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Antwerpen Noord zit vol verrassingen. Het is een bruisende buurt waar 
heel wat te beleven valt. Je kunt er ondergedompeld worden in de leven-
dige winkelstraten, maar ook rustplekjes of verborgen pareltjes ondekken. 

Dit wandelboekje bevat een aantal wandelingen of zoektochten die je kun-
nen helpen om enkele van die plekjes te ontdekken. 

Misschien ben je een inwoner van deze buurt of ben je gewoon op door-
reis, voor iedereen valt er nog te ontdekken. Sommige bewoners nemen 
in dit boekje zelf het woord, maar ook jij kan iemand rondleiden in deze 
buurt. Alleen wandelen is soms prettig, maar ook samen wandelen kan 
leerrijk zijn. 

Dankzij #ontdekkingtroef konden we dit boekje laten maken om ook in 
eigen stad op ontdekking te gaan. 

Deze publicatie kwam tot stand dankzij Buurtwerking Elegast den Dam, 
Brandpunt 23, de Dienstencentra van het Zorgbedrijf, Buurtsport Antwer-
pen, PSC-Open Huis en Buurtcentrum de Wijk. 

Fotografencollectief 

Brandpunt 23
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Wandel je graag eens met iemand anders? Dan zijn de duo-wandelingen 
van Open Huis misschien wel iets voor jou.

Wat?
Je maakt samen met iemand anders uit de wijk een wandeling in de buurt.
Met wie je gaat wandelen dat organiseert Bart (Open Huis). 
Als de wandeling start kan je een plan krijgen om een route te volgen.
Je mag ook zelf kiezen hoe je wandelt.

Liever niet alleen wandelen?

Wie?
Iedereen die liever met 2 gaat wandelen.
Iedereen die graag iemand nieuw leert kennen.

Hoe?
Je schrijft je in bij Bart van “Open Huis”,
Via telefoon: 0498163962,
Via mail: bart.vaneeckhoven@cawantwerpen.be,
Je gaat naar Open Huis (Schoolstraat 5, 2060 Antwerpen)

Je zegt tegen Bart wanneer je graag gaat wandelen. Hij zoekt iemand an-
ders die ook op dat moment kan.
Bart maakt met jullie een afspraak op het zelfde moment en jullie gaan 
wandelen!
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2060 in vogelvlucht

Deze fotozoektocht werd samengesteld door Dienstcentrum Seefhoek. 
Ga op zoek naar de vogelkastjes en spring eens binnen bij een Diensten-
centrum voor een (meeneem)koffie. Aan de hand van de tips zal je de 
vogelkastjes zeker vinden.

Vogelkastje 1

Vogelkastje 2
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Vogelkastje 3

Vogelkastje 4

Vogelkastje 5
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Brandpunt 23 Fotozoektocht

Deze fotozoektocht werd samengesteld door Brandpunt 23. Een sociaal-
maatschappelijk fotografencollectief dat zijn oorsprong vindt in Antwerpen 
Noord. Hun foto’s wijzen je de weg doorheen een stukje 2060. Tijdens de 
zoektocht kan je de vragen beantwoorden via dit antwoordformulier. 

Vraag 1 Vraag 17
Vraag 2 Vraag 18
Vraag 3 Vraag 19
Vraag 4 Vraag 20
Vraag 5 Vraag 21
Vraag 6 Vraag 22
Vraag 7 Vraag 23
Vraag 8 Vraag 24
Vraag 9 Vraag 25
Vraag 10 Vraag 26
Vraag 11 Vraag 27
Vraag 12 Vraag 28
Vraag 13 Vraag 29
Vraag 14 Vraag 30
Vraag 15 Vraag 31
Vraag 16

Bezorg het antwoordformulier aan Buurtwerking Elegast Dam (Twee 
Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen) en krijg iets leuk! 

Naam:
Telefoonnummer: 
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Startplaats: Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen

Vraag 1: aan welk huisnummer hangt exact 
deze autotekening? 
 
