
 

Wandelzoektocht in de natuurgebieden 

van Antwerpen-Linkeroever 

15 maart tot 31 mei 2021  

 
 
Welkom in de natuurgebieden van Antwerpen-Linkeroever! Is er een leukere manier om 
natuur te ontdekken dan via een zoektocht? Ook kinderen kunnen absoluut meedoen! 
Je wandelt door het Sint-Annabos, het Rot, de Middenvijver en het Esmoreit-park. Eigenlijk 
wilden we jullie ook naar het natuurreservaat Blokkersdijk sturen, maar de werken aan de 
Oosterweelverbinding beslisten er anders over.  
Jullie hebben een fikse wandeling voor de boeg, maar als je niet helemaal rond geraakt of 
niet alle vragen kan oplossen of niet alle foto’s kan vinden, kom dan gerust eens terug. Er is 
tijd genoeg!  
Het is een echte zoektocht, je moet geen parate kennis hebben om de vragen op te lossen. 
Alle antwoorden zijn ter plaatse te vinden.   
Gewone wandelschoenen volstaan want door de zandige bodem is het overal droog, ja zelfs 
in de zogenaamde ‘Middenvijver’. 
Vergeet ook niet van de natuur te genieten, in enkele kaderstukjes geven we geregeld wat 
achtergrondinformatie mee. 
Omdat het een zoektocht is, zijn er uiteraard ook enkele prijzen te winnen, nl. aankoop-
bonnen voor de webshop van Natuurpunt en een jaarlidmaatschap van Natuurpunt.  
 

We wensen je een mooie tocht en veel plezier! 

                        

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging die zich in heel Vlaanderen inzet 

voor meer natuur, toegankelijk voor iedereen. Met vele honderden wandelpaden, 

zitbanken en speelbossen geven we iedereen de kans om van de natuur te genieten. 

Natuurpunt Waasland vertegenwoordigt Natuurpunt in de regio van Antwerpen-

Linkeroever tot Lokeren en van Hamme tot Doel. In naam van onze ruim 4.500 leden 

zetten we ons hier in voor het behoud van alle natuurgebieden en open ruimten. We 

organiseren wandelingen, natuurwerkdagen, cursussen en andere activiteiten rond 

natuur. 

Contact: Natuurpunt-Waasland, Grote Baan 197, 9120 Melsele; info@natuurpuntwaasland.be 
Kijk ook eens op www.natuurpuntwaasland.be 

  

mailto:info@natuurpuntwaasland.be


Het wedstrijdreglement 

• Om deel te nemen aan de wedstrijd leg je de zoektocht af tussen 15 maart 2021 en 

31 mei 2021 

• Het antwoordformulier moet ten laatste op 1 juni 2021 afgegeven of opgestuurd 

worden (poststempel telt) naar Natuurpunt Waasland, Grote Baan 197 te 

9120 Melsele of gemaild naar wandelrally@natuurpuntwaasland.be. 

• Je kan per persoon één antwoordformulier inzenden. 

• Over de Natuurpunt Waasland Wandelzoektocht wordt geen briefwisseling gevoerd. 

Enkel problemen i.v.m. het traject van de zoektocht kunnen gemeld worden op 

wandelrally@natuurpuntwaasland.be. 

• Wij maken de juiste antwoorden en de winnaars bekend op de website 

www.natuurpuntwaasland.be vanaf 15 juni 2021. De winnaars worden ook 

persoonlijk gecontacteerd. 

• De antwoorden zoals door Natuurpunt Waasland opgegeven zijn niet betwistbaar. 

• Antwoorden dienen letterlijk en zonder fouten te worden opgeschreven. 

• Bij een gelijk aantal juiste antwoorden is de schiftingsvraag (vraag 20) 

doorslaggevend. Ingeval van ex aequo beslist de onschuldige hand van de voorzitter 

van Natuurpunt Waasland. 

