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Beste wandelaar 

 

Tijdens deze wandeling ontdek je het gebied van het toekomstige Ringpark Groenendaal in 

Luchtbal en Merksem.  

 

De wandelzoektocht 

 is ongeveer 7,5 kilometer lang en gaat over vlak terrein. 

 loopt van 3 tot 30 april 2021. Tijdens deze periode staan er op verschillende plekken langs 

het parcours infopanelen met meer uitleg over de plannen voor het Ringpark.  

 bestaat in twee versies. Je kan starten aan BLOC 2030 in Luchtbal of in Park Distelhoek in 

Merksem.  

 

 

Wedstrijd 

 Los onderweg de vragen op. Schrijf je antwoorden in dit boekje. 

 Breng je antwoorden voor 7 mei binnen bij: 

o BLOC 2030, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen 

o Bibliotheek Park, Van Heybeeckstraat 28A, 2170 Merksem 

 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd voor einde mei 2021. 
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Ringpark Groenendaal 

De Groenendaallaan tussen Luchtbal en Merksem is vandaag vooral een drukke weg met veel 

verkeer. Het treinstation van Luchtbal is ongezellig en moeilijk bereikbaar. Bovendien heeft de 

buurt veel geluidsoverlast van de Ring.  

Daarom werkt de stad Antwerpen met een ontwerpteam aan een plan om de Ring hier onder de 

grond te steken. Daarboven komt dan een groot park dat beide wijken met elkaar verbindt. Het 

wordt een plek waar je gemakkelijk en veilig kan wandelen en fietsen. Of een trein, bus of tram kan 

nemen aan het nieuwe stationsplein. 

Sinds september werkt het team BUUR – Latz – Greisch – Studio Woodroffe, aan een plan voor het 

Ringpark. In april stellen zij hun eerste ontwerpen voor aan de bewoners en willen zij graag weten 

wat jullie ervan denken. In oktober 2021 moet het voorontwerp klaar zijn. 

Langs de wandeling staan verschillende panelen met uitleg over het Ringpark. Via een QR-code kan 

je meteen vertellen wat je ervan vindt.  

Meer info over de plannen en hoe jij hieraan kan meewerken vind je op 

www.degroteverbinding.be/ringparkgroenendaal. 

 

  

http://www.degroteverbinding.be/ringparkgroenendaal
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De Oosterweelverbinding, we beginnen eraan! 
Het is zo ver. Begin 2021 startte de bouw van de Scheldetunnel in de haven en binnenkort volgen 

de eerste werken aan de Ring. Ook bij Luchtbal en Merksem. 

Wat betekent dit voor de buurt? 
We starten met de voorbereidingen om de bestaande Ring van Antwerpen af te breken en te 

vervangen door een verdiepte Ring.  

 Vanaf eind april worden enkele nutsleidingen langs de Groenendaallaan verlegd. Dit is 
nodig omdat de nutsleidingen langs de Ring te dicht aan de oppervlakte liggen en dus in de 
weg liggen om er de Ring te kunnen verdiepen.  

 Vanaf de zomer komen er ook werken bij langs de Ring naast de wijk Rietschoorvelden in 
Merksem. Daar maken we nieuwe kokers om de wijk te beschermen tegen mogelijke 
wateroverlast. De ondergrondse kokers die er vandaag liggen, zitten te dicht tegen de Ring 
om de nodige werken uit te kunnen voeren. Daarom bouwen we eerst nieuwe kokers 
verder van de Ring af, voordat we de oude opbreken. Zo blijft de wijk steeds beschermd. 

 Op enkele plaatsen leggen we ook al de wanden van de toekomstige Ring in de grond aan, 
zodat dit niet tijdens de latere werken moet gebeuren. 

 
De nieuwe Ring tussen Luchtbal en Merksem met daarop het Ringpark Groenendaal. 

