DE ZUIDRAND
-dat smaakt!-

beleven
ontdekken

logeren

toeristische gids
fietsen wandelen
proeven

De Zuidrand, dat smaakt!
In deze streek heeft het goede leven
altijd al een belangrijke rol gespeeld.
Gezellige terrasjes, eeuwenoude kastelen,
enorme forten, … je kan het hier allemaal vinden.

antwerpen

Tel daar de talrijke wandel- en fietsmogelijkheden,
streekproducten en leuke logeeradresjes bij
en je hebt redenen genoeg om eens
te komen proeven van de Zuidrand.

ede

De Zuidrand, dat smaakt! is een initiatief van de gemeenten
Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint.
Met de medewerking van
Toerisme Provincie Antwerpen,
Landschapspark Zuidrand
en Horeca Vlaanderen
Met de steun van
Agentschap Ondernemen
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Vanaf het voorjaar 2016
vind je alle informatie over
de Zuidrand op de gloednieuwe website
www.toerismezuidrand.be

wandelen en fietsen
De Zuidrand verkennen doe je met
de fiets of te voet.
Zo ontdek je de groene plekjes en
de mooiste trage wegen. Bovendien
zijn de leukste stopplaatsen nooit
ver weg.

© Provincie Antwerpen
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ZANDBERGEN
Edegem en
Kontich

borsbekenpad
Borsbeek

hoevewinkel
Milagrow

Nieuw vanaf april 2016

de Zuidrandroute

De hoevewinkels, de forten, de kastelen … ze liggen allemaal
op fietsafstand van elkaar. Via trage wegen en onbekende
paadjes fiets je langs de voornaamste plekjes van de streek.
Je vindt deze folder aan het onthaal van de gemeentehuizen
van Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich
en Lint.
De forten op deze route zijn niet alleen de ideale
picknickplek. Je vindt er ook prachtige natuurspeeltuinen.

Wandelkaart landschapspark
Zuidrand

Trommelhoeve, Boechout

Ontdek de meest verrassende groene gebieden met de
wandelkaart van de Zuidrand. Er zijn 23 mooie wandelingen
voor je uitgestippeld.
De wandelkaarten koop je voor 5 euro aan het onthaal van
de gemeentehuizen van Aartselaar, Borsbeek, Boechout,
Edegem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel en Wilrijk.

Loop eens langs het Oude Spoorwegpad en ontdek een mooi
stuk natuurgebied in Waarloos
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Park, Lint

Met de fiets door de Zuidrand en
omstreken

Brialmontroute , Veleau en ‘In het wiel van Eddy Merckx’
De 44 kilometer lange Brialmontroute neemt je mee langs de
19de-eeuwse fortengordel in en om Antwerpen. De brochure
met de route kan je downloaden op fortengordels.be/pagina/
fortengordels-en-toerisme.
Hou je van fietsen langs het water? Dan zijn
de Veleauroutes van de provincie
Antwerpen iets voor jou. Een Veleauroute
loodst je van het ene waterrijke plekje naar
het andere. Benieuwd? Scan de QR-code of
download de route op
www.veleau.routeyou.com.
Wat hebben Eddy Merckx en de Zuidrand met elkaar te
maken? Ontdek het langs de fietsroute ‘In het wiel van Eddy
Merckx’. Fiets mee door de geschiedenis van de koers en
combineer het mooiste van de Rupelstreek met een stukje
Zuidrand.
De fietslus download je op www.inhetwielvaneddymerckx.be

© Provincie Antwerpen

Wist je dat de Zuidrand
een zeer bereikbare
streek is? Je komt met
gemak tot bij ons met
trein, tram, bus én fiets!