• Natuurpunt Waasland behoudt zich het recht voor, om de wedstrijd of een deel 

ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de 

omstandigheden dit vereisen. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk worden 

gesteld. 

• De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een gegevensbank van 

Natuurpunt Waasland, Grote Baan 197 te 9120 Melsele. Ze zijn bestemd voor het 

toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief van onze vereniging. Deelnemers hebben 

steeds het recht op inzage, verbetering en schrapping van deze gegevens. U kan zich 

op elke moment uitschrijven via de link in onze mail. De gegevens worden niet voor 

andere doeleinden gebruikt, noch aan derden overhandigd. 

• Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie 

van hun naam en gemeente en hun identificatie als winnaar. 

 

  

http://www.natuurpuntwaasland.be/


De zoektocht 

 
Hieronder volgt de wegbeschrijving van de zoektocht. Lees de tekst én de vragen heel aandachtig! 
We stellen de vragen in de tekst op de plaats of het traject waar je de antwoorden kan vinden. Alle 
antwoorden zijn ter plaatse te vinden.   
 
Na de wegbeschrijving volgen 18 foto’s die genomen zijn langs het traject van de zoektocht. Elke foto 
heeft een nummer. Je moet die nummers in de juiste volgorde zetten. Als je de zoektocht op een 
andere plaats startte, mag je de eerste foto die je tegenkomt ook eerst zetten. Het is de juiste 
volgorde die belangrijk is. 
 
Als er in een vraag verwezen wordt naar een tekst die ter plaatse te lezen is, dan is die tekst tussen 
aanhalingstekens geplaatst, bvb. ‘50025’ in vraag 5. 
 
De beschrijving start op de hoek van August Vermeylenlaan en Esmoreitlaan, Antwerpen-
Linkeroever, te bereiken met bus 36, halte Hof ter Schelde. Je kan ook aan de tramterminus van tram 
5, 9 en 15 starten, maar dan begin je achter vraag 14. Of aan de tramhalte Van Cauwelaert, maar dan 
begin je voor vraag 16. Dit is duidelijk aangeduid in de wegbeschrijving.  
 
Wegbeschrijving 
 
Het vertrekpunt van de zoektocht is de ingang van het Sint-Annabos op de hoek van August 
Vermeylenlaan en Esmoreitlaan, naast de Zorgcampus Hof ter Schelde.  
Kijk maar al eens goed rond aan de ingang van het bos, bijvoorbeeld op de drie infopanelen.  
 
Vraag 1: Wanneer is ‘fase 3’ gepland? 
 
Vraag 2: Volgens welk artikel uit de ‘Codex’ moeten honden verplicht aan de leiband? 
 
We gaan het bos nog niet in! We gaan eerst op bezoek in het Esmoreitpark en komen straks langs 
een achterpoortje het bos binnen. Verlaat het bos vanaf de infopanelen, passeer het hek en de 
bareel en draai op het voetpad links om de Noordscheldeweg over te steken. Aan het begin van het 
Esmoreitpark vind je de namen van ‘vink’ of ‘beer’, maar ook een afbeelding van een kikker. 
 
Vraag 3: Van welke jeugdorganisatie is die kikker het embleem? 
 
Ga het Esmoreitpark in en volg het pad rechtdoor. Neem een vijftiental meter voorbij de eerste bank 
het eerste pad naar rechts tussen de bomen. Dit pad loopt een hele tijd rechtdoor langs een rij hoge 
en smalle populieren. 
  

