Wandelingen “Antwerpen in de winter 2019”
Het Regionaal Bestuur Antwerpen nodigt uit!
Op zondag 22 december 2019, richt het Regionaal Bestuur Antwerpen, onderdeel van
Wandelsport Vlaanderen, een wandeling in te Antwerpen.
De meesten kennen waarschijnlijk wel de koekenstad, maar kent men ook alle mooie
plekjes?
Vandaag kan de wandelaar komen genieten van een meer dan unieke ontdekkingstocht
doorheen de straten van de Antwerpse binnenstad, gedeeltelijk in een feestelijke Kersten Eindejaar- sfeer.
Daarenboven, en dat is nieuw en uniek voor een wandelclub, vertrekken alle
wandelingen vanaf de aangemeerde boten “Flandria 24” (250pl) en/of “Festina Lente”
(200pl)
Er is ook dit jaar weer een keuze uit een overvloed aan wandelingen. Vermits vanuit een
nieuwe startplaats - anders dan in 2018, wordt gestart hebben onze parcoursmeesters werkelijk het uiterste van zichzelf gegeven om “koning wandelaar” te verwennen
vanuit een buurt waar de Antwerpse Haven zich ontwikkelde.
Kies je richting Stad, dan is er keuze tussen
3km of 5km of 6km. Wil je wat van de
haven zien, dan kun je 4km of 7km kiezen,
met zelfs het Kerkschip op dit pad. Om
Park Spoor Noord te verkennen en te
ontdekken is er de (andere) 5km. Er is ook
een mogelijkheid om de lussen “Kerkschip”
en “Park Spoor Noord” te combineren (8 of
11 km) Elke wandeling heeft eigen bezienswaardigheden en is aangepast, waar nodig, voor de minder mobiele wandelaar.
Starten kan tussen 10.00 uur en 19.00 uur. Laatste afstempeling kan tot 21.00 uur.
Vertrek/aankomst is de Cadx-aanlegsteiger voor Flandria24 en Festina Lente aan
het Kattendijkdok-Oostkaai nr 22 te 2000 Antwerpen.
Inschrijfgeld: € 2,00. Ledenkorting van € 0,80 op vertoon van lidkaart en kinderen tot
12 jaar kunnen zich gratis inschrijven.
Bereikbaarheid met de trein: Vanaf het Centraal Station, ga naar overzijde Astridplein,
neem daar tramlijn 24 richting Havenhuis, afstap halte Cadix, op 100m naar de
Startplaats.
Bereikbaarheid met openbaar stadsvervoer: Tramlijn1 (halte Noorderplaats) op
400m. Tramlijn 7 (halte MAS op 400m) of lijn 24 (halte Cadix op 200m).
Raadpleeg zeker ook www.delijn.be
Bereikbaarheid met de auto: parkeren kan in de onmiddellijke omgeving (Opgelet: is
Lage Emissie Zone) en aan Zuidkaai Houtdok. Men kan ook naar P&R Luchtbal of Parking
Kinepolis om daar tramlijn 1 te nemen.
Bereikbaarheid met private autocar: Verschillende clubs maken er vandaag een bus
uitstap van. Aan de startplaats (Cadixplein) kan enkel af- of opgestapt worden. Er zijn
geen speciale parkings voor bussen maar ’s zondags is er meestal plaats in de omliggende
straten. Wij voorzien de chauffeur van een plannetje naar geschikte parkeerplaatsen op
600m.
De bezienswaardigheden, een bescheiden overzicht: (volgende pagina)
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- Lus 1 (3-5 of 6 km) gaat eerst langs het Museum aan de Stroom (bezoek het
dakterras tot
22.00 uur) om
vervolgens, er is
een omleiding,
Villa Tinto door
te wandelen. Na
een bezoek aan
de Kloostertuin
van de Sint
Pauluskerk gaat de 3 km terug naar de aankomst.
Om die te bereiken wandel je nog voorbij de tuin van de kunstacademie, Stadswaag,
Hessenhuis en Willemdok. De andere afstanden gaan eerst naar de Sint Pauluskerk
(bezoek van 10.30 uur (tuin) en rond de middag de kerk tot 17.00 uur). Hierna gaat de 5
km richting Kerstmarkt en Grote Markt maar eerst het Vleeshuis. Na de kerstmarkt
kunnen de wandelaars van de 5 km de Sint Carolus Borromeuskerk, stadsbibliotheek
bewonderen om dan samen met de 3 km naar de aankomst te slenteren. De 6 km gaat na
de Sint Pauluskerk richting Het Steen alvorens ook aan de kerstmarkt te komen (ander
kant). Daarna gaat men door het mooie kleine straatje, Vlaaykensgang genoemd, naar
de Vrijdagmarkt waar het Plantin & Moretusmuseum is gevestigd. Het vervolg van de
wandeling gaat dan naar de Groenplaats om daarna terug aan te sluiten bij de andere
afstanden.
- Lus 2 (5 en 7 km) gaat richting het Havenhuis. Maar alvorens daar te komen gaat men
eerst voorbij het Red Star Line museum en de Belvedere (nieuw park met een mooi
uitzicht op de rede van Antwerpen) om dan aan de Royerssluis te splitsen. De 7 km gaat
hier een lus maken van ongeveer 2.5 km rond de mooie vijver van het Noordkasteel om
terug te komen aan de sluis. Samen bewonderen ze dan het Havenhuis om daarna aan
het Kerkschip te komen. Daar is een bezoek aan het museum mogelijk voor slechts
1,00 € en men kan er rusten. Na de pauze wandelen ze voorbij het Houtdok en het
Cadixplein naar de aankomst.
- Lus 3 is heel kort in het beschrijven van de bezienswaardigheden. Deze lus gaat naar
het Park Spoor Noord. Dit park was vroeger het
rangeerstation van de spoorwegen. De loodsen die
er nog staan waren de herstellingsdiensten
gevestigd voor de locomotieven. Nu zijn het vooral
hallen waar aan sport kan gedaan worden. Verder
wandel je nog over de Voetgangers- en
fietsbrug die over de leien gaat.
- Lus 4 is een combinatie van lus 2 en 3 met een
verbinding naar de andere zodat er 8 of 11 km kan
gewandeld worden.
(Parcours: dhr. L De Nys.)

