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Fietszoektocht Gezinsbond Deurne-Zuid 2011 
 
We hebben ook dit jaar een mooi traject uitgestippeld (24 km) met 5 haltes om vragen op te lossen. Je hoeft hiervoor 
nergens binnen te gaan. Voorzie eventueel wat meer tijd om de parken en musea waar je voorbij komt te 
bewonderen. Na de zoektocht kan je verpozen in Kasteel Rivierenhof (alle dagen open, zie bon op bladzijde 3). 
Geniet van de omgeving en veel succes met het oplossen van de vragen (er zijn geen strikvragen). Het traject is een 
lus, zodat je eender waar kunt beginnen. Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór 
1/09/2011 naar luc.vanocken@skynet.be of bezorg het bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02.  
Zie ook www.gezinsbond.be/deurne-zuid.  
 

Opmerking:  fkp = fietsknooppunt          RA: rechtsaf          LA: linksaf          RD: rechtdoor 
 

Vertrek aan fkp 03, aan het monument der Gesneuvelden, op het eind van de Cornelissenlaan te Deurne. 

VRAGENRONDE 1 aan Zilvermuseum Sterckshof 
Het kasteel Sterckshof en zijn tuin vormen een unieke bezienswaardigheid in het Provinciaal Groendomein 
Rivierenhof. Reeds vóór de 13de eeuw bevond zich op de plaats van het huidige museum een versterkte hoeve, 
omringd door een gracht. Deze schanshoeve, die de ‘Hooftvunder’  werd genoemd, diende ter verdediging van 
een houten brug over de Grote Schijnrivier.  
De hoeve groeide uit tot een versterkt landgoed, dat 
herhaaldelijk van eigenaar wisselde en in 1524 werd 
gekocht door koopman Gerard Sterck. Hij 
verbouwde het tot een buitengoed, dat na zijn dood 
‘het Sterckshof’ werd genoemd. Het kasteel had ferm 
te lijden onder de godsdienstoorlogen maar werd, in 
tegenstelling tot andere buitenhoven in Deurne, niet 
volledig verwoest. Het domein werd in 1776 
verkocht aan bankier Jan Baptist Cogels, die het 
samenvoegde met het landgoed Ter Rivieren. In 
1921 kocht het provinciebestuur van Antwerpen het  
Rivierenhof en renoveerde het Sterckshof volledig. 

 

We staan met onze rug naar de ingang van het museum en we fietsen links richting autostrade. 
Volg fkp 04 via Collegelaan. Steek de Stenenbrug over en neem het fietspad langs de Ring. Hierbij steek 
je de Luitenant Lippenslaan en de Zurenborgbrug over en ga je de Borsbeekbrug onderdoor tot fkp 04. 
RD: volg fkp 40 tot de Grote Steenweg. Hier gaan we eventjes van de knooppuntroute weg. 
We kruisen de Grote Steenweg en gaan RA en direct LA de Elisabethlaan in.  
RA: Coremansstraat  
LA:  Hof ter Schriecklaan (volgen tot het einde)  
RD: dreef door het park Nachtegaal & Vogelzang tot het 
einde (het rode fietspad niet volgen) en oversteken naar 
kasteel Den Brandt. 
VRAGENRONDE 2 aan kasteel Den Brandt  

Het park Den Brandt in Antwerpen is 21 ha groot en vormt het 
westelijk gedeelte van het Nachtegalenpark. Den Brandt wordt 
in 1396 voor de eerste keer als benaming voor een stuk land 
gebruikt. Vermoedelijk duidt de naam op een 'afgebrande 
plek', een vroegere ontginningsmethode waarbij stukken hei en 
bos werden afgebrand om tot landbouwgrond te worden 
omgevormd. Eerst was er een hoeve, later een 'speelhuys'.   
Pas rond 1582 was er sprake van Hof ten Brande. Het huidige kasteel werd opgericht in Louis XVI-stijl in 1790. 
Voor de liefhebbers: van 11 tot 15 augustus is het hier ‘Jazz Middelheim’. 

 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Tot hoeveel euro boete kan je krijgen bij 
      overtreding van het parkreglement?  …… 
 

2b: In welke locaties/steden is ‘De Baak’ nog 
      gevestigd?  ……………………………… 
      …………………………………………… 
 

2c: Welke beeldhouwer maakte de dansende 
      nimfen?  ………………………………… 
 

2d: In welk gebouw bevindt zich de receptie?  
      …………………………………………… 
 
 

VRAGENRONDE 1 
 

1a: Welk getal krijg je als je uit de twee volledige teksten  
     en jaartallen op de voorkant van ‘het monument der 
     Gesneuvelden’ alle Romeinse cijfers optelt? ……… 
 

1b: Naar welk ander Antwerps museum verwijst een  
      wegwijzer? ……………………………… 
 

1c: Op welke dag van de week is het museum gesloten? 
      …………………………………………… 
 

1d: Hoeveel driehoeken telt het kunstwerk op het  
      grasveld tegenover de museumingang ?  …… 
 
 



We gaan terug naar de oversteekplaats en gaan LA via Beukenlaan tot fkp 40. 
RD: volg fkp 41 (Gerard le Grellelaan) en LA het fietspad langs de autostrade (onder de Jan van 
Rijswijcklaan) tot het park Mastvest (de vroegere jeugdherberg van Antwerpen). 