Dit park kende al een hele geschiedenis. Zoals de rest van Linkeroever was het eerst Borgerweert-
polder, in het begin van de 20e eeuw werd het opgespoten met Scheldezand en stonden er tal van 
weekendhuisjes. In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog lag hier een deel van het militaire 
kamp ‘Top Hat’. Na de ontruiming kwamen er opnieuw vakantiewoningen. Na de opmaak van de 
gewestplannen eind 1972 werden de woningen ‘zonevreemd’ en werden ze met uitzondering van 
een aantal stenen gebouwen, afgebroken. Ondertussen is het gebied geleidelijk spontaan 
‘vergroend’.  
In 2012 legde de stad Antwerpen de toekomst van het Esmoreitpark vast in een voorlopig 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Het gebied blijft een groene recreatieve ruimte als overgang 
tussen de recreatie aan het Sint-Annastrand, de natuurlijke zone van het Sint-Annabos en het zeer 



kwetsbare natuurreservaat Blokkersdijk. Voorlopig ‘beweegt’ dit RUP niet meer, wellicht in 
afwachting van de Oosterweelwerken die vermoedelijk pas in 2028 volledig zullen afgewerkt zijn. 

 
Neem links op het eerste kruispunt van paden in de richting van een ronde witte vuilbak. Neem aan 
die vuilbak nog NIET het pad naar links maar blijf nog even rechtdoor wandelen. Neem wel het 
eerstvolgende pad naar links. Dit loopt in de richting van een boom die over het pad hangt.  
 
Vraag 4: In het volgende traject (tot je het park uit bent) hangen 

verschillende nestkasten. Sommige hangen wel wat 
verborgen, maar je kan ze vinden vanop het pad. Er is 1 
nestkast die laag en lang is (zie foto). Teken de vorm van 
de invliegopening over. 

 
Blijf het pad een hele tijd rechtdoor volgen. 
 
Vraag 5: Op welke kleur staat ‘50025’?  
 
Op het eerste kruispunt van paden neem je rechts richting Scheldedijk.   
 
Vraag 6: Wat vraagt men je hier?  
 
Op de Scheldedijk neem je links, dus je volgt de rivier stroomafwaarts.  
 

Elke Antwerpenaar wéét natuurlijk al dat de Schelde een unieke rivier is, maar het kan geen kwaad 

dat nog eens te benadrukken      . Er zijn namelijk nog nauwelijks rivieren in West-Europa waar het 
getij en het zoute zeewater zo diep het land in dringen. En nergens vermengen zout en zoet water 
zich over zo’n grote afstand tot brak water. De Schelde herstelde van een praktisch dode rivier tot 
een stroom met steeds meer soorten vissen. Ook langs de oevers komt op veel plaatsen nog een 
strook unieke natuur voor: de slikken en schorren. In de onbegroeide slikken wemelt het van 
pieren, slakken, insecten en andere beestjes, een rijke tafel voor vogels. De schorren komen alleen 
bij springtij onder water en zijn begroeid met riet. Het brakke water zorgt voor een zeldzame 
planten- en dierenwereld. 

 
We zouden je het aantal windmolens kunnen laten tellen, maar er komen er geregeld bij. Een 
gevaarlijke vraag dus voor een zoektocht...  
 
Volg de dijk langs een aantal banken, maar vooraleer het dijkpad omhoog loopt, draai je naar links 
over een grindpad naar het bos. 
 

We hadden de zoektocht graag verder over de dijk gestuurd, maar de dijk was vanaf januari 
afgesloten. Als de doorgang opnieuw mogelijk is, moet je absoluut eens verder wandelen tot aan 
het natuurreservaat Blokkersdijk. Daar kan je aan een kijkwand en in een schuilhut over een grote 
waterplas en een brede rietzone kijken. Heel het jaar door zijn er heel wat vogels te spotten. Maar 
je kan daar ook het pad door het moerasbos volgen. Infoborden wijzen de weg. Af en toe kan je 
ook met Natuurpunt-Waasland het reservaat in. 
Op het einde van de zoektocht gaat de schiftingsvraag over Blokkersdijk! 

 
Volg de kasseiweg langs het bos en neem de tweede ingang van het bos.   
 
Vraag 7: Hoe vaak wordt de kleur ‘groen’ hier vernoemd? 
 