Neem het zebrapad om de weg over te 
steken en rechtdoor de  
helling op te lopen. voor de volgende vraag

Vraag 2: welk nummer 
staat boven deze letters?

Volg het pad verder tot 
aan de volgende foto. 
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Vraag 3: welke nummer staat er 
op het hek van de hondenweide?  
Loop verder tot de volgende foto 

Vraag 4: welke GR nummer vind 
je hier? 
Loop verder tot de volgende foto 

Vraag 6: Op welk huisnummer ligt dit Pro Velo 
gebouw?
Loop de helling op 

Vraag 5: op welk huisnummer ligt dit 
SPRKgebouw?  
Loop verder langs het gebouw tot de 
volgende foto 
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Vraag 7: Wat is het huisnummer van 
het huis met deze ramen?

Sla hier in en voor vraag 8 zoek je het 
huisnummer van de woning met balkon 
op de volgende foto

Vraag 9: Geef het huisnummer van het 
huis met deze bel.
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Vraag 11: wat is het huisnummer  
van deze supershop?

Vraag 12: van welk huisnummer 
zijn deze belletjes

Vraag 13: Wat is het 
huisnummer van dit 
bakstenen gebouw? 
Sla vervolgens linksaf 
de smalle straat in

Vraag 14: Welk huisnummer heeft het 
pand van de oranje buis?

Vraag 15: Welk huisnummer bevindt zich 
boven deze brievenbus? Sla rechtsaf
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Vraag 16: Wat is het huisnummer 
van deze studentenhuisvesting? 
Ga rechts verder

Loop de helling op

Vraag 17: welk jaartal kan je vinden bij 
deze graffitti?
Loop de helling af tot aan de volgende 
foto (wandel best rond het gebouw)

Vraag 18: wat is het huisnummer van La Gare? 
Vorvolg de weg onder de spoorwegbrug

Vraag 19: wat is 
het huisnummer 
van deze woning? 
Vervolg deze 
straat
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Vraag 20: sla hier rechtsaf

Vraag 21: wat is het hoogste 
nummer van dit tentakel?
Neem links het pad

Vraag 22: wat is het huis-
nummer van deze woning?

Vraag 23: wat is het huisnummer van 
de woning aan deze lantaarnpaal?

Vraag 24: wat is het huisnummer van 
dit pand met garage?

Vraag 25: wat is het huis-
nummer van deze woning? 
Sla verderop rechtsaf
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Vraag 26: wat is het kleed-
kamernummer van deze 
kleedkamer? 
Houd rechts aan

Vraag 27: wat is het huis-
nummer van barbizart?
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Passeer eens langs de slachthuissite, de Babelbuhne en Damhof aan de overkant

Na je bezoekje aan de slachthuissite keer je terug naar Barbizart en ga je rechts 
de hoek om naar Galerijke Marijke 

Vraag 27: wat is het  
huisnummer van Galerijke 
Marijke?

Vraag 28: geef hier ook 
het huisnummer van.
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Vraag 29: geef het huis-
nummer van het rode huis

Vraag 30: geef van dit 
pand het huisnummer

Vraag 31: geef van dit ge-
bouw het huisnummer 
Ga vervolgens onder de 
brug door en sla linksaf 
door het park naar de 
volgende foto

EINDE
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Antwerpen-Noord is een bruisende wijk. Je zou kunnen denken dat ze op 
het eerste zicht niet veel bijzondere bezienswaardigheden in petto heeft, 
maar voor heel veel mensen kent 2060 zijn weerga niet. In deze wandeling 
laten we de buurtbewoners zelf aan het woord. Wie kan er immers beter 
de waarde van een wijk illustreren dan de mensen die er leven? Deze 
rasechte 2060’ers leiden je rond in hun wijk aan de hand van korte filmp-
jes. Samenlevingsopbouw stelde deze wandeling samen. Wandel door de 
levendige straten en laat je verrassen door de diverse bewoners en hun 
verhalen. 

