deze ‘stopt’ en in de 

plaats van water ontdek je nu andere terreinen.  Op deze 

‘overgang’ staat een grote dikke houten kegel waar op staat : “Op 

Stap met WiBi” : 

 Waar staat WiBi voor ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Na deze denkoefening wandelen we verder het bospad af 

en komen zo plots uit op een drukke weg, let hier wel op 

voor het verkeer !!!  Gelukkig blijven we aan deze kant van 

de baan, we slaan dus links af.  Aan de overzijde zien we 

een kleine parking, blijkbaar is dat de vertrekplaats van 

een wandelroute ?  

 Kunnen jullie terugvinden welke ‘route’ hier passeert ? 

……………………………………………………… 

We volgen verder dit kleine paadje tussen tennisterreinen en 

drukke baan en komen zo uit op een parking.  Deze steken we 

helemaal over en komen uit op een andere ingang van Fort VI.  

Hier vinden we zeer veel informatie 

terug o.a. de eigenaars van dit fort, de 

naam van de campus, …. Er is hier zelfs 

een topsportcentrum van Tennis Vlaanderen gevestigd. 

 Welke naam heeft dit Topsportcentrum ?  

……………………………………………………… 



 
 

We gaan terug het fort binnen. 

We houden links aan, door de parking, voorbij het topsportcentrum 

van Tennis Vlaanderen, tussen gebouwen met namen zoals “In ’t Lieg 

Plafond” of “Olympische Schietstand” en “ ’t Biokot”, ….  

We flaneren tussen de oude fortgebouwen tot we 

voor ons ‘letterlijk’ een nieuw betonnen complex zien 

opdoemen, het stedelijk lyceum Topsport. 

Ergens aan de overzijde van dit lyceum vindt je een poort met 

wapenschild zoals de foto toont 

 Welke tekst staat er bij dit wapenschild ? 

…………………………………………………………………………………………………. 

We gaan verder tussen beton en fort tot waar alle gebouwen 

stoppen.  Je ziet voor u een weg versperd met 3 rood-witte 

paaltjes, wat een geluk, deze moet je NIET nemen maar als 

je naar rechts kijkt zie je wel een 

zandweg lopen die de bossen induikt, 

deze nemen we WEL.  

Op deze manier ontdekken we nog nieuwe delen van fort VI.  

We blijven de hekken volgen die de ‘Streng Verboden 

Toegang’ in stand houden tot we aan de 

linkerkant een weg tegenkomen, opnieuw 

versperd door rood-witte paaltjes.   Deze 

mag je WEL nemen .  We stappen terug op stenen en tussen 

hagen.  Aan de eerstvolgende splitsing slaan we rechts af en 

houden ook rechts aan.  Het is hier een beetje een wirwar van 

wegen maar uiteindelijk eindigen we op straat, buiten het fort. 

 

 

 

 

 



 
 

 Enig idee wat jullie juist gepasseerd zijn ? 

……………………………………………………… 

We steken de straat over naar het veilige voetpad 

en gaan naar links.  Wanneer we opnieuw de 

bewoonde wereld naderen ontdekken we links aan de 

overkant een plein : het ‘Dokter Donny Plein’.  Ter 

hoogte van ‘Bloemenveld’ steken we de 

‘Edegemsesteenweg’ over en steken dit plein over zoals de zandweg aangeeft. 

We steken terug de straat over en slaan de ‘Alfons 

Wellensstraat in.  Halverwege deze straat, aan de linkerkant, 

ontdekken we een park.  Via een draaideur gaan we dit park 

binnen 

 Hoe noemt dit park eigenlijk ?  

……………………………………………………… 

Éénmaal binnen gedraaid komen we direct uit op een vijver waar we rechts 

afslaan.  We volgen de eerste vijver in tegenwijzerzin en ontdekken zo een 

tweede vijver, die we ook in tegenwijzerzin volgen, over de brug.  We komen op 

een T-splitsing waar we rechts afslaan, we volgen dus nu 

even route 52.   We blijven deze weg volgen, dewelke 

iedereen naar buiten het park leidt, maar daar doen wij 

niet aan mee.  Met zicht op de uitgang, zien we links van 

ons een grasveld waarin een 

pad is afgestapt, dit pad 

nemen wij dus ook.  Aan de andere zijde van dit 

grasveld komen we uit op een breder pad waar we links 

afslaan.  Als jullie naar rechts zouden gaan kom je 

buiten het park terecht, wat niet de bedoeling is. 



 
 

Dit pad tussen de bomen volgen we helemaal ten einde waar het uitmondt in een 

ander pad.  We blijven deze volgen terwijl deze 

naar links afdraait tot we op een kruispunt terecht 

komen.  Aan onze rechterkant zien we iets dieper 

gelegen een poort., de ingang van een begraafplaats. 

We betreden de begraafplaats en volgen de 

hoofdweg rechtdoor.  Hier zouden we een massa 

vragen kunnen stellen mét evenveel zoekplezier.  

We gaan dit echter niet doen.  Wanneer deze hoofdweg 

doodloopt (!!) moeten we een beetje terugkeren op onze 

passen tot het laatste kruispunt.  Daar had je rechts moeten 

afslaan.  Deze laan ga je helemaal ten einde tot je door de 

poort bent gegaan.  Je staat nu terug buiten de begraaf-

plaats, terug op de openbare weg.  Toch nog een vraag 

hieromtrent. 

Waarschijnlijk heb je onderweg toch verschillende borden zien staan met als titel 

“Termijn eindigt  De bewaartermijn van verscheidene rustplaatsen loopt af op …”   

 Weten jullie de exacte datum ?  

……………………………………………………… 

Het leven gaat verder … Terug op de openbare weg gaan we gewoon de straat 

recht voor ons in ‘De Kerkeveldstraat’.  We volgen deze tot het eerstvolgende 

kruispunt.  Daar vinden we op één van de hoeken een bekende brasserie terug 

 Geef de naam van deze brasserie ? 

……………………………………………………… 

We slaan links af, de ‘Doornstraat’ in.  We blijven deze 

volgen tot het eerstvolgende kruispunt.  Onderweg komen 

we toch een bedrijf tegen dat sterke connecties heeft met 

de begraafplaats die we zojuist verlaten hebben. 

 Op welke huisnummer is dit “Centrum” gevestigd en 

onder welke naam ? 

…………………………………………………………………………………………………. 



 
 

Aan het volgende kruispunt slaan we opnieuw links af en wandelen we verder.  Als 

we ons niet vergissen komen jullie stilaan terug in de buurt van vraag  

Vul hieronder je gegevens in zodat we bij ontvangst van je invulformulier je 

een gadget kunnen bezorgen (zolang de voorraad strekt). 

Gegevens deelnemer: 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en gemeente : …………………………………………………………………………… 

Mail dit invulformulier naar antwerpen @s-sportrecreas.be of stuur het naar  

S-Sport //Recreas, St. Bernardsesteenweg 200,2020 Antwerpen 

vzw S-Sport //Recreas neemt uw privacy ernstig. U kan onze uitgebreide privacyverklaring terugvinden 

op www.s-sportrecreas.be  of contact opnemen met info@s-sportrecreas.be  voor meer informatie. 

 

http://www.s-sportrecreas.be/
mailto:info@s-sportrecreas.be