Volg het kronkelpad het bos in.  
Je komt eerst aan een picknicktafel en dan opnieuw aan een infobord. De plannen met het bos 
zorgden wel voor wat commotie! 
Het infobord staat langs een brede wandeldreef die is afgeboord met platanen. Let op de 
afbladerende schors van deze bomen. Steek de dreef over, en let daarbij op het grotendeels vergane 
rood met witte teken op een van de platanen voor je. Het is het restant van een teken van de Grote 
Route-paden (GR-paden). Verder langs ons pad zal je hier en daar op bomen een beter bewaard GR-
teken zien. Het bestaat uit een witte streep met daaronder een rode streep. Deze tekens leiden je 
langs de mooiste wandelpaden doorheen heel Europa! Een rood-met-wit kruis (X) waarschuwt je dat 
je een verkeerde weg gaat inslagen. Onze zoektocht volgt nu even zo’n GR-pad. Volg dit pad langs de 
achterzijde van de Zorgcampus Hof ter Schelde. 
 

Langs het wandelpad zie je overal dood hout liggen. In een zware augustusstorm vorig jaar gingen 
heel wat bomen tegen de grond of vielen er zware takken naar beneden. Het is gelukkig een 
bewuste keuze van de beheerder, Agentschap Natuur en Bos (ANB) om het dood hout te laten 
liggen. Het is immers niet echt dood, want het brengt heel wat leven in het bos. In en onder het 
zachte hout vind je tientallen kevers, duizendpoten, miljoenpoten, slakken, pissebedden en andere 
kriebelbeestjes. Ze verteren er het hout of vinden er beschutting. Til zeker eens een stuk schors of 
hout op, er zal niks bijten!    
De dierentuin in het dode hout lokken ook weer andere dieren aan. In het bos werden al 4 soorten 
spechten gezien. Je spot zeker hier en daar een spechtenhol in een dode boom. 

 
Op de eerste T-kruising ga je schuin naar links (niet naar rechts, want daar staat zo’n rood-met-wit 
kruis). Sla verderop niet af naar de villawijk, maar blijf in het bos. 
Neem daarna het eerste pad naar rechts naar het volgend infobord (niet meer op het GR-pad). 
 
Vraag 8: Hoe groot zijn de ‘Verschillende zones van het nieuwe Sint-Annabos’ samen? 
 
Je komt aan een hoge zandberg. Die beklim je. 
 

Vanop de zandberg kan je het bos eens vanop een andere manier bekijken.  
Het oorspronkelijke kappingsplan wilde zo goed als het hele bos plat leggen om er een slibstort 
van te maken. Hier zou het zand en slik dat vrijkomt bij de werken aan de Oosterweeltunnel 
jarenlang moeten ontwateren. Je zou dan vanop de berm over een zandvlakte tot aan de 
havenindustrie hebben kunnen kijken! Dat gaat gelukkig niet door, want na lang protesteren, 
vergaderen en actievoeren konden Natuurpunt-Waasland en Ademloos de overheid overtuigen 
een andere locatie voor het slibstort in het havengebied te zoeken. Het bos kan grotendeels 
blijven! Er wordt nu alleen een (inderdaad nog groot!) deel gekapt voor de werf, de tunnel en het 
verleggen van de Scheldedijk.   

 
Loop over heel de vlakke top van de lange zanddijk tot je voetbalvelden ziet. 
Daal de zandberg af tot aan het voetbalveld. Volg het smalle pad langs de afsluiting naar links.  
 
Vraag 9: Welke honderdjarigen voetballen hier? 
 
Neem op het einde van de afsluiting van het voetbalveld naar rechts, je loopt even langs de korte 
zijde van het voetbalveld. Neem dadelijk links het stenen pad. Je bent opnieuw op het GR-pad. 
Wandel de slingerende Willem Klooslaan uit en neem op het einde het voetpad naar rechts. 
 
Vraag 10: Voor wie moet je hier oppassen?  
 



