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Burgers en Boeren: De Zuidrandtoer
Vertrekpunt: Edegem Wilrijkstraat-Edegemsesteenweg knooppunt 14 Lengte:  

67 km



Knooppunten: 14-51-33- A-32- B- 17-91- C-16- D -6-93-3-19-20- E -12-F-63-61-G- 81-62-10-99- H-26-25- I-15-J- 14
Op sommige plaatsen wijken we af van de knooppuntroute, aangeduid met een letter. Bij elke letter vind je een beschrijving van de te volgen weg.

A Onderweg langs de Klaverbladdreef en het Kasteel 
Cleydael zien we verderop de Bloemenplukweide.

B We rijden tot de Cleydaellaan, gaan daar rechtdoor 
via de Helstraat tot de Boomsesteenweg, rechts 

via het fietspad tot de volgende kruising. Dit is de 
Vluchtenburgstraat met rechts de Vluchtenburghoeve. 
We vervolgen onze weg tot knooppunt 17.

C Richting knooppunt 91, nemen we op het einde 
van Den Hooghenweg links de Hillekensweg tot 

het kruispunt. Op het volgende T-kruispunt nemen 
we rechts de Koekoekstraat en volgen verder tot het 
Wullebeekhof. Hier keren we om en fietsen rechtdoor 
tot de A12. Steek de fiets- en voetgangersbrug over. 
We slaan het fietspad linksaf richting Antwerpen tot 
we na 100 m rechts afslaan naar de Lindenboslaan. 
Daarna nemen we meteen links de Eglantierlaan. Deze 
straat blijven we volgen tot op het einde. Dan slaan 
we rechtsaf de Halfstraat in. De Halfstraat leidt naar 
de knooppuntenpijl 16. Wie op de bank gaat zitten ziet 
schuin links de Lievekenshoeve.

D Onderweg fietsen we door het Reukensgebied in 
Aartselaar. We komen t.h.v. de Langlaarsteenweg, 

die we rechts volgen. Op het T- kruispunt nemen we 
rechts de Reetsesteenweg. We fietsen voorbij de molen 
van ’t Heiken (1801 ), een maalvaardige standaardmolen. 
We vervolgen onze weg, aan café Belle Vue, links. 
Op het volgende T – kruispunt naar rechts: Oever. 
Daar draaien we rechts tot knooppunt 6. Als we het 
kruispunt over steken en de expresweg oversteken 
aan de verkeerslichten zien we verderop rechts de 
Keizershoeve. Nadien vervolgen we onze we op de 
Keizershoek.

E In de spitse bocht recht voor ons zien we de 
Kriekelaarhoeve met hoeve-ijs! We fietsen langs de 

Kriekelaarstraat, slaan de tweede straat rechtsaf , waar 
we iets verderop aan de rechterkant CSA Grondsmaak, 
passeren. We gaan verder langs de Pauwhoevestraat 
naar het rondpunt en volgen rechtdoor de Duffelshoek 
naar knooppunt 20.

F We kruisen de Lintsesteenweg en draaien op 
het fietspad naar rechts en dadelijk naar links 

de Boshoekstraat in. Hier bevinden we ons in het 
landbouwgebied tussen Boechout en Lier. In deze 
Boshoekstraat iets verderop vinden we rechts 
Gasthuishoeve en links Hoeve Van der Heyden.

G We fietsen langs de landerijen en het Kasteel 
Moretus met imposante dreef. Aan het knooppunt 

81, gaan we even rechts (15 m). Hier hebben we 
een mooi zicht op De Steenen molen van Boechout, 
bouwjaar 1782. De molen is nog steeds als korenmolen 
in bedrijf. 

