Fietsroute Antwerpen (25 kilometer)
Routebeschrijving
Een fietstocht doorheen de zuidrand van Antwerpen langs kastelen, forten en parken.
Bij vertrek in park Sorghvliedt (1) te Hoboken, stappen we even binnen in het districthuis in
rococostijl, het kasteel Sorghvliedt, waar de zorgen vlieden. Via de dreef en het fietspad rond
Fort 8 rijden we naar Kasteel Klaverblad (2) in Hemiksem. Het park is niet toegankelijk
voor publiek, dus rijden we langs een landbouwweg door naar twee hoeven. Eén van de twee
draagt de naam ‘het Klein Klaverblad’, is gebouwd in 1759 en was vroeger het neerhof van
het kasteel. Via de groenenhoek bereiken we kasteel Cleydael (3), een goedbewaarde
waterburcht met vier hoektorens, omgeven door de Grote Struysbeek. Het werd in 1331
gebouwd op een natuurlijk eilandje.
Onze tocht gaat verder richting Aartselaar. In het centrum houden we even halt bij de SintLeonarduskerk, opgericht in 1841 ter gelegenheid van het relikwie, de rechterarm van
Leonardus. In de Baron Van Ertbonstraat zien we in een klein park het kasteel Solhof (4),
vroeger de zetel van een heerlijkheid, nu een hotel. Schilderachtig zijn de slotgracht en de
eeuwenoude bomen. Zeldzaam is de ijskelder, ingebouwd in een kleine heuvel waar vroeger
ijs bewaard werd tot in de zomer. Via de Groeningendreef en het Groeningenhof bereiken we
in Edegem Kasteel Terlinden (5), opgetrokken in 1773 in classicistische stijl.
Onze tocht gaat verder richting Wilrijk. Achter de Sint-Bavokerk bereiken we park
Steytelick (6) en dan fietsen we verder terug naar Hoboken. Stop nog even bij de stedelijke
begraafplaats. Deze is gevestigd op een oud kasteeldomein, het Domein Schoonselhof (7),
een bezoek is zeker de moeite waard, niet alleen om zijn belangrijke gebouwen, maar ook om
zijn belangrijke graven. Langs de Krijgsbaan en Broydenborglaan bereiken we tenslotte de
tweede ingang van park Sorghvliedt en zijn we terug in Hoboken.
Wegwijzer
Vertrek aan kasteel Sorghvliedt (Hoboken)
rechts- grote dreef- rechts- Krijgsbaan- rechtdoor- fietspad rond Fort 8- Architectuurroute rechtdoor- Sint- Bernardsesteenweg oversteken- Klaverbladdreef (vervolg architectuurroute)Groenendaalhoek- rechtdoor- Baksteenroute tot aan Cleydaelelaan- rechts- Kasteel Kleidaallinks- Zinkvalstraat (Architectuurroute)- links houden tot aan Antwerpsesteenwegoversteken- Leugstraat- 4 de links- Carillolei- rechtdoor- links van kerk- Baron Van
Ertbornstraat- rechs- Kleistraat-- links- privaatweg:Groeningelei- 1 ste rechts(Bakstenenroute)- links- Kontichhof- rechtdoor- Aartselaarstraat- rechts- Drie Eikenstraatrechtdoor-Prins Boudewijnlaan oversteken-2 de links-Baron de Celleslaan- rechtsTerlindenlaan- rechtdoor- links- R. Keldermansstraat- rechts- fietspad rond Fort 5- links
Vestinglaan- links- Parklaan-- rechts- kerkplein- rechtdoor-Ir. Haesaertslaan- fietstunnel

onder E 19- Edegemsesteenweg- rechts rond Fort 6- Edegemsesteenweg- Dokter DonnypleinAlfons Wellensstraat- aankomst park Steytelinck
Vertrek Park Steytelinck (Wilrijk)
rechtdoor- Kerkhofstraat- links- Jules Moretuslei- rechtdoor onder viaduct A12- stedelijke
begraafplaats Schoonselhof- rechtdoor- Krijgsbaan- rechts- Broydenborglaan- rechtdoorMarneflaan- aankomst park Sorghvliedt.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

