Zomerzoektocht

Wijk Luchtbal
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In een overdekt steegje naar de
binnenpleinen van de Canadablokken is er
ook veel street art. Zoek op het noordelijke
binnenplein het werk met de huisjes. Wie
van de werkers in fluovestjes is als enige
echt aan het werken?
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Aan de overkant van de Canadablokken is
een gemeenschapstuin. Hoe heet deze tuin?
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Het paadje loopt tussen de
Venezuelatorens, richting de
Manchesterlaan. Drie van de zes torens
zijn al gerenoveerd. Zie jij welke torens al
vernieuwd zijn? Geef de huisnummers.
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Op het binnenplein tussen de Bristolstraat
en de Belfaststraat is er links van de
fietsenstalling een lokaaltje met een
speciale functie. Waarvoor kunnen onze
huurders hier terecht?
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Op het binnenplein van LUCA1 (witte
gebouwen in de Houstonstraat) staat een
standbeeld van een indiaan. Ter ere van
welke gelegenheid werd dit standbeeld
opgericht?
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Start- en eindpunt:
Op de hoek van de Noorderlaan
en de Groenendaallaan.
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De wijk Luchtbal heeft zo veel te bieden, van modernistische
iconen tot pittoreske tuinwijk. En tussendoor kan je nog genieten
van street art! Deze route is ook ongeveer 5 km lang en kan je
uitbreiden met een wandeling in het natuurgebied van Ekeren.
Laat je betoveren door de Luchtbal.
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Tips
6

De Paalblokken/Langblokken,
de Venezuelatorens én de
Canadablokken zijn allemaal
ontworpen door modernistisch
architect Hugo van Kuyck.
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Nieuwe, leuke speeltuin op het
open veld
‘de Sintelbaan’ en op het
Tampicoplein.
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Street art op de Luchtbal:
Bewonder de grote werken op
de 2 schoolgebouwen, op de
schouwburg en aan het station
van Luchtbal.
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In de Bristolstraat stopt de
modernistische hoogbouw en
begint de mooie tuinwijk met
binnenpleintjes. We nemen je mee
langs enkele verborgen parels!
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Op het kruispunt van
de Belfaststraat met de
Glasgowstraat sla je rechtsaf.
Neem het eerste steegje links. Je
komt nu op een binnenpleintje
met een grote wilgenboom. Een
kleine verborgen oase.
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Frituur Jan – Dublinstraat 15:
Een vaste waarde in de wijk.
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Natuurgebied de Oude Landen:
Hier kan je onze wandeling vrij
uitbreiden. Ga onder de bruggen
door en ontdek het prachtige
natuurgebied van Ekeren.
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Bekijk in de Houstonstraat
onze twee recent gerenoveerde
gebouwen LUCA 1 & 2. Ook de
binnenpleintjes zijn het ontdekken
waard.

14

BLOC 2030 – Columbiastraat 110:
Cultureel ontmoetingscentrum en
bib van de wijk. Het kloppend hart
van de Luchtbal met rechts ervan
een natuurspeelzone.
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Let op op de fietsostraden:
Maak plaats voor fietsers!