H We fietsen door de Edegemse wijk de Leikes, we 
slaan rechtsaf, langs het centrum van Edegem 

met oud en nieuw gemeentehuis. We fietsen over het 
Gemeenteplein en vervolgen via de Strijdersstraat. Aan 
de tweede straat draaien we even links en fietsen door 
de indrukwekkende lindendreef naar het Hof Ter Linden. 
Voor het kasteel gaan we links de Kasteelweg in en via 
een gemetselde poort verlaten we het kasteeldomein. 
We vervolgen onze weg rechtdoor naar de 
Boudewijnlaan langs het Noulaertsplein en het Marcel 
Janssenspad. Deze steken we over. Aan de overkant 
nemen we links het fietspad tot de Drie Eikenstraat. 
Daar fietsen we aan de verkeerslichten rechtdoor tot we 
rechts de Heihoefseweg inslaan. Vervolgens nemen we 
links de Terelststraat, op het einde rechts langs hockey- 
en voetbalvelden en de sporthal Kattenbroek.

I We rijden links de brug onderdoor en opnieuw 
direct links de Aartselaarbaan in. Via Hoeve Bella 

& Rosita fietsen we verder rechtdoor. Die steken we 
over en rijden links op het fietspad richting Kontich 
tot aan de helling van de brug over de autostrade. 
Hier moeten we terug de Groeningenlei oversteken 
om Hoeve Vrijselhof te ontdekken. We keren terug 
en gaan op de Groeningenlei rechts en volgen het 
fietspad tot we links toegang nemen tot de dreven van 
het Groeninghekasteel en het Kontichhof. Voorbij het 
kasteel slaan we aan het kruispunt linksaf. We blijven 
op het asfalt rijden tot aan de Pierstraat waar we rechts 
afslaan. We volgen de Pierstraat tot er enkele huisjes 
een beetje dwarsliggen. Het weggetje daarvoor moeten 
we rechts inslaan om tot bij Hoeve ’s Jongers, te komen. 
Terug op de Pierstraat rechts volgen we de weg tot 
aan tuincentrum Van Uytsel, waar we dadelijk rechts 
afslaan naast de winkel. We volgen dit fietsweggetje 
tot de Kleistraat waar we opnieuw rechts afslaan. Voor 
het sportcomplex van Aartselaar slaan we rechtsaf het 
fietspad op en vervolgen onze weg.

J We rijden rechtdoor tot de Groeningenlei. Daar 
slaan we rechtsaf. Aan de verkeerslichten opnieuw 

rechts, de Doornstraat in, altijd rechtdoor op het 
fietspad de Drie Eikenstraat voorbij, tot sportcomplex 
Marienborg. Een beetje verder kom je het Geitenpad 
tegen (vernoemd naar de bijnaam van de Wilrijkenaars: 
de Geitenkoppen) Dat draaien we rechts in. We passeren 
de gebouwen van de Universiteit van Antwerpen en het 
UZA en komen zo terug aan knooppunt 14.



1. Bloemenplukweide:
Groenenhoek, Aartselaar

Hier ben je alle dagen welkom om 
zelf je boeketje te plukken. Ben 
heeft hard gewerkt om de tuin 
er op en top fleurig bij te leggen. 
In de zomer kan je hier ook zelf 
aardbeien en frambozen komen 
plukken. Centjes deponeer je 
gewoon in het bakje. 

Meer info:  
www.bloemenplukweide.be

2. Vluchtenburghoeve
Vluchtenburgstraat 10, Aartselaar

Bij deze boerderij ben je op de 
juiste plaats als je melk, ijs, honing, 
aardappelen of eieren zoekt. Voor 
elke gelegenheid kunnen ze hier 
een heerlijk dessert maken. Voor 
ons bezoek stellen ze hun stallen 
open en mogen we er een kijkje 
nemen.

Meer info:  
www.vluchtenburghoeve.be

3.  Wullebeekhof
Koekoekstraat 51 , Aartselaar

Jan en Chris telen in hun serres 
tomaten, komkommers en 
courgettes. Buiten oogsten ze 
momenteel heerlijke asperges. Die 
verkopen ze in hun hoevewinkel 
naast nog een uitgebreide waaier 
van ander fruit en groente.