Aan de verkeerslichten stellen we geen vragen of hebben we geen foto’s genomen om jullie veilig te 
laten oversteken. Respecteer de verkeerslichten en kijk ook dan nog goed uit! 
Aan de overzijde van de brede weg neem je het voetpad naar rechts. Hier starten de vragen en foto’s 
opnieuw. 
Neem het eerste straatje naar links om de wijk binnen te gaan. 
 
Vraag 11: Er komen hier wel wat namen van personen voor op officiële borden. Meestal zijn het  

(zoals meestal) vooral namen van mannen. Welke twee voornamen van vrouwen vind je? 
 
Vraag12: Je vindt het geboorte- en sterftejaar van 2 verzetsmannen. Tel die 4 jaartallen op. 
 
In de wijk blijf je de straat rechtdoor nemen tot aan de rand van de grasvlakte en een verkeersbord 
met de vermelding ‘Brandgang’ – ‘Takelzone’. Volg de richting van de rood-witte pijl op de paal van 
dat verkeersbord.  Volg dit zandpad een hele tijd (700 meter) verder met aan je rechterkant de rand 
van het bos en aan je linkerkant de grasvlakte. Deze grasvlakte draagt de naam Middenvijver. 
Vroeger was het inderdaad een nat natuurgebied maar in de jaren 70 van de vorige eeuw heeft men 
het jammer genoeg onder een dikke laag Scheldezand bedolven.  
 
Je komt aan een lage metalen holle paal met, jawel, een GR-teken 
(zie foto hiernaast). Niet te geloven dat sommige hondenlief-
hebbers er de kakzakjes van hun lieveling in laten vallen! 
Sla hier nog niet naar rechts maar blijf nog even rechtdoor de rand 
tussen bos en grasvlakte volgen. Een twintigtal meter verder buigt 
er schuin naar rechts een ander pad af tussen de bomen, en dat 
kan je wél nemen. Dit pad loopt verder wat hoger door los zand. 
Aan je rechterkant kan je daar (figuurlijk!!) een blik werpen op 
een brede gracht en een rietkraag aan de overzijde. Voor de 
zoektocht maakt het niet uit of je deze afslag zou gemist hebben. 
Er zijn geen vragen of foto’s op dit deel van de tocht, maar je hebt er wel een mooi zicht op een 
ander natuurgebied, het Rot. 
 

De brede gracht is de Rotbeek, genoemd naar de vroegere gewoonte (voor de zandopspuitingen 
begin 20e eeuw) om er vlas in te roten, wat geen al te proper water gaf! Nu is het water heel wat 
properder. Erachter ligt een brede rietkraag en een moerasbos. Er broeden vogels als blauwborst 
en kleine karekiet en af en toe komen er zelfs zeldzaamheden als woudaapje en roerdomp, twee 
kleine reigers, langs. Vanuit het dichte moerasbos hoor je in de lente nachtegalen zingen (van half 
april tot in juni). Kom zeker op een zachte avond eens luisteren! 
Het gebied werd eind vorige eeuw beschermd natuurgebied na acties van Natuurpunt-Waasland. 

 
Het pad komt uiteindelijk aan een erg versleten dubbele draadafsluiting die er vroeger voor moest 
zorgen dat er struiken tussen konden groeien. Zoals je ziet is dat niet overal gelukt door de erg droge 
grond en konijnenvraat. Volg die draadafsluiting naar links tot je aan een houten bareel (of wat ervan 
over blijft) komt. Neem daar het pad naar rechts in de richting van de brede gracht.  
 
Vraag 13: Welke kleur hebben of hadden de gevaarlijke algen hier?  
 
Blijf het pad parallel aan de gracht volgen. Er splitsen verschillende kleine paadjes af, maar blijf op 
het hoofdpad. Ook op een kruispunt van paden, waar je een brede gemaaide strook met oranje 
palen ziet, blijf je rechtdoor gaan. Op de volgende splitsing, aan de voet van een kleine heuvel, houd 
je voor de zoektocht links aan. Maar als het kan (er zijn werken gepland) kan je even naar rechts het 
pad volgen dat licht omhoog loopt tot bij een uitkijkpunt over een vijver. Omdat het niet zeker is dat 



dit pad open is, zijn hier geen vragen te beantwoorden of foto’s te vinden.  Keer daarna op je 
stappen terug het heuveltje af. 
 