Wandelen in Antwerpen op 22 december is zeker een verrijking, sportief en cultureel, voor
iedere deelnemer.
Het Regionaal Bestuur voor Antwerpen hoopt dan ook om elkeen een onvergetelijke
wandeling te kunnen bezorgen.
Hartelijk welkom aan elke wandelaar!
Wenst u meer uitleg, neem dan contact op met:

Frans Van de Vondel
Secretaris Regio Antwerpen
Tel 03/449 92 37 of gsm 0473/264 998
e-mail rbk.antwerpen@proximus.be
www.wandelsportvlaanderen.be
Page 2

Zondag 22 december 2019
Het regionaal bestuur nodigt uit

Antwerpen
in de winter

2019

Opgelet: Gewijzigde Startplaats
Vertrek en aankomst op de boot
Het is zo eens iets anders!

Kom genieten van een ontdekkingstocht
langs de mooiste plekjes van de Antwerpse binnenstad en
van een stukje wereldhaven.
Kom en proef de Antwerpse Kerstsfeer!

Afspraak voor vertrek vanaf de

Cadx aanlegsteigers voor
“Flandria 24” en “Festina Lente”

Kattendijkdok-Oostkaai 22

Niet op de openbare weg werpen a.u.b.
VU: F. Van de Vondel, Guido Gezellelaan 14 2640 Mortsel

Afstanden:
Lussen van 3-4-5-6-8 en 11km
Onderling combineerbaar
met mogelijkheid:
* gratis bezoek dakterras MAS, 63m hoog
* St. Pauluskerk, Kerkschip 11:30 tot 17:00u

Vertrekken :
kan tussen 10:00 en 19:00 uur
(10:00 en 16:00 uur voor de 8 en 11km)
Laatste stempel en aankomst: 21:00u

I.V.V. stempel : vanaf 5km
Inschrijvingen :
Niet-leden: € 2,00
Leden op vertoon van lidkaart: € 1,20
Kinderen -12 jaar: GRATIS
(inschrijven verplicht)

Inlichtingen :
Frans Van de Vondel op 03/449 92 37 of
0473/264 998 of
rbk.antwerpen@proximus.be of
frans.vandevondel@skynet.be

Bereikbaarheid openbaar vervoer:
-Tramlijn 1, vanaf P&R Luchtbal,
halte Noorderplaats op 400m.
-Tramlijn 24, centraal station naar Havenhuis,
halte Cadix, op 350m
- www.delijn.be
-Auto: vanaf R11 afrit1 Merksem, richting kaaien
1-199. Voor Havenhuis linksaf.
Vele parkeermogelijkheden op zondag.

