
 

WANDELRALLY 

 

De route: 

 

De wandeling is 5,2 km lang en je trekt er best anderhalf tot twee uur voor uit 

of langer als je wil genieten van enkele van de mooie plekjes die je zal 

passeren.  

 

 

Het startpunt: 

 

De Merksemse Wandelrally start op het pleintje voor de ingang van het oude 

kerkhof in de Van Heybeeckstraat. Tram- en bushaltes op de Bredabaan zijn 

op wandelafstand en aan de bibliotheek of het zwembad is voldoende 

gelegenheid om je fiets te parkeren. 

 

Starten kan ook aan de sporthal in de Rodeloopstraat. Begin dan met vraag 7. 

 

Als je de zoektocht wil beginnen op het pleintje in de Kluizeveldenstraat is 

vraag 13 jouw eerste raadsel. 

 

 

 

Veel plezier! 



 

 Start op het pleintje voor het oude kerkhof. 

Op het einde van de Rustoordstraat recht voor je bracht een bekende Vlaming de laatste 

jaren van zijn leven door. De dreef naar het kasteel in het Bouckenborghpark is naar hem 

vernoemd.  

Vraag 1: Op het Victor Roosensplein staat een standbeeldje van deze BV. Er wordt een 

personage uitgebeeld uit een bekende sketch. Wat is de naam van dit personage? 

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

 

Blijf even op het pleintje voor het kerkhof staan en kijk naar rechts. Je ziet één van de 

vele street art-werken die Merksem rijk is. Wist je dat je een wandeling kan maken 

langs al deze kunst? Je kan de route downloaden via de app “Antwerp Museum App” 

of je kan de kaart terugvinden op www.merksem.be onder de tab cultuur. 

 

 Wandel naar links. Steek het kruispunt over op het zebrapad en ga rechtdoor. 

Dit is een hele gezellige straat. De buren komen meerdere keren per jaar samen met 

een hapje en een drankje om elkaar beter te leren kennen. Wist je dat je twee keer 

per jaar een straatactiviteit kan organiseren en hiervoor een subsidie kan krijgen van 

250 euro van het district? Misschien ook een idee voor jouw straat? Meer info vind je 

op www.merksem.be  onder de tab Buurtinitiatieven. 

 

Vraag 2: Welk spreekwoord is in deze straat zeker van toepassing? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 3: Wat staat er te lezen op het bord dat ingemetseld werd in de gevel van nummer 

56? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 Ga op het einde van de straat naar rechts en dan meteen terug links. 

Je komt nu op een pleintje. Enkele jaren geleden hebben de buren het nòg gezelliger 

gemaakt door een project in te dienen binnen het wijkbudget en er werden banken 

geplaatst en plantenhangers aan de verlichtingspalen bevestigd. 

Het district Merksem stelt jaarlijks een wijkbudget ter beschikking voor de bewoners 

van een wijk om hun wijk, straat of buurt aangenamer te maken. Elke Merksemnaar 

kan zelf met de buren een project indienen dat de wijk ten goede komt en dat ze zelf 

realiseren. Iets voor jouw buurt? Je kan alle info vinden op www.merksem.be onder 

de tab Participatie. 

 

Vraag 4: Hoeveel verlichtingspalen werden er opgesmukt met plantenhangers?  

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

 

 Neem de straat rechts van het pleintje. Steek de zijstraat over. Ga naar links op het 

einde van de straat aan het kruispunt. Stop even bij huisnummer 47.  

Wist je dat je in ons district twee coronakunstroutes kan wandelen of fietsen waarbij 

je in totaal 37 amateurkunstwerken  voor de ramen kan bewonderen? Een mooi 

initiatief dat is ontstaan tijdens de lock down. De routes kan je vinden op 

www.merksem.be onder de tab Ontdek Merksem te voet of op de fiets. 

 Wandel verder en hou even halt aan de tweede zijstraat op je rechterkant.  

Maar liefst 11 gezinnen van deze straat deden een aanvraag om een geveltuintje te 

mogen aanleggen en krijgen hiervoor elk een budget van 30 euro van het district. 

Misschien is hun gezellige geveltuindag al gepasseerd en onderging hun straat al een 

groene metamorfose? 

Als je zelf ook een geveltuintje of andere ontharding overweegt kijk dan op 

www.merksem.be onder de tab buurtinitiatieven en hou zeker ook de facebookpagina 

in de gaten want op 10 oktober doen we mee met de grote vergroeningsactie 

BreekUIT. Voor elke tegel die je uitbreekt krijg je een plantje in de plaats. We gaan 

voor een mooier Merksem! Alle info op www.antwerpen.be  en binnenkort ook op 

onze eigen kanalen. 

 

Vraag 5: Welke Antwerpse organisatie is de trekker van de actie BreekUIT? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ga links aan het einde van de straat en steek het zebrapad over naar het plein. 

Wandel langs het velostation en neem de straat tussen de kapper en de broodjes. 

