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We hebben ook dit jaar een mooi traject (22 km) uitgestippeld met 6 haltes om vragen op te lossen (voorzie	±	5 uur, 
je hoeft hiervoor nergens binnen te gaan). Tijdens de zoektocht kan je verpozen in Brasserie Elzenhof (Kerkplein 3– 
open vanaf 10 juli – woensdag gesloten) of ontmoetingscentrum ’t Forum (Romeinse Put 97 – maandag gesloten), 
beide te Edegem. Zij sponsoren ons met waardebons voor de winnaars. Geniet van de omgeving en veel succes met 
het oplossen van de vragen (er zijn geen strikvragen).            
Het traject is een lus, zodat je aan elke vragenronde kunt starten. Lees dus even het parcours na voor je vertrekt.   
De ***** duidt aan waar je van vragenronde 6 naar vragenronde 1 rijdt zonder naar de startplaats te gaan. 
 

Wil je kans maken op een prijs, mail dan het ingevulde antwoordblad vóór 2/09/2016 naar luc@vanocken.eu of 
bezorg het bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne, tel. 03/321.28.02. 
 

Opmerking:  RA: rechtsaf          LA: linksaf          RD: rechtdoor 
We starten aan Parking Boeckenberg sportcentrum, Grensstraat 9, Borsbeek (aan Carrefour Borsbeek). 

       Ter info: afstand naar 1ste vragenronde is ± 4.5 km 
 
RA  Grensstraat tot verkeerslichten 
LA  (FIETSPAD LINKERKANT) de Robianostraat tot volgende verkeerslichten 
RD   Frans Beirenslaan (Krijgsbaan) oversteken en weg vervolgen in de Robianostraat tot 1ste straat 
OVERSTEKEN AAN ZEBRAPAD = TE VOET 
RA  Frans Theyslei en Langbaan (linksdraaiend) tot einde (INGANG FORT) 
RD  Fort inrijden en direct 
RA  asfaltweg tot 1ste asfaltweg rechts (juist voorbij  afsluiting met palen)                                                         
RA  asfaltweg tot volgende uitgang fort 
 

       ***** BUITEN RIJDEN en direct 
LA  asfaltweg (Vliegveldweg) tot 1ste asfaltweg rechts 
RA  Brugje over beek, BREED EN ROOD FIETSPAD volgen tot voor brug en 
RD  brug over spoorweg tot 1ste verkeerslichten 
RA  Krijgsbaan oversteken en  
RD  Heirbaan tot 1ste straat links (oversteken aan ZEBRAPAD) 
LA  Ijzerenweglei  tot einde en 
RD  betonweg (KP 8) tot beneden (OPGEPAST VOOR PAALTJE) en 
RD  Osylei tot aan SPEELTUIN aan je linkerkant 
 

VRAGENRONDE 1 aan GTI, Dieseghemlei te Mortsel  

Ter info: volgende vragenronde is op ± 3 km 
 

Het Gesubsidieerd Technisch Instituut te Mortsel is een 
secundaire school met voornamelijk technische en 
beroeps studierichtingen. Voornamelijk door de 
nabijheid van de fabriek Agfa-Gevaert, was er in de 
streek meer en meer nood aan goed opgeleide technici. 
De fabrieksarbeid evolueerde immers van eenvoudig 
bandwerk naar meer gespecialiseerde machine-
bediening. 

 
Na deze vragenronde rijd je, met je rug naar het GTI, 
LA  Dieseghemlei tot 3de straat rechts 
RA  (FIETSPAD LINKERKANT) Ter Varentstraat tot 3de straat links 
LA  Berthoutstraat tot einde (monument Lieven Gevaert) 
 
 

 

VRAGENRONDE 1 
 

1a:  Wat doet GTI Mortsel?    ………………… 
       ………………………………………………. 
 

1b:  Waarvoor scan je de QR-code?  
       ……………………………………………….. 