Het zand uit deze vijver ben je op de zoektocht al eens tegengekomen, namelijk op de zandberg 
van het Sint-Annabos! In 2006 wilde men twee vliegen in één klap vangen: een bufferdijk 
aanleggen én een vijver uitgraven, die moet dienen om watervogels een alternatief te bieden als 
ze op Blokkersdijk verstoord worden door de werken aan de Oosterweelverbinding. Dat laatste 
lukt maar slecht want soms zitten er duizenden watervogels op de plas van Blokkersdijk en die 
kunnen hier absoluut niet terecht… Bovendien is er te veel verstoring door loslopende en 
zwemmende honden.    

 
Volg het slingerende pad dat een brede bocht naar links maakt waardoor je evenwijdig aan de P+R 
wandelt. Je komt opnieuw op een kruispunt van paden.  
 
Vraag 14: Welk getal staat er achter ‘29’? 
 
Rechts zie je de P+R en tramterminus, maar je volgt het pad rechtdoor: eerst een paar meter langs de 
diepe gracht maar wanneer die gracht naar rechts afbuigt, volg je het brede pad rechtdoor het bos 
in. 
 
→ Alternatieve startplaats: P+R Tramterminus 

Wie de wandeling wil starten aan de P+R passeert daar het infobord aan de ingang van het 
natuurgebied en gaat rechtdoor tot op het eerste kruispunt. Daar neem je naar rechts: eerst een 
paar meter langs de diepe gracht maar wanneer die gracht naar rechts afbuigt, volg je het brede 
pad rechtdoor het bos in. 

 
Blijf dit slingerende pad volgen terwijl het doorheen een berkenbos (witte stammen) loopt. Dat 
berkenbos heeft net als het Sint-Annabos ook zwaar afgezien van de stormen vorig jaar! Het pad 
komt uiteindelijk uit op de grasvlakte van Middenvijver. 
 
Vraag15: Waar bent u driemaal? 
 
Volg de rand tussen bos en grasvlakte langs de afsluiting naar rechts 
(richting tram). 
Op het einde van die afsluiting neem je naar links. Hier loopt geen duidelijk 
pad, maar volg gewoon de rand van het bos, evenwijdig met de drukke 
Blancefloerlaan op je rechterkant.  
Deze bosrand volg je rechtdoor over een 500 meter tot aan een 
monumentale dode boom (zie foto, genomen einde februari), die je langs 
rechts passeert. Wandel rechtdoor een parkje binnen en laat de grasvlakte 
achter je. 
 
 

Dit ‘parkje Van Cauwelaert’ is in vergelijking met de ‘wilde’ natuurgebieden die je op de wandeling 
al doorkruiste, eerder een afgeborsteld stadsparkje in de ogen van de natuurliefhebber. Maar toch 
zijn er een paar ingrepen ten voordele van spontane natuur. Zo mogen een aantal dikke takken en 
balken langs het parkpad verder vermolmen en vergaan. En hier en daar zie je takken van snoei-
werken losjes in de lengte gerangschikt tussen een paar palen. Onder en in zo’n takkenhopen 
vinden dieren als egels, kikkers of muizen en zelfs vlinders beschutting overdag of tijdens de 
winter. 

 



In het parkje neem je aan de eerste vuilnisbak het verharde pad naar links en blijf je het verharde pad 
volgen zonder het grasveld over te steken. 
 
→ Alternatieve startplaats: Tramhalte Van Cauwelaert 

Wie de wandeling wil starten aan de tramhalte Van Cauwelaert gaat het parkje binnen op de hoek 
van de August Van Cauwelaertlaan, neemt op de eerste splitsing naar links en volgt verder het 
verharde pad in het park zonder het grasveld over te steken. 

