
Fotozoektocht N-VA Borsbeek 
 
Klaar voor een leuke wandeling? Borsbeek is misschien maar 4 km2 groot, maar toch kan je 
er heel fijn wandelen. Van leuke speelpleintjes over kleine trage wegen in dichtbevolkte 
wijken tot mooie vergezichten in de natuur, Borsbeek heeft het allemaal.  
 
Maar laat je niet verblinden door al deze fijne zichten, want onderweg moet er ook gespeurd 
worden! Op het einde van deze bundel vindt u 10 foto’s die u tijdens deze wandeling kan 
terugvinden. Vul uw gegevens en de locatie waar u elke foto teruggevonden hebt op en wie 
weet wint u wel ons Borsbeekse pretpakket. 
 
Let op, de foto’s staan niet in de juiste volgorde. Opletten geblazen dus! 
 
De antwoorden mag u doorsturen naar borsbeek@n-va.be.  
 
Heel veel plezier gewenst! 
 
Bestuur N-VA Borsbeek  



 
 

1. Watertoren + Nieuw SJI 
 
We starten aan het watertorenplein in het centrum van Borsbeek. Aan de overkant van de 
straat ziet u het nieuwe gebouw van het Sint-Jozefsinstituut. Bij het zien van dit gebouw, dat 
in 2017 officieel werd geopend, zou je bijna vergeten dat de school hier reeds 150 jaar 
gevestigd is.  
 
Maar we richten onze blik naar het oosten, waar u naast de Watertoren het Sociaal huis 
vindt. Links van het Sociaal huis slaan we de trage weg in. Recht voor ons zien we WZC 
Compostela, waar volop werk gemaakt wordt van een nieuwbouw en een uitbreiding van de 
voorzieningen. We slaan rechtsaf, richting het Leike, waar we de seniorenwoningen vinden 
van onze gemeente. Ook deze worden binnenkort vervangen door een nieuwbouw zodat we 
nog meer senioren een nieuw onderkomen kunnen bieden.  
 

2. Schanslaan + Leike 
 
We houden rechts aan in het Leike en slaan de trage weg in die ons voorbij de Vlasput 
brengt, richting Schanslaan. De Schanslaan steken we recht over aan het zebrapad en we 
wandelen onmiddellijk rechtdoor de trage weg op.  
 

3. Vlonderpad 
 
We volgen deze trage weg rechtdoor en komen na ongeveer 100m aan het gloednieuwe 
vlonderpad. Dit vlonderpad, dat door het bufferbekken loopt, geeft uit op het geboortebos.  
 
(Indien de werken aan het vlonderpad nog lopen, dan gaat u vlak voor de start van dit pad 
linksaf de trage weg in. Deze brengt u ook tot aan het geboortebos.)  
 

4. Geboortebos 
 
In dit geboortebos worden elk jaar 24 bomen gepland, één per maand en per geslacht. Hier 
zullen alle jonge Borsbekenaren nog vele jaren kunnen spelen! Maar vandaag gaan we hier 
linksaf en wandelen we tot aan het T-stuk dat uitkijkt op het voetbalveld van Jeedee sport. 
Hier gaan we rechtsaf en volgen de trage weg.  
 
 

5. Vremdervoetpad 
 

Aangekomen aan het Vremdervoetpad blijft u de weg rechtdoor volgen. Na enkele 100den 
meters bereikt u het bruggetje over de Diepenbeek. Iets verderop, na de bocht, vindt u een 
bankje waar u heerlijk rustig kan verpozen. Binnenkort sluit hier een nieuw stukje trage weg 
aan dat u rechtstreeks naar het Hulgenrodebos brengt, maar vandaag moeten we eerst nog 
een klein stukje rond.  
 
We volgen verder het Vremdervoetpad tot aan de Corluylei.  



 
 

6. Hulgenrodebos 
 

Als u graag eens in een echt Borsbeeks bos rondwandelt, raden we u aan om op de Corluylei 
links af te slaan. Na 400m vindt u aan uw linkerkant in de bocht, de ingang van het 
Hulgenrodebos. Dit bos, met z’n prachtig hoge bomen, hoort historisch bij het kasteel 
Hulgenrode, waar al sinds jaar en dag het speelplein Hulgenrode gevestigd is. Na een mooie 
toer door dit bos, wandelt u langs de Corluylei terug naar het einde van punt 5. 
 