Route
• Start: Buurtcentrum De Wijk, Willy Van der Steenplein 1
• 1: Tulpstraat 49
• 2: Viséstraat 147
• 3: Sint-Jobstraat 45
• 4: Dambruggestraat 342
• 5: Park Spoor Noord
• 6: Lange Dijkstraat 50
• 7: Lange Beeldekensstraat 18
• 8: Handelsplein (Schoolplak)
• Einde: Buurtcentrum De Wijk 

Op de volgende pagina vind je een kaartje met de verschillende locaties. 
Aan elke locatie zal je een QR code vinden die je kunt scannen met je 
smartphone om de filmpjes over deze locatie te kunnen zien. 

Beschik je niet over een smartphone met internet, dan kan je ook een tab-
let gebruiken bij Buurtcentrum de Wijk. Met deze tablet kan je de filmpjes 
zien tijdens de wandeling.

2060’ers leiden je rond in hun wijk
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1. Yassine – Tulpstraat 49
Yassine is de voorzitter van de Moskee Omar Masjid. Hij is dus de ideale 
persoon om jullie wat meer te vertellen over wat er allemaal in de moskee 
te beleven valt.
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2. Jos – Viséstraat 147
Muziek, kunst en cultuur: drie termen die buurtbewoner Jos het best 
beschrijven. In zijn video vertelt Jos over zijn band, de Strawheads. Muziek 
is niet het enige waar deze actieve man mee bezig is, hij is ook een heel 
productieve beeldend kunstenaar. 

3. Paul – Sint-Jobstraat 45
Welkom in de Sint-Jobstraat. Je staat hier aan het atelier van de Fiets Dok-
tor. Dit fietsatelier wordt uitgebaat door opmerkelijke buurtbewoner Paul. 
In zijn video vertelt Paul ons in zijn eigen taal alles over het reilen en zeilen 
in het wonderlijke atelier van de Fiets Doktor.
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4. Willy – Dambruggestraat 342
Hier bevind je je bij het voedselbedeelpunt dat uitgebaat wordt door onze 
derde buurtbewoner, Willy. In zijn video vertelt Willy je alles over deze 
hartverwarmende plek. Als je deze wandeling op een donderdag doet, dan 
zie je Willy misschien zelfs aan het werk.

5. Sunday – Park Spoor Noord
Iedereen is vertrouwd met het mooie Park Spoor Noord. Onze volgende 
buurtbewoner woont hier vlakbij en wou daarom heel graag zijn video 
hier opnemen. Maak kennis met creatieve 2060-bewoner Sunday. Sunday 
schrijft poëzie en draagt in zijn video één van zijn vele gedichten voor. 
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6. Bijbelhuis – Lange Dijkstraat 50
Welkom bij het Bijbelhuis. In dit filmpje vertellen Ernst en David alles over 
deze organisatie die iedereen welkom heet. Wil je meer te weten te komen 
over de werking van het Bijbelhuis, bekijk dan zeker de video, en als je tijd 
hebt kan je altijd eens binnenwandelen. 

7. Reintje – Lange beeldeensstraat 18
Je staat nu voor de Heilig-Hartkerk. Reintje vertelt jou met plezier meer 
over deze mooie plek in Antwerpen-Noord. Bekijk de video en ontdek wat 
de Heilig-Hartkerk te bieden heeft. 
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8. Belinda – Handelsplein
Het Handelsplein is een vaste waarde voor iedere bewoner van 2060. 
Belinda vertelt jullie er met plezier over. Zij is een medewerker van Samen-
levingsopbouw, een organisatie die vlakbij dit pleintje gevestigd is. Tijdens 
het werken is het Handelsplein een vaste stop voor haar.