Kom je met de trein? Stap af in
•
•
•

Boechout met een rechtstreekse trein vanuit Antwerpen
naar Mol of Leuven
Hove met een rechtstreekse trein vanuit Antwerpen naar
Mechelen en Brussel-Zuid
Kontich met een rechtstreekse trein vanuit Antwerpen
naar Mechelen en Brussel-Zuid

Met de fiets

Met behulp van het fietsknooppuntennetwerk verken je op
een veilige manier de mooiste plekjes van de streek. Stippel je
trip uit op www.fietsnet.be.
Kies je liever de snelste weg naar de Zuidrand? Dan is de
fietsostrade iets voor jou. Vanuit Mechelen, Antwerpen of Lier
is het veilig en snel fietsen.
Wil je ter plekke een fiets huren? Het fietspunt van MortselOude God voorziet met plezier een fiets voor jou. Je vindt er
een groot aanbod aan dames- en herenfietsen, plooifietsen,
elektrische fietsen en tandems. Ook fietskarren, fietszakken,
kinderstoeltjes en fietskaarten zijn voorhanden.

Met de bus en de tram

De bus brengt je vlotjes naar de Zuidrand vanuit Antwerpen,
Mechelen of Lier. Plan je route op www.delijn.be
Tram 15 vanuit Antwerpen brengt je tot aan de rand van
Boechout en Borsbeek
© Provincie Antwerpen
9

Brasserie De Vondeling
Koning Albertstraat 19/1, 2547 Lint
03 288 42 02
www.devondeling.be
Op 1,2 km van fietsknooppunt 52
Restaurant De Pastoor
van Vremd
Boomkensstraat 4, 2531 Vremde
03 454 31 16
www.depastoorvanvremd.be
Op 60 meter van fietsknooppunt 83
Café Laarhof
Laarhof 9, 2630 Aartselaar
03 877 14 20
Op 1,3 km van fietsknooppunt 16
Brasserie ’t Of in Hove
Mechelsesteenweg 115, 2540 Hove
03 344 23 60
www.tofinhove.be
Op 1,5 km van fietsknooppunt 10
De Trommelhoeve
Trommelbaan 14, 2530 Boechout
03 482 04 31
www.trommelhoeve.be
Op 300 meter van
fietsknooppunt 11

Beloon jezelf voor je
inspanning op het
terras van onze
fietsvriendelijke
horeca
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Erfgoed en attracties

hof ter linden
Edegem

In de Zuidrand zie je overal sporen
van een boeiende geschiedenis. De
Brialmontforten werden er gebouwd
en de landbouwers waren de grote
leveranciers van de stad. Stap op je
fiets en ontdek het verhaal van de
Zuidrand. We geven je alvast enkele
must-sees mee.

fort 5
Edegem

KASTEEL CLEYDAEL
Aartselaar

Hof ter Linden en Fort 5 In
Edegem

Tot 2012 was het kasteeldomein van Hof Ter Linden
privédomein. Met de aankoop van de gebouwen en het
55 hectare groot omliggende park door de gemeente Edegem,
Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos
kwam daar verandering in. Iedereen is welkom in dit prachtige
domein.
Er wordt nu ook een verbinding gemaakt met het
nabijgelegen Fort 5, een van de Brialmontforten van de streek.
Dit fort is dagelijks toegankelijk van 6.45 tot 21 uur.
Kom je graag meer te weten over de geschiedenis van
deze pareltjes? De historische gidsen van Edegem geven
rondleidingen op dit domein. Reserveren doe je via
cultuur@edegem.be
Je vindt de fraaie kasteeldreef ter hoogte van de Drie
Eikenstraat 13 in Edegem.

Kasteel Cleydael in Aartselaar

Dit prachtige waterslot werd gebouwd in de 14de eeuw.
Het kasteel zelf is niet publiek toegankelijk, maar op het
domein ben je welkom in de golfclub Cleydael en het
restaurant Tafel 19, ondergebracht in de 14de-eeuwse
bijgebouwen. Je fietst langs het kasteel ter hoogte van de
Cleydaellaan 36 in Aartselaar.
Op 1,2 km van fietsknooppunt 32

Fort 5, Edegem
© Provincie Antwerpen
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Kasteel Groeningenhof in Kontich

Het uitstekend bewaarde waterkasteel Groeningenhof werd
gebouwd in de 16de, 17de en 19de eeuw. Dit kasteel kreeg al
een vermelding op de Ferrariskaarten uit 1771. Het slot is in
privébezit van een burggraaf maar goed te zien ter hoogte van
Kontichhof op 550 meter van fietsknooppunt 15.