Even later zie je links een omwald poortgebouw.  

Het is het overgebleven onderdeel van een veel groter slot dat gebouwd werd in 1637. 

De Koninklijke Kring voor Heemkunde is hier gevestigd en er worden boeken, 

documenten en voorwerpen bewaard die betrekking hebben op Merksem. 

 

Vraag 6: Hoeveel houten luiken zitten er aan de voorgevel van het gebouw?  

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

 

 Ga terug naar de straat en wandel verder. Steek over aan de linkerkant van de 

rotonde en ga rechtdoor. 

Deze straat verwijst naar een stroom die liep van de Gruisweg en uitmondde in de 

Brandbeek. Het water bevloeide destijds o.a. de hofgracht van het Melgeshof en de 

hoeve Royenborg. 

 

Vraag 7: Op welke datum werd de looppiste ingehuldigd die je tegenkomt aan je 

linkerkant?  

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

 

Wist je dat je hier rondjes kan komen lopen buiten de uren dat er clubs of scholen 

actief zijn op de piste? 

 Wandel verder richting verkeerslichten 

 Hou links aan de 7 paaltjes sla linksaf vòòr het gebouw. 

De grootste zaal van het Cultuurcentrum, de “concertzaal” zal in 2021 worden 

gerenoveerd. Als je onderstaand rekenraadsel juist oplost weet je hoeveel stoelen er 

momenteel beschikbaar zijn in deze zaal. 

Vraag 8: Hoeveel is 1000 x 5 : 8 – 75 +  275 : 5 – 200?  

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



 

 Wandel verder tussen sport en muziek. 

Vraag 9: Hoeveel verschillende blaasinstrumenten kan je leren bespelen in de 

muziekacademie van Merksem?  

a) 0-8 

b) 9-16 

c) 17-24 

d) 25-32 

Als je hier voorbijgestoken wordt door fietsers zijn deze misschien bezig met de 

fotozoektocht die hier passeert. Zin om via een lus van 14 kilometer langs Merksems 

mooiste plekjes de locaties te zoeken van de opgegeven foto’s? Je vindt alle info op 

www.merksem.be onder de tab Zomer in MXM. 

Op een bepaald moment gaat het betegelde pad naar links.  

 

Vraag 10: In welk jaar werd de persoon geboren naar wie dit pad is vernoemd?  

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

 

 Opgelet: Wandel rechtdoor en sla het pad niet in. Aan het einde van de weg ga je 

naar rechts. 

 Ga naar rechts als je uit het park komt en steek het zebrapad over tegenover de 

krantenwinkel.  

 Ga naar rechts. 

 Sla links af voorbij nummer 136. 

  

Vraag 11: Hoeveel ROZE stoeptegels kom je tegen op dit paadje?  

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

TIP: een leuk filmpje mailen naar buurtinitiatieven.merksem@antwerpen.be 

levert een bonuspunt op  

 Ga naar links op het einde van dit wandel/fietspad. 

 

Vraag 12: Welk telefoonnummer moet je bellen bij gasgeur?  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sla links in na huisnummer 50. 

Al snel kom je aan een bijenhotel.  

Het buurtcomité van deze wijk diende enkele jaren geleden een voorstel in en het 

bijenhotel werd gefinancierd met middelen van het wijkbudget. 

Bewoners kunnen jaarlijks van 1 januari tot 15 maart een projectvoorstel indienen via 

de verenigingendatabank. Uitgebreide info vind je op www.merksem.be onder de tab 

Participatie. 

 

Vraag 13: Hoeveel sterren heeft dit bijenhotel?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Ga naar rechts voorbij het bijenhotel. 

 Je komt nu voorbij buurttuin De Duifkes. Kijk vooral even wat er groeit en bloeit  

 Ga nu in de Kluizeveldenstraat en bewonder de geveltuintjes. 

Geveltuinen zijn een ideale manier om voor meer groen te zorgen in een stedelijke 

omgeving. Ze brengen een stukje natuur naar de stad. Een minituintje aan je 

voordeur, zeg maar. De planten geven zuurstof en vangen fijn stof op. Bovendien 

fleuren ze je straat op en creëer je een fijnere leefomgeving. Wist je dat je een toelage 

van 30 euro kan krijgen van het district voor de aanleg van een geveltuintje?  

Inspiratie om je eigen gevel te vergroenen? 

Alle info kan je vinden op www.merksem.be onder de tab Buurtinitiatieven en op de 

website van het Ecohuis. 

 

Vraag 14: Bij hoeveel even huisnummers werd er een geveltuintje aangelegd tussen 

huisnummers 200 en 120?  

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

 Sla links af bij nummer 116. 

Vraag 15: Welke zijn de voornamen van de drie bewoners van nummer 6? 
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 …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 Ga naar rechts op het einde van de straat. 

 Ga aan “’t Hoekske” naar links. 