7. Nosegoed 
 

Vanuit het Vremdervoetpad steken we recht de Corluylei over en wandelen we verder in 
Hoogland. Opgepast, hier kunnen auto’s rijden. We volgen Hoogland en wandelen op het 
einde van de straat rechtsaf de Gebroeders Van der Auwerabaan in. Hier wandelen we 
rechtdoor tot we aan de rechterkant de Leeuwenhoeve passeren. In de bocht, aan uw 
linkerkant, ziet u een trage weg die toegang geeft tot het Nosegoed, hier gaan we in.  
 
Deze trage weg ligt langs de mooie velden op de grens tussen Borsbeek en Boechout. Na 
enkele 100den meters passeert u aan uw linkerkant het Nosegoed, dat ook als bufferbekken 
dient om bij zware regenval de naburige Koude beek te ontlasten.  
 
U wandelt verder tot aan de Boechoutsesteenweg en steekt hier, voorzichtig, over. Daarna 
kan je onmiddellijk rechtdoor de trage weg in. Aan de eerstvolgende splitsing blijft u 
rechtdoor gaan, waarna de weg een bocht van 90° naar rechts maakt. Rechts van de trage 
weg ziet u de velden liggen van Samenboerderij Haegevelde. Daar vind je Wim en andere 
tuinders naarstig aan de slag.  
 
We blijven echter rechtdoor wandelen, ook aan de eerstvolgende splitsing. Na ongeveer 
100m vind je aan de linkerkant de ingang van Fort 3.  
 

8. Fort 3 – Discgolf 
 
Hier steek je de buitenste asfaltweg over en wandel je even 20m rechtdoor, tot je aan de 
binnenste asfaltweg komt. Aan uw rechterkant, op het grasveld, ziet u misschien een aantal 
Discgolf manden staan. Als u tijd heeft, moet u zeker eens het Discgolfparcours verkennen. 
Vergeet uw frisbee niet!  
 
Wij steken echter ook deze asfaltweg over en wandelen verder rechtdoor op het graspad. 
Aan uw rechterkant ziet u dan de Fortvijver. Hoe aantrekkelijk hij er ook uitziet, zwemmen is 
hier verboden. Iets verder vindt u een poortje dat toegang geeft tot het gebied van onze 4 
Borsbeekse koeien.  
 

9. Fort 3 – natuurgebied 
 



We raden aan om zeker het pad te volgen. Dit loopt grotendeels langs de historische 
fortcontour en de gracht die daarrond ligt. En wie goed rondkijkt, die ziet misschien wel onze 
4 Galloway runderen1. 
 
Aan het einde van het natuurgebied gaat u langs het poortje terug naar buiten. Hier volgt u 
de kasseiweg naar rechts. Aan de eerstvolgende splitsing gaat u onmiddellijk naar rechts. 
Aan de linkerkant ziet u de oefenweide van hondenclub Dobra. Hier splitst onze route zich 
op, maar zowel punt 10 als punt 11 brengen u uiteindelijk tot aan punt 12.  
 
 

10. Fort 3 – binnenplein + Vlonderpad 
 
Indien u voorbij de oefenweide van de honden stapt, komt u aan op het binnenplein van 
Fort 3. Hier ziet u de historische capponières waar heel wat verenigingen gehuisvest zijn. U 
gaat links door het poortje en volgt daar het Vlonderpad. Ook hier zijn de nodige 
bufferbekkens aangelegd. Waar dit binnenplein vroeger helemaal verhard was en vol 
hangars stond, is dit nu een aangename verblijfsplek.  
 
Aan het einde van dit pad gaat u terug door het poortje en blijft u rechtdoor wandelen. U 
wandelt links voorbij de gemeentelijke hangars met de witte poorten en volgt daar de 
grindweg aan uw rechterkant. Deze brengt u recht tot aan kunstschool Academia.  
 

