Vragen

Zomerzoektocht

Kiel

1

Als je weet dat rood voor warm water, geel
voor afvoerwater en groen voor elektriciteit
staat. Waarvoor zou dan de kleur ‘blauw’
staan, denk je?

2

Karel was een componist. Van welk jaar tot
welk jaar leefde deze man?

3

Bewonder de tekeningen van verschillende
kunstenaars. Welke 2 dieren kan jij spotten?

4

Ergens in de verte kan je de naam van
een reus uit de Griekse mythologie zien.
Welke naam?

5

Het stationsgebouw van NMBS halte
Hoboken-Polder wordt niet meer gebruikt
als station. Er wonen nu mensen in. Op welk
perron staat dit gebouw?

Het Kiel is groot! Daarom gaat de Kielse route niet in
een lus, maar strekt zich uit over heel het gebied tot in
Hoboken. Het is een mix van woonwijken en natuurgebied
met in het midden een stop in de supergezellige Blikfabriek.
De route is een kleine 5 km. Ofwel neem je de fiets, ofwel
neem je op het einde de bus (14/15 – halte Berkenrodelei)
terug richting Kielpark.

Startpunt
De ingang van het sportpark
Willem Eekelers – Kielpark 193
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Tips
Het Kielpark
Het Kielpark ligt in het midden van één van onze
woonwijken. Het is er natuurlijk heel groen, er zijn
speeltuinen en je kan er ook veel sporten. In de
zomer is het hier heerlijk vertoeven!
Vroeger was dit geen park, maar een kerkhof: de
Kielbegraafplaats. Er werden veel bekende mensen
begraven. Maar na de Tweede Wereldoorlog was er
een groot tekort aan woningen en parken. Daarom
werd beslist om een grote woonwijk aan te leggen
met aansluitend ‘het Kielpark’. Veel van de graven zijn
nu verplaatst naar het Schoonselhof in Hoboken.
Aan de toegangsweg naar onze wijk met de befaamde
Braemblokken vind je De Sociale kruidenier – Evert
Larockstraat 4 6 . Hier kan je een basisgamma aan
voeding- en huishoudproducten kopen tegen een lage
prijs. Dit voor mensen die het met een lager inkomen
moeten doen.
Je wandelt verder richting 7 Emiel Vloorsstraat
nr. 11. De ingang van dit gebouw wordt ondersteund
door twee mooie standbeelden van een man &
een vrouw die beiden een kindje vasthouden.
De beelden staan symbool voor het gezins- en
gemeenschapsgevoel dat in de woonblokken
primeerde voor de architect Renaat Braem.
De Braemblokken
De Braemblokken werden in 1950 ontworpen door
Renaat Braem. De blokken werden op pijlers of ook
wel ‘piloti’ gezet om zoveel mogelijk open ruimte te
behouden. De architect Renaat Braem werkte volgens
de stijl van het modernisme. Hij koos er dan ook voor
om de technische uitrustingen van het gebouw niet
te verstoppen, maar juist te laten zien. Hij beschreef
dit zelf als: “Op het Kiel zullen hart & adres zichtbaar
functioneren”. De onderste lagen van het gebouw zijn
altijd in glas. Je ziet dus de buizen in verschillende
kleuren.
In de Braemhof en achtertuin 8 kan je tussen
de blokken door even gaan piepen naar het zalig
groene grasveld. Een ideale plek voor een picknick of
rustpauze. Aan de overkant van de straat zie je het
ontmoetingscentrum NOVA 9 , ga gerust binnen
eens een kijkje nemen. Je kan er vaak gratis exposities
bezoeken.
NOVA – Schijfstraat 105
Het cultureel ontmoetingscentrum ‘de NOVA’
is een plaats waar cultuur, ontmoeting en sport
centraal staan. Verschillende organisaties werken

het programma uit: de VZW Recht-op is er voor
mensen in armoede. Buurtsport het Kiel organiseert
regelmatig sportactiviteiten, ondersteunt beginnende
sportclubs en zoekt samen met jou naar een
gepaste sport. Daarnaast bundelen nog vele andere
organisaties er hun krachten zoals buurtregie,
stadsmakers, Area 2020, …
Vervolgens wandelen we verder door de Max
Elskampstraat tot op het vernieuwde plein aan de
blokken van Eric Sasse. Er staan prachtige nieuwe
speeltuigen voor kinderen! Zeker een tussenstop
waard. We komen vervolgens aan in de Karel
Mirystraat.
We zetten de tocht verder via het fietspad Jef Van
Linden 10 . Je ziet aan het begin van het pad al
meteen een mooi staaltje street art.
Op de eerstvolgende splitsing gaan we naar links en
via de Zuidweg komen we tot bij de Blikfabriek 11 .
Hier kan je letterlijk voor alles terecht!
Blikfabriek – Krugerstraat 232
De Blikfabriek is een ‘sociaal huis’ met ruimte voor
creatitiveit, buurtinitiatief, jonge ondernemers, sport
en cultuur. Voor kinderen is er een gigantisch skate
depot waar je al je nieuwste kunstjes kan tonen, er
is een hoogteparcours, je kan er leren BMX’en … De
volwassenen kunnen zich wagen aan een danscursus
Flamenco, laten hun haren knippen in ‘de sociale
haarkar’ van Peggy of drinken gezellig iets in het
eetcafé Cantin. Voor ieder wat wils!
Keer na je bezoek aan de Blikfabriek terug tot aan
het kruispunt en ga rechtdoor, de Krugerbrug op. Je
kan hier langs alle kanten van een prachtig uitzicht
genieten.
We zetten de tocht verder richting het natuurgebied
van de Hobokense polder 12 . Je moet een kort stukje
langs een iets drukkere baan, maar de beloning is des
te groter. Uitblazen in het groen of langs de Schelde!
Hobokense polder
De Hobokense polder is een groot natuurreservaat
aan de rand van het Kiel. Groot natuurreservaat
aan de rand van het Kiel met heel veel vogel- en
plantensoorten, wilde runderen… Wandel hier
prachtig langs de Schelde of volg één van de
aangegeven wandelroutes. Kinderen kunnen gratis
een rugzakje ontlenen in Taverne De Schorren
(Graspolderlaan 32) voor een leuke doe-wandeling
met mascotte Whoppie.