Vraag 16: Welk voorwerp hangt er boven de voordeur op nummer 50?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wandel de straat uit en steek over op het zebrapad.  

 Ga daarna naar links. 

Na ongeveer 30 meter kom je een velostation tegen.  

 Sla deze weg rechts in. 

  

Vraag 17: Wat is de nummer van dit velostation?  

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

 

Wist je dat je vanaf deze plaats via het Runcvoortpark en het Gemeentepark zo’n 

1650 stappen verwijderd bent van Bibliotheek Park ? Bij een half uur wandelen aan 

5km/uur verbrand je meer dan 100 calorieën. Goed bezig! 

Op het einde van het pad zie je kasteel Runcvoorthof dat momenteel wordt gerenoveerd. 

De oorsprong ervan gaat terug naar het midden van de 16de eeuw. Het gebouw 
bestaat uit 3 vleugels: een kasteelvleugel, een dienstvleugel en een kloostervleugel. Er 
is ook een koetshuis.  
In de kasteel- en dienstvleugel realiseert AG VESPA 7 woningen. Er komen zowel 
gezinswoningen als een studio en een loft. De woningen worden volledig afgewerkt 
en daarna verhuurd. 
De architecten gaan respectvol om met het waardevolle erfgoed van het 
Runcvoorthof: de basisindeling van het kasteel wordt zo veel mogelijk behouden en 
waar mogelijk teruggebracht naar de originele staat. Waardevolle historische 
elementen worden zo veel mogelijk bewaard en hersteld. 

 

Vraag 18: Wat is de naam van de laatste privé-eigenaar van het kasteel?  

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

 

 Wandel voorbij en laat het kasteel links liggen.  



 Ga naar links aan het einde van de straat. Oversteken is niet nodig. 

 Steek over voorbij de twee zitbanken ter hoogte van de blauwe poort en neem de 

straat rechtdoor.  

Je bent nu in de eerste fietsstraat van Merksem. Zoals je weet is het hier verboden 

voor automobilisten om fietsers voorbij te steken. 

Vraag 19: Welk fietsknooppunt passeer je hier?  

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

 

 Sla rechts in voorbij huisnummer 76 in. 

 Hou schuin links aan na ongeveer 30 meter.  

Aan de rechterkant zie je nog een Merksems pareltje; Villa Joossens. Jarenlang werd 

de gelijkvloerse verdieping gebruikt als kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. 

Ook dit gebouw wordt in ere hersteld en als alles vlot verloopt is de parkvilla klaar in 

de lente van 2021. Op de begane grond komt er een theehuis met daarboven een 

duplex-appartement. 

Dit is één van de 18 bijzondere Merksemse plekken die opgenomen werd in de 

erfgoedwandeling “Op stap met schippers en sterren”, beschikbaar in de “Antwerp 

Museum App”. Minder digitale wandelaars kunnen alle info vinden op 

www.merksem.be onder de tab cultuur. 

 Sla het paadje links in voorbij de vogels. 

 Ga rechts aan het kruispunt. 

 Neem het laatste weggetje rechts als je bijna bij de uitgang bent en loop dit ten einde 

Dit is een herdenkingsplaats voor een bekende inwoner van Merksem en neef van de BV 

van vraag 1. 

Hermanneke Wijns was een Rooms-Katholieke misdienaar die naar verluidt een 

aantal wonderen heeft verricht. In 1941 viel hij door een glazen plaat en sneed daarbij 

de slagader aan zijn knieschijf door. Bij de operatie die daarop volgde liep hij een 

hersenvliesontsteking op waaraan hij enkele dagen later overleed. 

Vraag 20: Hoe oud was deze jongen toen hij stierf?  

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

 

 Wandel terug en ga door de grote poort.  



 

SCHIFTINGSVRAAG:  

WAT WAS DE TEMPERATUUR IN DE BINNENTUIN VAN HET DISTRICTSHUIS OP 

DONDERDAG 23 JULI OM 15.00u ? (in de schaduw) 

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

 

Gefeliciteerd!  

Je bent klaar met de wandelrally! 

 

Naam:   ……………………………………………………………………………. 

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

Telefoonnummer:   …………………………………………………………. 

E-mail:   …………………………………………………………………………… 

 

Je kan deelnemen aan de wedstrijd door je deelnameformulier ten laatste op 15 september 

2020 binnen te brengen in Bibliotheek Park (Van Heybeeckstraat 28 A) of het in de 

brievenbus van het districtshuis te deponeren tav Buurtinitiatieven Merksem (Burgemeester 

Jozef Nolfplein 1, kant Sint-Bartholomeusstraat) 

Je kan het formulier of enkel de antwoorden ook mailen naar 

buurtinitiatieven.merksem@antwerpen.be.  

De wedstrijd loopt tot 15 september. Kort daarna worden de winnaars gecontacteerd. 

Het wedstrijdreglement kan je raadplegen op www.merksem.be  
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