Volkssterrenwacht Urania in Hove

In Hove vind je een van de zes Vlaamse volkssterrenwachten.
Bij Urania krijg je een rondleiding doorheen de sterrenwacht
en bij helder weer kan je waarnemen door de telescopen.
Urania beschikt ook over een planetarium.
Individuele bezoekers zijn welkom op vrijdagavond vanaf
20 uur en op woensdagnamiddag vanaf 14 uur
(behalve op feestdagen).
De rondleiding start op vrijdag om 20.30 uur
en op woensdag om 15 uur.
Volwassenen : 6 euro
Kinderen tot 17 jaar : 5 euro
Jozef Mattheessensstraat 60 in Hove
www.urania.be
Op 650 meter van fietsknooppunt 62

De Steenen Molen van Boechout

Deze prachtige graan- en oliemolen dateert uit 1782. Kom
eens langs op een zondagnammiddag voor een bezoekje.
Konijnenbergstraat 2 in Boechout
Op 160 meter van fietsknooppunt 81

Park en kasteel Lint

In het centrum van Lint staat een kasteel uit 1823 dat dienst
doet als gemeentehuis. Daarrond ligt een park in Engelse stijl.
In de nabijgelegen orangerie heeft de heemkundige kring zijn
thuisbasis.
Koning Albertstraat 41 in Lint
Op 1,2 km van fietsknooppunt 52

Wist je dat...
in het park een echte sequoia of mammoetboom staat?
Deze boom is uiterst zeldzaam in de Benelux.
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Wist je dat …
in nauwelijks vijf jaar
(1859 - 1864) 13 000
arbeiders acht bijna
identieke bakstenen
forten tussen
Wijnegem en
Hoboken
bouwden?

Fort III in Borsbeek

Het fort van Borsbeek werd als eerste gebouwd en heeft meer
decoratie dan de andere Brialmontforten. De gebouwen zijn een
belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen.

Wil je het fort van Borsbeek verkennen onder begeleiding van een
ervaren wandelgids? Kijk snel op
www.natuurpunt.be/natuurgebied/fort-3-van-borsbeek .

Op en rond het fort is het heerlijk stappen langs de gemeentelijke
wandelknooppunten. Een plan met alle knooppunten haal je op
aan het onthaal van het gemeentehuis van Borsbeek.

Het fort is doorlopend geopend en bereikbaar via de Langbaan, de
Verlengde Schanslaan en de Oude Haegevelde in Borsbeek.
Op 750 meter van fietsknooppunt 5

De Zuidrand is de ideale
uitvalsbasis om ook de
Rupelstreek, Lier en Antwerpen te
bezoeken. Zo krijg je de perfecte mix voor
een topweekend!
www.toerismerupelstreek.be
www.visitlier.be
www.visitantwerpen.be
www.kempen.be

© Provincie Antwerpen
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Streekproducten,
hoevewinkels
en strekenmand
Bieren en kazen, hoeve-ijs, sapjes,
honing, notenolie, …
In de Zuidrand proef je
volop van het goede leven.
Smakelijk biobrood of lekkere
hoevezuivel: je vindt het allemaal
kraakvers bij de boer op fietsafstand.

De Vluchtenburghoeve

Een bekertje koude melk van de automaat, een ijsje of een
potje advocaat vind je bij de Vluchtenburghoeve in Aartselaar.
Onze favorieten? Het advocaatijs en de perensorbet.
Vluchtenburgstraat 10 in Aartselaar
Op 700 meter van fietsknooppunt 17

Biohoevewinkel Milagrow

Spring eens binnen bij Milagrow voor organisch geteelde
groenten en fruit, sapjes, confituur, brood en een heleboel
andere lekkernijen. Heb je bloemetjes nodig? Naast de winkel
vind je de mooiste bloemen op de Bloemenplukweide.