11. Fort 3 - Speelbos 
 

Ter hoogte van de oefenweide van de honden ziet u aan uw rechterkant een pad omhoog 
lopen. U volgt dit en komt zo bovenaan de capponières. Hier volgt u het pad, waarbij u het 
binnenplein aan uw linkerkant houdt. U volgt de bocht naar links. Als u door het groen aan 
uw rechterkant kijkt, ziet u beneden het natuurgebied met onze Galloway runderen. Na 
enkele 100den meters dit pad te volgen, vindt u een leuke speelhoek met een grote glijbaan 
en een klimrek, vlak naast de Fortvijver.  
 
Na hier even gespeeld te hebben, kan u nog verder rechtdoor en komt u uit bij het speelbos, 
met zelfs een heuse ‘death ride’. Als u hier verder naar beneden wandelt, komt u aan bij de 
achterkant van kunstschool Academia.  
 
(Tijdens de werken aan de caponnières is het laatste stuk bovenaan niet toegankelijk. U kan 
halfweg het middenplein het pad naar beneden volgen en zo over het middenplein naar 
Academia wandelen) 
 

12. Fort 3 – Academia + Zomerbar 
 
Wanneer u voorbij het gebouw van Academia stapt, komt u op het voorplein van het Fort. 
Hier vindt u een skateplein, De Schuur (waar u op zondagen van mei tot en met september 
de zomerbar vindt), de gemeentelijke polyvalente zaal en binnen enkele jaren ook de 
nieuwbouw van Academia! 

 
1 Onze koeien staan er enkel tussen april en oktober. In de winter zitten zij knus op stal.  



 
U wandelt tussen het skatepleintje en de hangars door en dan de trapjes af. Hier kan u 
rechtdoor het bos in, het begin van de Koude Beekvallei! 
 

13. Koude Beekvallei 
 
Als u het bos uitkomt, volgt u de trage weg naar rechts. Deze brengt u door het open 
ruimtegebied van de Koude beekvallei, richting het centrum van Borsbeek. Onderweg vindt 
u ook een aantal kunstwerken met poëzie van Marc Tritsmans, winnaar van de Herman De 
Coninckprijs.  
 
Aan het einde van het pad steekt u links de brug over de Koude beek over. Dit brengt u in de 
Frans Theyslei.  
 

14. Begraafplaats 
 
Aan de parking aan uw linkerzijde ligt de ingang van onze begraafplaats. Wandel hier gerust 
eens rond. Als u het centrale pad tot achteraan volgt, kan u ook genieten van de rust in ons 
urnenbos.  
 
Na een bezoekje aan de begraafplaats wandelt u terug naar de parking aan de Frans 
Theyslei.  
 

15. Fietserstunnel 
 
Volg de Frans Theyslei tot aan de de Robianostraat en steek deze over. Wandel verder in de 
Georges de Grooflei, al dan niet na een drankje te hebben genuttigd in café Classics. In de 
Georges de Grooflei neemt u de eerste straat links, de Lindenboomstraat. 
 
Ter hoogte van onze bibliotheek wandelt u de fietserstunnel in, die uitgeeft op de August 
van Putlei. Deze straat volgen, blijf rechtdoor wandelen, ook aan het kruispunt met de 
Mertensstraat en Groeningerstraat.  
 
 
 

16. Tyrolerhof 
 

Net voorbij dit kruispunt vindt u aan uw linkerzijde de ingang naar het Tyrolerhof. Zeker eens 
de moeite om hier in te wandelen en het historische gebouw te gaan bewonderen waar veel 
Borsbekenaren ooit een koffietje hebben gedronken en in de speeltuin hebben geravot. 
Binnenkort wordt dit opnieuw een ontmoetingsplek voor Borsbekenaren, want het gebouw 
is sinds kort in handen van de gemeente.  
 
Nu wandelen we echter terug naar de August van Putlei en hier verder naar links. We steken 
het kruispunt met de Sprinkhaanstraat en Vinkeniersweg voorbij en laten ook de 
Posthoevestraat links liggen. Net hier voorbij vindt u aan de rechterkant de ingang naar het 
Floris Primspark.  



 
 

17. Floris Primspark 
 
Volg de trage weg in het Floris Primspark. Zet u gerust neer op een bankje en laat de 
kinderen volop genieten van de speeltuin, het voetbal- of basketbalveld. Van zodra u klaar 
bent om verder te gaan, volgt u rechts achter het basketbalveld het voetpad. Hier loopt een 
padje dat doorsteekt naar de Sprinkhaanstraat, dit mag u volgen.  
 
