
De Hoboken-historie

Een duik in de geschiedenis  

van Hoboken
Hoboken heeft een rijke geschiedenis. 

Van de vele ‘speelhoven’ tot indrukwekkende 

kunstwerken en legendarische straten: 

achter elk overblijfsel zit een verhaal.  

Scan de QR-codes op de bordjes bij de  

twintig bezienswaardigheden die je  

tegenkomt en leer meer over het Hoboken 

van weleer.

Krijg je maar niet genoeg van 

historisch Hoboken?

Via de collectie van de Heemkundige Kring 

Hoboken kom je nóg meer te weten over de 

geschiedenis van de stad. 

Meer info op www.hobuechen.be.

4 km     

Avonturentocht
3,5 km

Een speelse en  

kindvriendelijke wandeling
Wandelen saai? Niet als je met je kroost 

op avonturentocht gaat! Deze wandeling 

start in de speeltuin van park Sorghvliedt 

en loopt langs een interactieve Bossafari. 

Dit speelparcours leert je kinderen welke 

dieren er zoal in het park leven. Verder 

op de route kunnen ze fitnesstoestellen 

uittesten en ravotten in Fort 8. Volg het 

loopparcours van het fort in de richting van 

de pijltjes en duik na ongeveer 100 meter 

het avontuurlijke speelbos in. 

Route 2660
6 km

Een hardlooproute langs 

onbekend Hoboken
Al lopend verken je het noorden van 

Hoboken. Deze looproute van 6 km 

gaat langs verschillende straten, over 

de Krugerbrug en terug en door het 

bijzondere Hydepark. Dat is een rustig 

buurtparkje dat werd opgebouwd op 

basis van (speel)wadi: lager gelegen 

grachten en bekkens die regenwater 

opvangen. Aan de kant groeien 

waterplanten en riet. 

Beentjes ingesmeerd?

5 verrassende 
wandelroutes
in Hoboken

Groene geheimen
12 km (4 km + 8 km)

Kilometers aan prachtige natuur
Wist je dat Hoboken een van de groenste 

districten van Antwerpen is? Deze 

wandeling bestaat uit twee lussen langs 

verrassende stukjes natuur. Met de 

korte lus van 4 kilometer ontdek je de 

Tarzanboskes, Fort 8 en park Sorghvliedt. 

De lange lus van 8 kilometer loopt door 

de woonwijk ‘Groen Zuid’, de rustige wijk 

Polderstad en een deel van de Hobokense 

Polder.

Het kuierpad
4,5 km

Een rustige route zonder obstakels
Deze wandeling is er voor iedereen 

die graag op zijn eigen tempo van 

de natuur geniet. Bovendien is 

het kuierpad volledig vlak en dus 

rolstoel-en kinderwagenvriendelijk 

met voldoende zitbanken om even 

te pauzeren. In alle rust ontdek 

je het vele groen dat Fort 8 en de 

parken Sorghvliedt, Broydenborg en 

Meerlenhof te bieden hebben.

Dat verdient een drankje
Dorst gekregen van al dat wandelen 
of lopen? Zowel in het centrum van 
Hoboken als in Polderstad vind je 
verschillende horecazaken voor een 
gezellige pauze.

Van park
   tot polder
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Route 2660

Avonturentocht

Groene geheimen

6 km – Een hardlooproute langs onbekend Hoboken

3,5 km – Een speelse en kindvriendelijke wandeling

Het kuierpad
4,5 km – Een rustige route zonder obstakels

De Hoboken-historie
4 km – Een duik in de geschiedenis van Hoboken

12 km – Kilometers aan prachtige natuur

Nog niet uitgewandeld?
Neem voor meer Hobokense wandelingen 
een kijkje op www.wandeleninhoboken.be.
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Moeilijke punten (Deze beschrijving geldt als je langs de rechterkant Polderstad inwandelt.)

A   Als de kasseiweg eindigt, ga je links het grindpad op om de dijk af te wandelen.

B   Aan het einde van de dijk staat een hek. 
 Daar ga je naar links en op het einde van dat pad opnieuw naar links.

C   Volg dit pad 200 meter en neem de steile trap naar beneden.  
 Volg dan het smalle wandelpad door het groen.
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