Op de hoogte blijven of meer informatie? 
De voorziene werken brengen enige hinder met zich mee voor het 

wegverkeer, voetgangers en fietsers. We doen er alles aan om je op de 

hoogte te houden van alles wat er staat te gebeuren. Schrijf je daarom in op 

onze nieuwsbrief over de Oosterweelverbinding, volg ons of Facebook, stel je 

vragen via www.oosterweelverbinding.be of scan de QR-code hiernaast met 

je smartphone.   

  

http://www.oosterweelverbinding.be/
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Fotovraag 

Let tijdens de wandeling goed op. Noteer de nummers van de foto’s in de volgorde waarin je ze 

onderweg tegenkomt.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    
1 2 3 4 

    
5 6 7 8 

    
9 10 11 12 

    
13 14 15 16 

    
17 18 19 20 
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Wandeling 

Je start aan BLOC 2030, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen (Luchtbal) 

Tijdens deze wandeling ontdek je meer over het toekomstige Ringpark. De  eerste 

infoborden geven een goed overzicht van de geplande werken en de ideeën voor het 

Ringpark. 

Vraag 1 

Tijdens de werken aan de Ring rijdt het verkeer over een tijdelijke snelweg. Hoe lang zal deze 

tijdelijke weg gebruikt worden? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Je staat met je rug naar BLOC 2030 en volgt de Columbiastraat naar links. Vijftig meter 

verder ga je links het Agorapark in. Je wandelt door het park naar rechts.  

 

Vraag 2 

In welke taal is hier geld te vinden? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Verlaat het park en ga rechtdoor tussen de containers van JES en de Samentuin Tampico.  

 

Vraag 3 

Hoeveel wegen de containers samen als ze helemaal gevuld zijn? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga rechtdoor, steek het pleintje over en ga links langs de huisjes. Steek ook de volgende 

straat over (Je komt aan huisnummer 86). 

 

Vraag 4 

Welke dieren zie je hier? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga links naar de fietsostrade en volg het fietspad naar rechts. 

 

Vraag 5 

Welk insect zie je? 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Vraag 6 

Welke ziekte vind je onder de spoorweg? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Langs je rechterkant passeer je enkele schoolspeelplaatsen. Hou halt bij de derde en 

meest kleurrijke speelplaats. 

 
Vraag 7 

Hoeveel bloemen tel je? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Voorbij de scholen gaat het fietspad naar rechts. Verlaat het fietspad en ga rechtdoor 

langs de spoorweg richting Station Luchtbal. Aan het einde van het hek ga je naar links.  

 

Vraag 8 

Naar welk jaartal moeten we teruggaan?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga links onder het station door. 

 

Vraag 9 

Hoeveel ogen heeft de roker? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Wanneer je uit het station komt zie je een paneel met het toekomstig stationsplein dat 

boven op de ring zal liggen. 

Ga rechts richting Groenendaallaan. 

 
Vraag 10 

Wat doet Theo? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

Aan de Groenendaallaan ga je naar rechts tot aan de verkeerslichten. 

 

Vraag 11 

Wat mag er niet aan het tankstation? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Steek aan de lichten eerst rechtdoor de Columbiastraat over, dan naar links de 

Groenendaallaan over. Ga aan de overkant weer links en voor de brug rechts de 

Klipperstraat in. 

 
Vraag 12 

Tot hoe laat kan je drukwerk ophalen op vrijdag? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Wandel verder door de Klipperstraat. Aan de stationsingang staat een paneel met info 

over het Ringpark en station Luchtbal.  

 
Je wandelt verder rechtdoor, maar… 

 
Vraag 13 

Wie mag hier ‘s nachts niet komen? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga op het einde van de Klipperstraat naar rechts. Dit is de Tjalkstraat. 

 

Vraag 14 

Wat vind je niet op het terrein van De Lijn? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 15 

Er is een grote winkel op het einde van de straat. De naam ervan lijkt ons zeer slecht gekozen. 

Wat zou een betere naam geweest zijn? 

o Zeemeters 
o Luchtmeters 
o Ruimtemeters 
 

Op het einde van de straat voor de brug ga je links. Steek aan het einde de straat over en 

ga aan het water naar links. 