1c:  Tel de kleurpotloden op de speelplaats van 
       de lagere school:  …… 
 

1d:  Hoeveel zwarte toetsen tel je op het  
       pianoklavier?   …… 
  

1e:  Wanneer loop (niet hollen) ik naar de  
       overkant? - …………………………………   

                        - ………………………………… 
 
 



Lieven Gevaert (1868-1935) was één van de belangrijkste industriëlen van ons land, een organisator van het 
Vlaamse economische leven, een groot mecenas van het Vlaamse cultuurleven en een sociale vernieuwer. Zowel 
op het vlak van fotografie als dat van werknemersparticipatie was hij een voorloper.  
Het Lieven Gevaertmonument werd op 3 mei 1941 opgetrokken en bestaat uit verschillende delen. Vooraan 
bevinden zich drie hoge afzonderlijke driehoekige pilaren. Op de achterkant van die pilaren staat telkens een 
woord gegrift: ‘volk’, ‘grootheid’ en ‘cultuur’. Achteraan het monument worden op een gebogen muur Lieven 
Gevaerts naam en geboorte- en sterfjaar vermeld. Aan de voorkant van de pilaren vinden we telkens een beeld 
terug. Tegen de middelste pilaar (grootheid) staat het beeld van Lieven Gevaert. Zijn standbeeld is groter dan 
de andere twee beelden. Aan Gevaerts linkerkant zien we elementen die verwijzen naar zijn fabriek in Mortsel: 
een tandwiel en een soort kolf die in de scheikunde gebruikt wordt. Aan Gevaerts rechterkant zien we een 
relatief klein afgebeelde figuur die geld toegestopt krijgt. Deze kan verwijzen naar de bescherming van het 
Vlaams onderwijs door Gevaert (als de figuur een kind voorstelt) of naar Gevaerts steun aan het Vlaamse 
cultuurleven. Het linkse vrouwelijke beeld (volk) houdt een wapenschild vast met de afbeelding van een 
Vlaamse leeuw. Op haar linkerschouder rust een grote vogel (symboliek van kracht, vrijheid, moed). Het 
rechtse vrouwelijke beeld (cultuur) houdt een wapenschild vast met daarop een kruis. In haar rechterhand lijkt 
ze een stuk gebouw vast te houden (verwijzing naar de fabriek). Aan de achterkant van de meest linkse pilaar 
bevindt zich een plakkaat met het opschrift: “Aan Lieven Gevaert ter herinnering aan het 60-jarig bestaan van 
de N.V. Gevaert-Photo-Producten namens het personeel en de gepensioneerden”. 

 
LA  Guido Gezellelaan (ZEBRAPAD) tot einde     
LA  Antwerpsestraat tot  1ste oversteekplaats (verkeerslichten) 
RA  oversteken en direct LA Krijgsbaan oversteken en 
RA  Krijgsbaan en direct (aan Unique) 
LA  van Peborghlei tot 3de zijstraat rechts MAAR HIER 
RD  Tony Bergmansstraat tot 1ste straat rechts 
RA  E. Staesstraat tot 2de ZEBRAPAD (einde straat) 
LA  oversteken en RA en direct 
LA  Fort 5 (poort)  inrijden en betonbaan tot 1ste   weg rechts 
RA  betonbaan tot 1ste weg links 
LA  betonbaan tot 1ste weg links (altijd rechtsdraaiend) 
LA  betonbaan (SPEELTUIN) – domein Fort 5 NIET verlaten – tot juist voorbij de poort  
RA  zandweg tot einde en 
LA  tot brasserie Elzenhof 
 
VRAGENRONDE 2 aan Elzenhof, Kerkplein 3 te Edegem 
 (De antwoorden zijn te vinden aan de overzijde van de Parklaan, 
  kant van Hangar 27) 

 

Ter info: ±	2 km naar volgende vragenronde  
 

Fort 5 is een onderdeel van de Brialmontgordel en werd 
voltooid in 1864. De inzet van fort 5 in oorlogstijd is 
beperkt, zoals bij de andere Brialmontforten rond 
Antwerpen. Toen ze werden gebouwd, waren ze voorzien om 
de zwaarste kanonnen uit het tijdperk te weerstaan. Door de 
snelle ontwikkeling van artillerie, waren de forten echter 
snel achterhaald en nutteloos. Tijdens WO II werd het fort 
door de Duitsers gebruikt als opslagplaats. Fort 5 vormt nu 
samen met het domein Hof ter Linden één groot groengebied 
van bijna 90 ha.  