De Trommelhoeve

Dé ideale stop in Boechout is de Trommelhoeve. Tijdens de
zomermaanden kan je er genieten van heerlijk biologisch
hoeveijs. Vergeet niet te proeven van de zelfgemaakte frisco’s!
Trommelbaan 14 in Boechout
www.trommelhoeve.be
Op 300 meter van fietsknooppunt 11

Groenenhoek 56 in Aartselaar
www.milagrow.be
www.bloemenplukweide.be
Op 400 meter van fietsknooppunt 32

De Kriekelaarhoeve

Hoevewinkel Jamico

Voor de beste chocomousse van de Zuidrand moet je naar de
Kriekelaarhoeve. Proef zeker ook de verse (karne)melk en het
hoeve-ijs.

Op zoek naar dagverse groenten en fruit of heerlijk appelsap?
Stap op je fiets en breng een bezoekje aan boer Luc, die
aardappelen en courgetten teelt.

Kriekelaarstraat 2 in Kontich
Op 800 meter van fietsknooppunt 19

Adriaan Sanderslei 138 in Aartselaar
Op 1,4 km van knooppunt 16
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Wil je al dat lekkers graag
proeven? Of cadeau doen?
Dan is een Strekenmand iets voor
jou! Deze mand vind je bij een van
onze verkooppunten:
Hoevewinkel Jamico
Adriaan Sanderslei 138 in Aartselaar

Brandtfood

Sint-Laureysplein 5 in Hove

Bakkerij St-Rita
Pierstraat 22 in Kontich

Drankenhandel Vets
Schanslaan 130 in Borsbeek

B&B de Vennehoeve

enkel op bestelling via info@vennehoeve.be

wist je dat,...

je onze streekproducten kan vinden in de
Smaakcaravan? Tijdens een aantal evenementen
gaan de gemeenten van de Zuidrand op tour met
een infokantoor op wielen. Kom zeker eens langs
voor wandelkaarten, fietsroutes én de lekkerste
streekproducten.
Benieuwd hoe in de Zuidrand notenolie
van topkwaliteit wordt gemaakt? Bezoek
het atelier van Migino in Hove. Meer info
vind je op www.migino.be
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Logeren
Door ons gevarieerde aanbod aan
logies is er voor ieder wat wils. Van
een gezellige bed and breakfast
tot een elegant hotel, logeren in de
Zuidrand doe je altijd in stijl.

Hotel Solhof

B&B Bel-Air

B&B Praia

B&B De Vennehoeve

Hotel Drie Eiken

B&B De Frimethe

Baron van Ertbornstraat 120
2630 Aartselaar
www.solhof.be
03 877 30 00

Guido Gezellestraat 18 A2
2630 Aartselaar
www.bedandbreakfastpraia.be
0476 56 34 83

Drie Eikenstraat 655
2650 Edegem
www.drie-eiken.com
03 821 12 11

Hotel De Basiliek
Trooststraat 22
2650 Edegem
www.debasiliek.be
03 457 00 16

Hotel Ter Elst
Kattenbroek 1
2650 Edegem
www.terelst.be
03 450 90 00
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Janssenslei 9
2530 Boechout
www.bedandbreakfast-belair.be
03 455 93 17

Vennehoeveweg 20
2531 Boechout
www.vennehoeve.be
0477 78 05 60

Toeffelhoek 40
2531 Boechout
www.defrimethe.be

Gîtes De Trommelhoeve
Trommelbaan 14
2530 Boechout
www.trommelhoeve.be
03 482 04 31

DE ZUIDRAND
-dat smaakt!-

www.toerismezuidrand.be
info@toerismezuidrand.be
www.facebook.com/ZuidrandDatSmaakt
Vu: Marjan Nauwelaert, Provinicale Steenweg 158, 2627 Schelle