Aangekomen in de Sprinkhaanstraat slaat u links af en wandelt u tot aan de Wenigerstraat. 
Hier slaan we rechtsaf. Aan de overkant van de straat ziet u Café ’t Soete, ook zij laven met 
plezier de dorstigen. Iets verderop aan de rechterkant vindt u de Mertensstraat, die slaan we 
in. 
 

18. Mertensplein 
 
Van zodra we in de Mertensstraat zijn, zien we onmiddellijk al het Mertensplein recht voor 
ons. Als u daarnet niet bent blijven hangen in het Floris Primspark, dan is er hier opnieuw 
een speelmogelijkheid.  
 
Gedaan met spelen? Dan mag u verder de Mertensstraat uitwandelen richting de August van 
Putlei, waar u opnieuw linksaf mag slaan richting de fietserstunnel. Als u de fietserstunnel 
uitkomt, slaat u onmiddellijk linksaf, de Koude Beeklaan in.  
 
 

19. Brouwershoek 
 

Hier vindt u al snel aan uw rechterkant het speelplein Brouwershoek. Alweer een speeltuin? 
Jazeker!  
 
Dit pad mag u verder volgen, tot u het brugje over de Koude beek oversteekt. Wandel 
voorbij het basketpleintje aan de rechterkant tot aan de straat. Sla hier linksaf de Corneel 
Smitslei in. Deze straat mag u ongeveer 200 m volgen, tot u aan uw rechterkant de ingang 
van het gemeentepark vindt.  
 

20. Gemeentepark 
 
Midden in onze gemeente ligt het gemeentepark, helemaal ingesloten en goed verscholen 
maar zeker ook een heerlijk rustgevende plek. Na een leuke wandeling hier, kan u achter de 
speeltuin (je kan er als gemeente nooit genoeg hebben) verder wandelen tussen sporthal 
Ter Smisse (waar zeker ook iets te drinken valt) en de zopas verbouwde basisschool De 
Klinker.  
 
Aan de voorkant van de school, in de Louis Van Regenmortellei, slaat u rechtsaf. Daar volgt u 
de Jan Frans Stynenlei tot aan de de Robianostraat. Deze straat slaat u links in, en u steekt 
over aan het eerstvolgende zebrapad, ter hoogte van bakkerij Smout. Hier wandelt u links 
voorbij het schoolgebouw en gaat u net voor de parking rechts de trage weg in.  



 
 

21. Kerk 
 
Aan het einde van deze trage weg komen we uit bij de Sint-Jacobuskerk, pal in het centrum 
van onze gemeente. De oudste delen van deze kerk dateren al uit de 15de eeuw en met z’n 
gotische architectuur is het een echt pareltje midden in onze dorpskern. Als u binnen gaat, 
kan u ook de prachtige waterput bewonderen die men heeft gevonden bij de vernieuwing 
van het SJI.  
 
Wandel verder rond de kerk, dan vinden we nog Afspanning de Valk, de laatste halte waar u 
vandaag nog iets kan eten en drinken.  
 
Slot 
 
Hopelijk was het een deugddoende wandeling door ons mooie Borsbeek. Vergeet zeker niet 
de resultaten van jullie fotozoektocht in te sturen en wie weet worden jullie wel beloond 
met een fantastisch Borsbeeks pretpakket! 
 
 
  



Fotozoektocht 
 

Naam  
Telefoon  
E-mail  
Straat + Huisnummer  
Gemeente  

 
 
Foto 1: 
 

 
 
Vindt u aan …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foto 2: 
 

 
 
Staat aan de ingang van …. 
 
Foto 3: 
 

 
 
Vindt u in …. 



 
 
 
Foto 4: 
 

 
 
Staat op …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 5: 
 

 
 
Vindt u aan …. 
 
Foto 6: 
 

 
 
Hangt aan …. 



Foto 7: 
 

 
 
Op deze leuke bank kan je uitrusten aan …. 
 
Foto 8: 
 

 
 
Ligt aan de ingang van …. 



 
Foto 9: 
 

 
 
Ligt tussen punt  …   en punt  … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 10: 
 

 
 
Deze kippen zijn van ….. 