 
Na de vragenronde rijd je:  Kerkplein tot verkeerslichten 
RD  (POORT) kasseiweg (Kasteelweg), wordt asfaltweg (OPGELET! BOOMWORTELS) en terug 
LA  Prins Boudewijnlaan tot 1ste straat links (voorbij Lunch Garden) 
LA  Graaf de Granvellelaan tot 1ste straat rechts 
RA  Ridder Gerardilaan en – bocht naar links - Noulaertsplein tot einde  
RD  (POORT) kasseiweg (Kasteelweg), wordt asfaltweg (OPGELET! BOOMWORTELS) en terug  
       kasseiweg, tot kasteel Hof ter Linden aan uw linkerkant (aan uw rechterkant, juist voor de poort, is  
       er een wijngaard aangelegd).       
       Hier leg je even de fiets vast want je gaat een wandeling doen van ong. 600 meter 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Wandel van ‘Klavertje 4’ tot ‘openbare  
      bibliotheek’. Hoeveel maal kom je het  
      cijfer 27 tegen?   ……… 
 
 

2b: Wat betekent hier “EOS”?    ………….. 
      ……………………………………………. 
 
 

2c: Waar vind je ‘Bayard’? 
      …………………………………………… 
 
 

2d: Als deze glasbol vol is, welke is dan de 
      dichtstbijzijnde glasbak?  Geef plaats en 
      nummer:  ………………………………… 
 
 

2e: In welk jaar en tussen welke 2 gemeenten 
      startte de samenwerking?      ………….. 
      ……………………  en  ………………….. 
 



        

VRAGENRONDE 3 aan kasteel Hof ter Linden te Edegem 
Ter info: volgende ronde is op ±	3.5 km  

 
Het neoclassicistisch kasteel met koetshuizen dateert uit de 
18de  eeuw en is omgeven door een landschapspark van 55 
ha, bestaande uit een eeuwenoude dubbele lindendreef, een 
historisch park met waterpartijen, verschillende percelen 
bos en zo’n 20 ha aan landbouwgronden. Dit waardevolle 
landschap wordt door de eigenaars (o.a. gemeente Edegem) 
beheerd en opengesteld voor het publiek via talrijke paden. 
Het kasteel en de koetshuizen zullen gerestaureerd worden 
en in gebruik gegeven als ruimte voor evenementen. 

 
Je rijdt na deze vragenronde de Lindendreef in (tegenover  
het kasteel) tot einde 
RA   Drie Eikenstraat tot 1ste straat links (voorbij nr 65 “Ons Huis”) 
OVERSTEKEN AAN ZEBRAPAD = TE VOET 
LA  Kladderbergstraat tot JUIST voor bocht (huisnummer 16) 
LA  fietspad (klinkerweg) tot einde 
RD  R. Goossensstraat tot einde 
RA  Boerenlegerstraat tot 1ste straat links 
LA  Archimedeslaan tot einde 
RA  A. Coolslaan en Pastoor Denslaan tot einde 
RA  Kapelaan Smitslaan tot einde asfalt en  
LA  klinkerweg = servitudeweg (verboden voor bromfietsen) tot einde 
       GEVAAR !!!! Oversteken aan zebrapad 
RD  Posdijk tot einde 
       GEVAAR !!!! OVERSTEKEN AAN ZEBRAPAD = TE VOET 
RA  (FIETSPAD aan overzijde) Boniverlei tot 1ste straat links 
LA  Romeinse Put tot 1ste straat rechts 
RA  Scheibeek tot 1ste links 
LA  straat (Kruisbeemd) en RD bij rode paaltjes tot einde (bruine paaltjes) 
RD  pad  tot einde en  
RD  straat (Jonkersaard) tot einde (bloembakken) 
RD  klinkerweg en direct 
RA  zandweg tot 1ste zandweg links (rode paaltjes) 
LA  zandweg volgen tot voorbij appartementsgebouw (Y-splitsing) 
LA  zandweg volgen tot ’T FORUM (SPEELTUIN) 
 
VRAGENRONDE 4 aan ’t Forum, Romeinse Put te Edegem 

Ter info: tot de volgende ronde is het ±	4 km  
 

In 1974 werd het gemeentebestuur van Edegem eigenaar van 
het recreatiegebied gelegen langs de Romeinse Put. Dit 
parkgebied bevindt zich langsheen het brongebied van de 
Edegemse Beek en schenkt veel aandacht aan de herwaardering 
van de natuur. Via een slingerende bomenrij gaat het 
traditionele park geleidelijk over in natuurlijk park. Paden 
worden betreedbaar gehouden, de natuur zelf doet de rest. Het 
parkgebied herbergt verschillende fauna en flora, is permanent 
toegankelijk en komt tegemoet aan de verschillende 
verwachtingen van de wandelaar! 