 
Vraag 16: Welke diersoort hoort bij het zwarte uitroepteken? 
 
Verlaat het parkje via het zandpad naar links voor je aan de korfbalclub komt. Je komt zo opnieuw op 
de grote grasvlakte. Volg het pad naar rechts langs een bomenrij. Voorbij de velden van de 
korfbalclub kan je tussen de populieren de Biodroom zien.  
 

De Biodroom is een ‘samentuin’ voor alle mensen die groene vingers hebben en graag in een tuin 
werken. De tuin is opgericht in 2012 in samenwerking met het Ecohuis en lag eerst wat verderop 
langs de Willem Gijsselsstraat. Nadien hebben vrijwilligers de tuin overgenomen en deze ligt nu op 
een plaats die ze van de Stad mogen gebruiken. De bedoeling is dat de leden samen telen en de 
opbrengst verdelen onder elkaar. Het kweken van groenten en fruit gebeurt in zakken omdat de 
grond niet voldoet aan de milieunormen. Er is voor iedereen wel wat te beleven, ook voor 
kinderen is het een ideale manier om iets te zien opgroeien in de tuin. We hebben ook veel 
aandacht voor de natuur, zoek maar even naar de verschillende nestkasten die er hangen. Die 
hebben resultaat overigens! In de winterperiode voederen we de vogels aan een grote 
voedertoren. Het plantseizoen start ieder jaar in april. Wanneer je zin hebt om mee te doen, kom 
je maar eens op bezoek in het weekend. 

 
Blijf ook voorbij de Biodroom rechtdoor langs de rand van de grasvlakte wandelen tot je in de wijk 
met appartementen (rode daken) aankomt. Wie de zoektocht in het Sint-Annabos startte, is hier al 
langsgekomen maar dan uit de andere richting. Volg de straat rechtdoor richting het ‘burenhuis’ en 
passeer dat langs links. 
 
Vraag 17: Wat is de functie van Evert? 
  
Neem op de drukke Charles de Costerlaan het voetpad naar rechts tot aan de verkeerslichten. Ook 
nu moet je veilig oversteken en stellen we dus geen vragen of moet je niet op foto’s letten, zodat je 
je aandacht bij het verkeer kan houden.   
Aan de overzijde van de Charles de Costerlaan begint de zoektocht opnieuw als je het fietspad bent 
overgestoken. Je volgt het brede voetpad rechtdoor langs de August Vermeylenlaan.  
 
Vraag 18: Waar kan je je pas 4 maal aanbieden? 
 
Vraag 19: Op welk nummer heeft iemand het koud? 
 
Volg de August Vermeylenlaan tot je voorbij Zorgcampus Hof ter Schelde aan de ingang van het Sint-
Annabos komt, te herkennen aan de groene hekken en houten bareel. Dit was het startpunt van de 
beschrijving. Wie elders in de wegbeschrijving startte kan nu verder lezen aan het begin van de 
wandelbrochure. 
 
Vraag 20: SCHIFTINGSVRAAG!!!! 

Elke zaterdag telt Willy Verschueren met enkele kompanen trouw de vogels op de waterplas 
van het natuurreservaat Blokkersdijk. En dit al 20 jaar lang! Hoeveel vogels zullen Willy en co 
tellen op de eerste zaterdag van juni 2021? 



Foto’s (opgepast, de foto’s zijn genomen in maart) 
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ANTWOORDFORMULIER 
 
In te scannen en te mailen aan wandelrally@natuurpuntwaasland.be of per post te zenden naar 
Wandelrally Natuurpunt-Waasland, Grote Baan 197, 9120 Melsele.  
 
NAAM: …………………………………………………………………………………………………….. TEL: ………………………………… 
 
ADRES: …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………. 
 
EMAILADRES: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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De volgorde van de foto’s: 
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