Meer info:  
www.dezuidrand.be/wullebeekhof

4. Lievekenshoeve
Halfstraat 84, Aartselaar

Op deze boerderij worden met veel 
liefde en zorg aardappelen geteeld, 
die je ter plekke kan kopen of die 
thuis bezorgd worden want Lieve 
en Lieven toeren ook rond met een 
gamma producten.

Meer info:  
www.dezuidrand.be/
lievekenshoeve

5. Keizershoeve
Keizershoek 269, Kontich

Deze coöperant van Fairbel melkt 
elke dag twee maal zijn koeien, 
maar maakt daarbij geen gebruik 
van een melkrobot. Wil je weten 
hoe dat gebeurt, dan leidt hij je 
graag rond na afspraak. 

Meer info:  
www.dezuidrand.be/keizershoeve

6. CSA Grondsmaak
Pauwhoeveweg 2, Kontich

Zelf biologische groenten en 
bloemen oogsten, bij Corazon en 
Zeno, dat kan, op voorwaarde dat 
je lid bent. Maar ook voor diverse 
workshops en evenementen 
kan je hier terecht. Hun hele 
activiteitenassortiment vind je op 
hun website.

Meer info:  
www.grondsmaak.be
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7. Gasthuishoeve Boshoek
Lintsesteenweg 697, Hove

Met de hulp van hun twee zonen worden 
hier dagelijks heel wat koeien in de watten 
gelegd zodat ze heerlijke melk geven. 
Kathleen legt met heel veel bravoure 
uit hoe het dagelijks leven loopt op de 
boerderij na afspraak. Buiten bij heerlijke 
verjaardagsfeesten, worden kinderen hier 
ook met hun klas ontvangen. Meer info 
vind je op hun website.

www.gasthuishoeveboshoek.be

8. Van der Heyden-  
 Van den Broeck

Boshoekstraat 93, Hove

De melk die de koeien van Bart en Ilse 
produceren, kan je rechtstreeks kopen 
in de automaat vooraan aan het erf, om 
onmiddellijk te consumeren of als heerlijke 
aanwinst voor de koelkast thuis. Als je 
eerst een afspraak maakt, leidt Bart je 
graag rond achter de schermen. 

Meer info:  
www.dezuidrand.be/van-der-heyden-
van-den-broeck

9. Samenboerderij  
 Haegevelde

Oude Haegevelde 6, Borsbeek

Ecologisch tuinieren, dat is waar het 
op deze boerderij om draait. Leden zijn 
welkom om mee te helpen en hun kennis 
en kunde te delen. Wim maakt je graag 
wegwijs in de wereld van groenteteelt.

Meer info: 
www.haegevelde.be

10. Malisart –  
 Bella&Rosita

Aartselaarstraat 2, Edegem

Bij dit melkveebedrijf zijn ze erin 
geslaagd om van hun boerderij een 
heerlijk plekje te maken waar je kan 
genieten van een heerlijk ijsje. 

Meer info:  
www.bellarosita.be

11. Vrijselhof
Groeningenlei 83, Kontich

Joe en Christie kweken hier vrije 
uitloop varkens op een biologische 
manier. Het vlees is te bestellen via hun 
website. Rondleidingen en workshops 
zijn allemaal mogelijk op dit idyllisch 
plekje, allemaal na afspraak. Er worden 
momenteel plannen uitgewerkt voor de 
hoevewinkel.

Meer info:  
www.vrijselhof.be

12. Familie ’s Jongers
Pierstraat 228, Kontich

De 140 koeien op deze boerderij worden 
elke dag gemolken door een melkrobot. 
Jan en vader René verzorgen de koeien 
met veel liefde en passie, bijgestaan door 
Lieve en Inne. Op afspraak kan je hier 
een rondleiding volgen.

Meer info:  
www.dezuidrand.be/s-jongers
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