 
Na vragenronde 4 rijd je (kant bord ’t Forum) tot de straat en 
RA  Romeinse Put tot einde 
LA  Rotenaard  tot einde 
RA  Buizegemlei tot einde 
RD  Mechelsesteenweg (aan fietsovergang)  oversteken en aan Kreatos 

VRAGENRONDE 3 
 

3a: Juist voor het kasteel vertrekt er aan je  
     linkerkant een wandeling met paarse pijl.  
     Hoeveel bordjes kom je tegen tot je terug 
     bij het kasteel bent?   ……… 
 

3b: Vul aan: Landschapspark ……………. 
 

3c: Wie durft hier overgebleven voedsel op  
      te eten?  ………………………………… 
 

3d: Hoeveel dubbele foto’s tel je op het  
      infobord?   ……… 
 

3e: Hoe heet de projectcoördinator?   
      …………………………………………… 
 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Hoeveel schommels telt de speeltuin? 
      ……………………………………… 
    

4b: Welke gemeente leeft? 
      ……………………………………… 
 

4c: Noteer de ontwerper en uitvoerder  
      van dit gebouw: 
      ……………………………………… 
 

4d: Hoe laat moet je hier stil zijn?   
      ……………………………………… 
 

4e: Wat aanvaarden wij?      
……………………………………… 
 



LA  oversteken en  daarna direct achter huisnummer 113 
RA  FIETS- EN WANDELPAD (grindweg) tot einde 
       SCHUIN LINKSAF (langs spoorweg)  
       Rood fietspad (fietsautostrade-KP10 volgen) langs station Hove tot einde en 
RD  straat (Hoverheide ) tot  einde (knooppunt 10) 
RA  Groenstraat over spoorwegbrug tot einde  
RA  Wouwstraat (over spoorbruggetje ) tot 3de straat links 
LA  Kretenburgstraat tot 1ste straat rechts 
RA  De Stappe tot einde 
RA  Pastoor Van der Auwerastraat tot einde en 
RD  Wolschaerderveldenstraat ( aan 1ste kruispunt ook RD) tot einde 
RA  Nieuwelei tot volgende straat (zebrapad) 
LA  (witte hekken) kasseiweggetje tot einde 
LA  Kasseiweg tot einde  KERK SINT JOZEF 
 

VRAGENRONDE 5 aan Kerk Sint Jozef, Liersesteenweg te Mortsel 
     Ter info: nog  ± 3 km tot volgende ronde 
 

Mortsel is vermoedelijk ontstaan uit twee woonkernen, 
namelijk Mortsel-Dorp en Oude God. De oudste 
schriftelijke vermelding van Mortsel, als Mortsella, 
dateert uit 1158. De naam zou zijn afgeleid van de 
Germaanse woorden mor (dat "moer, moeras" 
betekent) en sali (dat uit "één ruimte bestaand huis" zou 
betekenen). Samengesteld geeft dit dan "Een uit één 
ruimte bestaand huis, gebouwd in het moeras". De 
naam Oude God zou verwijzen naar een verdwenen 
Romeins heiligdom dat gelegen was aan de heirbaan 
Bavai-Utrecht. Door een wetsvoorstel van 1998 werd 
de gemeente Mortsel gepromoveerd tot stad. 

