
Zomerzoektocht 
Wijk Linkeroever
Het is al-tijd een beetje vakantie op Linkeroever. Zeker in de 
zomer! Deze route van bijna 6 km leidt je door onze wijken 
en langs de Schelde, met een aantal prachtige plekjes om te 
rusten. Maar ook om te zwemmen of te minigolfen.

Vragen  
 1  Hoeveel golfbanen zijn er op  

minigolf Beatrijs? 

 2  Je passeert in de Waterhoenlaan 
voorbij een werf waar we nieuwe 
appartementen bouwen. Maar wie is de 
architect van dit bouwproject? (Check 
de werfdoeken en - borden.)  
PS: de Blancefloerlaan is als volgende 
aan de beurt!

 3  Veel straten op Linkeroever zijn 
genoemd naar oude Vlaamse schrijvers, 
zoals Willem Elsschot. Op ons gebouw in 
de Willem Elsschotstraat staat een citaat 
van de schrijver. Vul de puntjes aan: 
Noodlot, …, ik groet u

 4  Je passeert een radiostudio op de 
wandeldijk. Op welke frequentie kan je 
genieten van de golden oldies van Radio 
Minerva?

 5  Welke kleuren hebben de wieken van de 
oude molen aan het zwembad?

Start- en eindpunt:  
Voetgangerstunnel aan  
het Frederik van Eedenplein.
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Tips

 6  Minigolf Beatrijs – Beatrijslaan 19:  
Begin of eindig je tocht met een 
minigolfspel! Je zit hier heerlijk 
onder rieten parasolletjes. Je kan 
hier ook gewoon een hapje & 
drankje krijgen. 

 7  Lekkeroever Plukgeluk – achter 
Gloriantlaan 52: verschillende 
organisaties werken tussen 
onze gebouwen aan een heuse 
voedseltuin met minder gekend 
eetbaar groen. Woonhaven 
ondersteunt. 

 8  Dienstencentrum Linkeroever –  
Louis Paul Boonstraat 21: Voor 
een voordelig drankje of snack 
kan je op weekdagen in het 
dienstencentrum terecht.

 9  Ijshuisje The Plage – Gloriantlaan:  
vroeger ‘Adriaantje’, nog altijd 
lekkere ijsjes!

 10  De terrasjes op de Wandeldijk

 11  Openluchtzwembad De Molen –  
Wandeldijk 40: Stedelijk zwembad 
waar je een heerlijk frisse duik kan 
nemen, vergeet niet te reserveren!

 12  Skatepark & speeltuin –  
Jachthavenweg achter de molen

 13  Waterbus: Je kan deze route 
een stukje inkorten als je met 
de waterbus terugvaart. Om het 
halfuur vertrekt het bootje vanop 
de aanlegsteiger achter de molen 
terug richting Steenplein op 
rechteroever. 

 14  Speeltuintjes aan de waterkant:  
Als je voorbij de molen terug 
richting voetgangerstunnel 
wandelt, volg dan het paadje langs 
de waterkant. Je passeert enkele 
leuke speeltuintjes in het groen 
met een knap uitzicht op de stad!