De stad plant een nieuw speelterrein in het park Mastvest, aan de oude jeugdherberg. Het wordt een 
avontuurlijke plek waar jongeren vanaf 12 jaar zich kunnen uitleven. Spelen, groen, avontuur en sport zijn de 
sleutelwoorden voor het ontwerp. In de gebouwen komt buitenschoolse kinderopvang. 

 

We gaan achter de jeugdherberg LA over de brug tot het einde.  
RA: Eric Sasselaan en RD over het pleintje terug op het fietspad tot het einde. 
LA: hier volgen we terug fkp 41 langs de Kolonel Silvertopstraat, aan de 1ste verkeerslichten oversteken en 
de straat verder volgen. 
RA: Generaal Amstrongweg (N107) tot fkp 41. 
RA: volg fkp 59. We blijven rechts en gaan de tunnel in tot beneden. Hier gaan we LA en direct terug 
RA (Antwerpen centrum). We rijden de tunnel uit en volgen het fietspad langs de kaaien tot fkp 59.  
RD: volg fkp 57 langs de kaaien tot fkp 57. 
RD: volg fkp 56 langs de kaaien tot fkp 56. 
RA: Brouwersvliet (geen fkp, ter hoogte van de gele 
en rode boeien) 
LA: Giststraat (tussen de paaltjes door) 
RD: Korte Zeevaartstraat  
RA: tot aan het Museum aan de Stroom (MAS). 

VRAGENRONDE 3 aan het MAS 
Het MAS is het museum over de geschiedenis van de 
stad Antwerpen en haar haven. Het gebouw heeft een 
indrukwekkend dakpanorama (ga gerust eens tot boven). 
Naast enkele musea is er ook een kijkdepot. De mozaïek 
op het museumplein is van Luc Tuymans. 

 

We wandelen met de fiets terug en gaan langs het dok LA via de Godefriduskaai tot het Felixpakhuis. 

VRAGENRONDE 4 op weg naar het Sint-Felixpakhuis 
Het Sint-Felixpakhuis uit 1859 had een ideale ligging: 
aan de ene kant lag een goederenstation aan de 
toenmalige spoorweg op de Oudeleeuwenrui en de 
voorgevel keek uit op het Willemdok. Deze gevel is 
indrukwekkend door zijn eenvoud en evenwicht met 
bovenaan de Griekse god Hermes. Handelsschepen 
verlieten Antwerpen meestal meteen na het laden en 
lossen van goederen; het enige dat zij van de stad zagen 
waren de pakhuizen. Deze moesten een goede indruk 
achterlaten. De binnenstraat van ‘t pakhuis is 6,45 meter 
breed en meer dan 70 meter lang, verdeelt het pakhuis in  
twee en diende als brandgang. De volledige constructie van de glazen koepel is in 1922 vervangen.  
In 2006 nam het Antwerps stadsarchief er zijn intrek: het FelixArchief.  Neem gerust een kijkje. 

 

Na het pakhuis rijden we tot het einde van het dok en LA langs het water tot het einde. 
RD: Napelsstraat – aan de verkeerslichten oversteken en de Napelsstraat volgen tot de 1ste straat rechts 
(August Michielsstraat). Volg fkp 03. 
RD: Kempenstraat tot onder de brug.  
RA: volg fkp 03 door Park Spoor Noord, voorbij de opgeblazen sporthal RA, tot aan de straat.  
Opgelet voor de tram! Indien teveel verkeer ga je best te voet over (RA zebrapad en LA zebrapad) 
RD: Viséstraat tot het Oude Badhuis 

VRAGENRONDE 3 
 

3a: Wanneer werd de 1ste steen van het MAS gelegd? 
      ……………………… 
 

3b: Hoeveel founders van het MAS worden door de 
      stad bedankt voor hun genereuze steun? …… 
 

3c: Tussen welke 2 dokken bevindt zich het MAS? 
      ………………………………………………… 
 

3d: Ter gelegenheid van welke 100ste verjaardag werd 
      een gedenksteen opgericht?  ………………… 
 

      ………………………………………………… 
 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Naar wiens werk heeft Carla het beeld ‘Wiske’ 
      gemaakt? …………………………………… 
 

4b: Hoever is het volgens de fietsverhuur tot Temse? 
      ……… 
 

4c: Sinds welk jaar is in nummer 28 een ‘naval store’ 
     gevestigd? ……………………… 
 

4d: Van welke federatie is deze ‘naval store’ lid? 
       ………………………………… 
 



Het Oude Badhuis was vroeger een stedelijke openbare wasinrichting. Nu is het een ontmoetingscentrum voor de 
bewoners en het verenigingsleven. Via een laagdrempelig cultureel aanbod wil de stad de leefbaarheid in deze 
buurt bevorderen en bewoners opnieuw bij hun wijk betrekken. 