 
Na het oplossen van deze vragenronde ga je aan de 
verkeerslichten over en daarna rijd je 
RD  Hof  Sevenkoul  tot 1ste straat rechts 
RA  Priester Poppestraat tot einde 
RA  en RD fietstunnel onder spoorlijn tot einde 
LA  asfaltweg tot einde 
RA  asfaltweg volgen (linksdraaiend) tot 1ste ingang Fort van Borsbeek (KP 5) 
RA  asfaltweg volgen tot 1ste grintweg juist na afsluiting hondenweide 
LA  grindweg door speeltuin tot einde grindweg en 
RD  tot 3 DIM 
       

VRAGENRONDE 6 aan Fort III te Borsbeek (achter Academia, begin speelbos) 
Ter info: naar de startplaats is het ± 1,5 km 

 

Fort 3 is één van de 8 forten rond Antwerpen. Het 
ontwerp van de forten was van kapitein (later generaal) 
Brialmont. De forten heten dan ook de Brialmontforten. 
Elk fort beslaat een oppervlakte van ongeveer 30 ha. 
De fortengordel was voltooid in 1864.  
Vele delen van Fort 3 zijn verwoest door bominslagen. 
In de loop der tijden zijn daarom al verschillende delen 
van fort 3 afgebroken. Het heeft wel een unieke 
hoofdingang met torentjes en er is een plaataffuit (een 
metalen plaat waarop een kanon werd gemonteerd).  

 
Na deze vragenronde rijd je tussen haag en gebouw  
tot einde gebouw 
 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Welke dieren zijn er uitgebeeld in de  
     glasramen? (kant kasseiweg)  …………… 
     ……………………………………………… 
    

5b: Wanneer mag je parkeren op de  
      speelplaats?    …………………………… 
    

5c: Wat kan je hier stemmen? ……………… 
    

5d: Geef een initiatief van de Milieu Advies 
      Raad van Mortsel: ……………………… 
      ……………………………………………… 
    

5e: Wat is de naam van dit parochiecentrum?  
      ……………………………………………… 
    

 

VRAGENRONDE 6 
 

6a: In welke kleuren is ‘ANNA’ geschilderd?  
     ………………………………………… 
    
    

6b: Hoe wordt Borsbeek nog genoemd? 
      ………………………………………… 
    
    

6c: Geef de som van de Arabische cijfers op  
      het bord van Natuurpunt. Elk cijfer moet  
      apart geteld worden (vb 19 = 1+9): …… 
    
    

6d: Wat is de naam van het speelbos?  
      …………………………………………… 
    
    

6e: Hoe groot is hier het ‘gezoneerd gebied’?  
      ……………………………………… 
    

 



***** FIETSER die op een andere plaats is vertrokken RIJDT hier 
RA en direct LA asfaltweg (langs houten afsluiting en “de fortvissers”) 

       tot volgende uitgang en volgt vanaf hier op blz. 1 ***** BUITEN RIJDEN en ….. 
 
RA  langs gebouwen tot 1ste uitgang aan linkerkant 
        je rijdt buiten en 
RD  Langbaan (verkeersbord 30 km) tot juist voorbij schuur aan rechterkant 
RD  (ROOD-WITTE PAALTJES) pad tot einde 
RA  Frans Beirenslaan tot 1ste verkeerslichten 
LA  De Robianostraat tot volgende verkeerslichten 
RA  Grensstraat tot parking Boeckenberg  
 
Hiermee eindigt onze fietszoektocht. Proficiat! En bedankt voor je deelname. 

 
 
 

 
 
 

Vergeet niet je ingevulde antwoordblad te bezorgen bij Luc Van Ocken. 
Nog gemakkelijker: typ al je antwoorden over op het antwoordblad dat je per mail kreeg of zelf hebt 
gedownload, sla dit document op je computer op en verzend het als bijlage naar luc@vanocken.eu. 
 
De juiste antwoorden en de lijst met winnaars worden in september per mail bezorgd aan de deelnemers 
die het antwoordformulier inleveren. Winnaars zonder mail krijgen een telefonisch bericht. 
De winnaars krijgen dan ook de info waar en wanneer ze hun prijs kunnen afhalen. 
Bij de prijzen van dit jaar o.a.:  

- Waardebons van Brasserie Elzenhof 
- Waardebons van ontmoetingscentrum ’t Forum 
- Waardebons van Standaard Boekhandel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schiftingsvraag: Hoeveel ingevulde antwoordformulieren zullen tijdig ingeleverd zijn?  ……   
      (tip: 37 ex. in 2007 – 68 ex. in 2010 – 108 in 2013 – 104 in 2015) 



