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Meer info  
en inschrijvingen op:  
https://bit.ly/zuidranddag
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Vallei van de Molenbeek Laarzenpad in de Boshoek Speelgroen in Fort 4 De Reukens

1   Groen Neerland – Ontdek de vallei 
van de Kleine Struisbeek: ingang via de 
kleine Doornstraat 36, Wilrijk

2   De Reukens – Ontdek het jonge bos 
in de vallei van de Wullebeek: afspraak 
aan het bedrijventerrein Oeyvaersbosch, 
Langlaarsteenweg in Aartselaar 

3   Cultureel centrum ‘t Aambeeld 
– Ontdek de Zuidrandreuzen: Della 
Faillelaan 34, Aartselaar

4   Hof Ter Linden – Proeven van streek-
producten: Drie eikenstraat 5, Edegem

 5   De Edegemse Beekvallei – Ontdek 
de natuur en de vallei: ingang via het 
wandelpad achter de Boerenlegerstraat, 
Edegem

6   Museum voor Heem- en Oudheid-
kunde – Eten en drinken in het Romeinse 
Kontich: Sint-Jansplein 8, Kontich 

7.1   Schapenhagen en de oude spoor-
wegberm – Natuursafari en wandelingen: 
Pauwhoevestraat 14, Kontich

7.2   De Babbelse Plassen en Langbos – 
Leuke speurneus- en Doe-opdrachten: 
Boskapelweg, Kontich

7.3   De Babbelbeekse Beemden –  
Natuur-en valleiwandeling: Bremstraat, 
Duffel

8   De Boshoek – Natuurspeurtocht, 
geleide wandelingen, boerderijspelletjes; 
van gras tot glas, infomarktje van alle 
partners met open ruimtefilmpjes, streek-
bar Stroyland en hoeve-ijs:  
Boshoekstraat 99, Hove

9   De Koude Beekvallei en Fort 3  
(Mortsel en Borsbeek) – Natuur en  
historische wandelingen, herfstbar  
en optredens: vertrek aan de  
Schuur - Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, 
Borsbeek

10   De Molenbeekvallei in Boechout – 
Natuur-en valleiwandeling: de Kapel  
Don Bosco, Broechemsesteenweg 100, 
Vremde (Boechout)

11   Bezoek aan de Stenen Molen  
in Boechout – Konijnenbergstraat 2,  
Boechout
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Zuidranddag
Proef, bewonder en beleef  
de groene, open ruimte van  
de Zuidrand
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Waarom dit feest?

Overheden, verenigingen, private eigenaars en burgers bundelen 
al jaren hun krachten om dit bijzondere gebied te behouden, 
te versterken en zoveel mogelijk toegankelijk te maken voor 
bezoekers. 

Na 10 jaar hard werken vonden de partners in het Strategische 
Project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ 
het tijd om uit te pakken met enkele hoogtepunten en knappe 
realisaties.

Door inzet en samenwerking kreeg dit gebied een gezicht als 
streek. We werken aan ruimte voor bos, natuur, water, landbouw, 
erfgoed (denk maar aan al de forten en kastelen) én recreatie 
zodat ze tegen een stootje kan. Een hele uitdaging om al deze 
elementen een plaats te geven in het gevarieerde landschap. 
Ook de komende jaren zetten ze hun schouders graag 
verder onder deze uitdaging en dat vieren we graag op deze 
Zuidranddag.

Alle activiteiten zijn makkelijk bereikbaar met de fiets:  
www.toerismezuidrand.be/index.php/nl/zuidrand-fietskaart

WAAR:   
Antwerpse Zuidrand

WANNEER:  
Zondag, 10 oktober 2021  
vanaf 14u 

KEN JIJ ALLE PARELTJES  
UIT DE ZUIDRAND AL?
Op zondag 10 oktober beleef 
je de Antwerpse Zuidrand als 
nooit tevoren! Kom de natuur, 
het bos, de beekvalleien, 
de landbouw en de rijke 
geschiedenis en cultuur
verkennen.

Op het programma staan
een kinderzoektocht, geleide
wandelingen, een boerderij-
bezoek, mini-concertjes en 
proeverijen van smaakvolle 
streekproducten.

Activiteiten voor jong en  
oud dus!

Meer info en inschrijvingen op:  
https://bit.ly/zuidranddag
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