 

Vraag 16 

Welke landen zijn aan de overkant vertegenwoordigd? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Wandel langs het water onder de eerste brug door. Hier is heel wat mooie street art te 

zien.  
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Vraag 17 

Hoeveel insecten vind je onder deze brug, en welke? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Vraag 18 

Wie is iedereen? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

Volg het water tot voorbij de volgende brug. Geniet ondertussen van nog meer knappe street 

art! 

Een beetje verder dreigt het gevaar… 

 
Vraag 19 

Vlakbij zijn er enkele hoogspanningslijnen. Stel dat een kabel breekt en op de grond valt. Wat 

moet je dan doen? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Wandel onder de fietsbrug door en neem het paadje naar links (let op bij het oversteken!). 

 
Vraag 20 

Waarvoor werd hier lang geleden al reclame gemaakt? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 21 

Hier waakt… een zeer bijzonder waakdier. Welk? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Volg het pad tot aan de straat links. Ga op het einde links Blijvoort in. Op het einde van 

de straat vertelt een paneel je meer over de geplande stadsserre. 

 
Vraag 22 

Wie heet je hier welkom?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Volg de straat rechts (Winterling) tot aan het einde. 
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Vraag 23 

Wat was een muur?  

…………………………………………………………………………………………………. 

Aan de Groenendaallaan ga je naar links, langs de Colruyt. Op dit infopaneel zie je dat de 

op- en afritten hier onder de grond verdwijnen Ook de Groenendaallaan wordt verlaagd. 

Daarboven is er plek voor een nieuw park. 

Aan de lichten steek je de Groenendaallaan en de Lambrechtshoekenlaan over richting 

McDonalds. 

 
Vraag 24 

Waar kan je hier sporten? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Volg de Lambrechtshoekenlaan tot voorbij de Aldi.  

 
Vraag 25 

Zoek de 7 verschillen.  
 

 
 

Ga links de doodlopende straat Schoordijk in. 
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Vraag 26 

Wie gaat hier de hoogte in? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Op het einde van de straat krijg je een beeld van het toekomstige Ringpark boven op de Ring. 

Wandel rechtdoor door het huidige parkje. Aan de eerste splitsing ga je naar rechts. Je komt 

in de Bergen Op Zoomlaan. 

 

Vraag 27 

Welke vogels zitten in deze straat? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Neem de eerste straat rechts (Jan Van Glimesstraat) en ga dan direct links het Zuidpad in. 

Wandel verder tot je weer in een straat komt (Markiezenhof).  

 

Vraag 28 

Welk sprookjesfiguur kom je tegen? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Vraag 29 

Waar vind je een vervoermiddel zonder wielen? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Op het einde van de straat kom je aan het park Distelhoek. Ga hier direct rechts en volg het 

paadje tot voorbij het eerste gebouw. Hier vind je opnieuw meer uitleg over het Ringpark en 

de aankomende Oosterweelwerken.  

 
Vraag 30 

Op de panelen staat één dier afgebeeld dat je hopelijk niet tegenkomt in het Ringpark. Welk? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga hier links, tussen de gebouwen, het park in. 
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Vraag 31 

Wie zou je kunnen vinden in het gebouw aan je linkerkant? 

    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

  

Ga rechtdoor naar de outdoor fitness. 

 

Vraag 32 

Teken de vlag na. 

 

 

Wandel rechtdoor naar de straat aan de overkant van het park. Dit is de Ganzemate. Ga 

hier links. 

 

Vraag 33 

Hoeveel kost een boeregrof? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Vraag 34 

Hoeveel hondjes bewaken nummer 10? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Neem de eerste straat rechts (Hooimate). Net voorbij nummer 23 neem je het paadje naar 

links. Op het einde ga je rechts. 

 
Vraag 35 

Hoe heet de hond van de boot? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Wandel tot aan het kruispunt met Grote Hoek en lees meer over de Merksemse Tuinen.  

Ga rechts Grote Hoek in, en volg deze straat tot het einde en neem het paadje naar links. 

Ga links de brug op. 

 

Vraag 36 

Wat gebeurt er op de grens van Merksem en Luchtbal (Antwerpen)  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Boven op de brug is opnieuw een paneel te zien met een mooi zicht op de toekomstige 

Ring. 