Antwoordblad fietszoektocht 2016   –   Gezinsbond Deurne-Zuid   
Naam:      Telefoonnummer: 

Adres:      Email: 
 

Deelnemen is gratis. Wil je kans maken op één van de prijzen, mail/bezorg dan het antwoordblad 
vóór 2 september 2016 ingevuld bij Van Ocken, Waasdonk 89, 2100 Deurne  –  luc@vanocken.eu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCHIFTINGSVRAAG:  Hoeveel ingevulde antwoordbladen zullen tijdig ingeleverd zijn?  ……… 

VRAGENRONDE 4 
 

4a: Hoeveel schommels telt de speeltuin? 
      ……………………………………… 
    

4b: Welke gemeente leeft? 
      ……………………………………… 
 

4c: Noteer de ontwerper en uitvoerder  
      van dit gebouw: 
      ……………………………………… 
 

4d: Hoe laat moet je hier stil zijn?   
      ……………………………………… 
 

4e: Wat aanvaarden wij?      
……………………………………… 
 

VRAGENRONDE 1 
 
 

1a:  Wat doet GTI Mortsel?    ………………… 
       ………………………………………………. 
 

1b:  Waarvoor scan je de QR-code?  
       ……………………………………………….. 

1c:  Tel de kleurpotloden op de speelplaats van 
       de lagere school:  …… 
 

1d:  Hoeveel zwarte toetsen tel je op het  
       pianoklavier?   …… 
  

1e:  Wanneer loop (niet hollen) ik naar de  
       overkant? - …………………………………   

                        - ………………………………… 
 

VRAGENRONDE 2 
 

2a: Wandel van ‘Klavertje 4’ tot ‘openbare  
      bibliotheek’. Hoeveel maal kom je het  
      cijfer 27 tegen?   ……… 
 
 

2b: Wat betekent hier “EOS”?    ………….. 
      ……………………………………………. 
 
 

2c: Waar vind je ‘Bayard’? 
      …………………………………………… 
 
 

2d: Als deze glasbol vol is, welke is dan de 
      dichtstbijzijnde glasbak?  Geef plaats en 
      nummer:  ………………………………… 
 
 

2e: In welk jaar en tussen welke 2 gemeenten 
      startte de samenwerking?      ………….. 
      ……………………  en  ………………….. 
 
 

VRAGENRONDE 3 
 

3a: Juist voor het kasteel vertrekt er aan je  
     linkerkant een wandeling met paarse pijl.  
     Hoeveel bordjes kom je tegen tot je terug 
     bij het kasteel bent?   ……… 
 

3b: Vul aan: Landschapspark ……………. 
 

3c: Wie durft hier overgebleven voedsel op  
      te eten?  ………………………………… 
 

3d: Hoeveel dubbele foto’s tel je op het  
      infobord?   ……… 
 

3e: Hoe heet de projectcoördinator?   
      …………………………………………… 
 

VRAGENRONDE 5 
 

5a: Welke dieren zijn er uitgebeeld in de  
     glasramen? (kant kasseiweg)  ……… 
     ………………………………………… 
    

5b: Wanneer mag je parkeren op de  
      speelplaats?    ……………………… 
    

5c: Wat kan je hier stemmen?   ………… 
    

5d: Geef een initiatief van de Milieu Advies 
      Raad van Mortsel: …………………… 
      …………………………………………… 
    

5e: Wat is de naam van dit parochiecentrum?  
      …………………………………………… 
 
 

 

VRAGENRONDE 6 
 

6a: In welke kleuren is ‘ANNA’ geschilderd?  
     …………………………………………… 
    
    

6b: Hoe wordt Borsbeek nog genoemd? 
      …………………………………………… 
    
    

6c: Geef de som van de Arabische cijfers op  
      het bord van Natuurpunt. Elk cijfer moet  
      apart geteld worden (vb 19 = 1+9): …… 
    
    

6d: Wat is de naam van het speelbos?  
      …………………………………………… 
    
    

6e: Hoe groot is hier het ‘gezoneerd gebied’?  
      …………………………………………… 
 