RA: (geen fkp volgen) Stuivenbergplein tot het einde van het plein (links café Ramcho’s place) 
LA: Korte Stuivenbergstraat  
RD: oversteken naar het Willy Vandersteenplein 
(toegankelijk van 7 tot 21 uur). 

VRAGENRONDE 5 aan het Willy Vandersteenplein  
Willy Vandersteen, auteur van de Suske en Wiske stripalbums, 
werd geboren op het Stuivenbergplein en groeide op in de 
Antwerpse volkswijk De Seefhoek. Op de muren van het Willy 
Vandersteenplein en de Handelsteeg staan taferelen uit ‘Het 
Eiland Amoras’, het eerste stripalbum van Suske en Wiske. De 
uitwerking en beschildering van de panelen werd verzorgd 
door leerlingen van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en 
Ambachten uit Antwerpen.  

 

Keer via de Korte Stuivenbergstraat terug naar het Oude Badhuis.  
RA: Stuivenbergplein  
RD: langs het Oude Badhuis en terug fkp 03 volgen (over het pleintje rechts) 
RD: Pompoenstraat  
RD: Nikkelstraat  
LA: Onderwijsstraat ten einde. Opgepast: we rijden in deze eenrichtingsstraat tegen de rijrichting in! 
LA en direct RA gaan we onder de Schijnpoortbrug door tot voorbij afrit Sportpaleis.  
RA: volg fkp 03, neem het fietspad langs de autostrade en het Schijn, onder de Turnhoutsebaan door, en 
rij de Parkweg van het Rivierenhof op. Volg deze Parkweg tot Kasteel Rivierenhof (opgelet bij het 
oversteken van de Hooftvunderlei) en vergeet je bon onderaan deze bladzijde niet. Heb je geen dorst, 
neem dan de 1ste asfaltweg rechts, het Eksterlaarpad, tot aan fkp 03. De fietsrally is immers afgelopen. 
Vergeet niet de 2 schiftingsvragen in te vullen. 

Het classicistisch kasteel Rivierenhof is gebouwd in 1777 en ligt in het 130 ha grote Provinciaal Domein 
Rivierenhof. De geschiedenis van het Rivierenhof gaat terug tot het begin van de 15de eeuw. Ondertussen heeft 
het domein een bewogen geschiedenis gekend: van jezuïeten en godsdienstoorlogen tot rijke bankiers en hof de 
plaisantie. De naam, die ooit ‘Ter Rivieren’ was, verwijst naar de aanwezigheid van de door het park 
meanderende rivier het Schijn en de vijvers die daardoor zijn ontstaan. Een deel van het park is recreatief 
ingericht, passief voor de wandelaar-lanterfanter (lanen en een terras voor het kasteel), actief voor de sporter 
(voetbal, tennis, korfbal, petanque, ...). Een ander deel is quasi wild (inderdaad ge-wild); je wandelt er in een 
zich schijnbaar spontaan ontwikkelende natuur. Op educatief en cultureel vlak biedt dit park een verkeerstuin, 
kinderboerderij en een openluchttheater.  Na een leuke fietstocht, terwijl de kinderen ravotten in de speeltuin, is 
dit de ideale plaats voor een drankje en een hapje met een prachtig uitzicht op de spiegelvijver.  

Van Kasteel Rivierenhof keer je terug via de Parkweg en neem dan het 1ste pad links tot aan fkp 03. 

  

De juiste antwoorden en de lijst met winnaars worden je in september per mail bezorgd. 
De winnaars krijgen dan ook de info waar en wanneer ze hun prijs kunnen afhalen. 
Bij de prijzen van dit jaar: een magnumfles schuimwijn (geschonken door kasteel Den Brandt), aankoopbons van 
o.a. Standaard Boekhandel,… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bij elke consumptie krijgen de deelnemers van deze fietszoektocht een 2de consumptie 
gratis aangeboden door de uitbaters van Kasteel Rivierenhof, Parkweg te Deurne. (De 
goedkoopste consumptie is dan gratis). Deze bon is geldig tot en met 31 augustus 2011. 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Welke firma brengt kleur in de wijk? 
       …………………………………………… 
 

5b: In welk jaar hebben Joris & Peter het paneel 
      met de gyronef geschilderd? ……… 
 

5c: Welke maatschappij realiseerde de Handel- 
      steeg? …………………………………… 
 

5d: Hoeveel panelen i.v.m. Suske & Wiske tel  
      je op dit plein en in deze steeg? ……… 
 

Schiftingsvraag 1: Hoe heet de grootvader  
van Suske? ………………………………...... 
 

 

Schiftingsvraag 2: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn?  ……   
(tip: 37 ex. in 2007 – 54 ex. in 2008 – 71 ex. in 2009 – 68 ex. in 2010) 