Wanneer je bijna beneden bent ga je via het paadje links naar de Chicagostraat. Ga hier 

links. Steek de Philadelphiastraat over en loop tussen het flatgebouw en de 

fietsenstalling naar het binnenplein. Wandel over het tweede bruggetje en ga dan naar 

rechts. Loop rechtdoor, hou de speeltuin aan je rechterkant en verlaat het binnenplein via 

de uitgang onder het gebouw. 

 

Vraag 37 

Stop aan de gele brievenbussen. Los de puzzel op. 

003-6  301-3  103-1  

203-8  206-5  303-2  

303-5  101-2  101-4  

 

Welk woord zoeken we? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
Je komt in de Dublinstraat. Links kan je op het paneel meer lezen over de groene ‘nerven’ 

die de wijken met het Ringpark zullen verbinden.  

Wandel terug de Dublinstraat in (richting frituur). 
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Vraag 38 

Hoeveel wagons heeft de trein? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Aan de overkant, naast Dublinstraat 44 neem je het paadje naar de Samentuin. Loop naar 

rechts helemaal rond de tuin. 

 
Vraag 39 

Wat is niks voor u? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Neem de uitgang tegenover de poort van de tuin. Steek de straat over en ga de 

binnenplaats aan de overkant binnen. 

 

Vraag 40 

Hoeveel bomen tel je? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
Wandel rechts rond het plantsoen en verlaat het binnenplein langs de grote uitgang naar 

de Liverpoollaan. Steek over, wandel over het pleintje, en ga achteraan links via het 

paadje naar de Glasgowstraat. Steek over en ga rechtdoor de Cardiffstraat in. 

 

Vraag 41 

 

Wat is het langste woord in de straat? 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ga op het einde van de straat links, en dan rechts de Columbiastraat in. Wandel verder 

tot aan BLOC 2030.  

 
Vraag 42 
 
In BLOC 2030 kan je Amerika zien. Welke steden kan je vinden? 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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Schiftingsvraag 

Hoe groot zal het nieuwe Ringpark Groenendaal worden in m²? 

 
…………………………………………………………………………………………………. 

 

Einde 

Proficiat. Je hebt het einde van de wandelroute bereikt. Vergeet jouw gegevens niet in te vullen op 
de laatste pagina. 
  



17 
 

Bonusvraag 

Onderweg kon je de plannen zien voor het Ringpark Groenendaal. De ontwerpers willen graag 

weten wat jij hiervan denkt zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun verder ontwerp.  

Laat het ons hieronder weten! We verloten een speciale Ringparkprijs onder degenen die deze 

vragen beantwoorden. 

 
Wat verwacht je zeker van het Ringpark? (max. 3 keuzes aanduiden) 

 Vermindering 
geluidsoverlast 
 

  Plek voor rust en 
verpozing 

  Zoveel mogelijk groene 
plekken 

 Verbetering 
luchtkwaliteit 
 

  Plek voor sport en spel   Ruimte voor fietsers en 
voetgangers 

 Oplossing droogte en 
waterproblematiek 
 

  Plek voor kleine 
evenementen 

  Andere: 
 

 Aandacht voor planten 
en dieren 
 

  Schaduwrijke zones  

 

Wat zou jij willen doen op het groene dak van de Ring? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hoe kan het stationsplein een aangename plek worden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wat vind jij van het idee voor Luchtbal Wildernis? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Heb je nog extra opmerkingen of ideeën voor de ontwerpers over het toekomstige Ringpark 

Groenendaal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Je gegevens 

Naam en voornaam: 

………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres: 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Breng je antwoorden voor 7 mei 2021 binnen bij: 

 BLOC 2030, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen 

 Bibliotheek Park, Van Heybeeckstraat 28A, 2170 Merksem 

 

Meer info 

BLOC 2030      
Columbiastraat 110     
2030 Antwerpen     
 
tel. 03 543 90 30 
www.bloc2030.be  
Bloc2030@antwerpen.be 
 
 