Einde
Je bent aan het einde van de buurtwandeling gearriveerd. Bedankt om 
met ons op deze uitstap te gaan. Hopelijk heb je ervan genoten en ben je 
meer te weten gekomen over de levendige wijk die Antwerpen-Noord is, 
een wijk bomvol mensen met elk hun eigen interessant verhaal, net zoals 
de bewoners die je dankzij deze wandeling hebt leren kennen.
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Wandelen is gezond. Het is goed voor je lichaam en geest. Sporting A 
wil dat graag ondersteunen. De uitleendienst in Park Spoor Noord heeft 
enkele materialen om je wandeling interactiever te maken en stelt de vol-
gende materialen ter beschikking:

elke stap telt! Sporting A zet je in beweging

Stappentellers
Hiermee kan je het aantal stappen 
registreren tijdens een activiteit:

Nordic Walking Sticks
Hiermee maak je je wandeling nog 
sportiever en train je ook je bovenli-
chaam

Urban Golf
Hiermee maak je je wandeling speels 
en fun, ideaal om met je kinderen te 
doen

Als je interesse hebt om één van bovenstaande materialen te ontlenen 
met bijhorende uitleg of je wil wel graag (starten met) wandelen, maar niet 
alleen,  neem dan contact op met Buurtsportmedewerker Jort Verdick:
0490/58 66 18
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Hallo Velo met Gateau

Reserveer een plezier-ritje met de fiets.
Je ontdekt de stad met al haar parken, kunst en mooie zichten. Een tus-
senstop met een koffie en gebak mag niet ontbreken! 

“Hallo velo!” praktisch: 

Wanneer?  
Elke donderdag van 13u tot 16u 

Waar?  
Je vertrekt aan Open Huis (Schoolstraat 5, 2060 Antwerpen) en komt 
daar terug aan. (als je niet aan Open Huis geraakt vermeld het dan bij de 
reservering) 

Hoe?  
Elke donderdag staat er een enthousiaste en opgeleide fietser klaar die 
met jou een route naar keuze aflegt. 

Er klaar voor?
Stap 1: Bel Bart (0498163962) of ga langs Open Huis en reserveer een plek 
op de fiets
Stap 2: Kom op de gekozen dag naar Open Huis en ontmoet de fietser en 
je eventuele medepassagier (je kiest zelf of je alleen of met 2 mee rijdt)
Stap 3: Geniet van de uitstap!
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Geocache in Antwerpen Noord

Wat is geocaching? 
Geocaching is een soort van zoektocht naar ‘caches’. Caches zijn doosjes 
of voorwerpen die verstopt liggen op een openbare plaats. Je kunt die 
caches met de gps van je telefoon vinden. In de doosjes vind je meestal 
een logboek waar je je naam, datum en tijd opschrijft wanneer je de ‘cache’ 
vond.

In 2060 liggen vier caches. Onder andere een nep steen, een plastic bakje 
en een kokertje. Om deze caches te vinden moet je eerst de Geocache 
app downloaden op je telefoon. Deze app is gratis te vinden op de App 
Store of Play Store. 

23

Wanneer je de app op je smartphone hebt, kan je tijdens je wandeling 
navigeren naar de caches van 2060.  
 
Hulp nodig op de app te downloaden of installeren? Kom langs op  
Digidonderdag van Buurtwerking Elegast Dam. Elke donderdag tussen 
18u30 en 20u, Twee Netenstraat 1, 2060 Antwerpen.



 
Tip: Zorg dat je gsm voldoende is opgelad-
en en neem pen of potlood mee. 
 
Heb je de smaak je pakken? 
Geocaching kan je over heel de wereld 
doen. Ook met kinderen is het leuk om te 
doen, voor hen is het een echte schatten-
jacht.
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Dit wandelboekje is gratis en te verkrijgen bij: 
Buurtwerking Elegast den Dam, Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen  
PSC-Open Huis, Schoolstraat 5, 2060 Antwerpen 
Buurtwerk de Wijk, Willy Vandersteenplein 1, 2060 Antwerpen 
Dienstencentrum Seefhoek, Onderwijsstraat 13, 2060 Antwerpen
Het Oude Badhuis, Stuivenbergplein 38, 2060 Antwerpen

Tekst en foto’s: Fotografencollectief Brandpunt 23, Dienstencentrum Seef-
hoek, PSC-Open Huis, Buurtwerk de Wijk, Buurtwerking Elegast den Dam, 
Sporting A en Jan Van Dijk (coverfoto)
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