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Antwoorden  Wandelzoektocht Buizegem 

A Na 22u   

B LOOOP 

C Boven de deur van de skatehal 

D Vraag geschrapt 

E geen 

F Volgens de Geschiedenis van Edegem van prof. Van Passen was de naam geïnspireerd op een 
Antwerps café.   Volgens wikipedia (bij Belgica Edegem Sport) komt de naam van het schip 
waarmee ontdekkingsreiziger Adrien de Gerlache op de Zuidpool overwinterde.  Wij vermoeden 
dat dat Antwerps Café naar dat schip is vernoemd. Qua tijdstip klopt dit ook.  Beide antwoorden 
(café en schip) rekenen we dus goed. 

G Via de dikke buis wordt het regenwater van de straatkolken naar de vijver afgeleid. De dunne 
buis voert het water af naar de riolering. Op die manier buffert deze vijver regenwater van een 
stevige bui zodat de riool niet overbelast geraakt. Het water krijgt hier ook de kans om in de 
bodem te sijpelen. 

H “Edegem-Buizegem: vierduizend jaar begraven en cremeren” 

I 39  (evenveel als bij de replica) 

J Meidoorn   (dit staat op het bordje dat het parkbeheersplan toont) 

K Conny en Nika   

L Een postkantoor 

M Kontich 
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N Ja, het is wel degelijk ijzerroest in het slib. Dat heeft echter een natuurlijke oorsprong: het 
kwelwater komt uit een bodemlaag met veel ijzerhoudend mineraal (glauconiet) 

O Daarvoor kijken we naar de sneden die in de boomstam werden gemaakt. We rekenen zowel 32 
als 34 goed, want de voorste tanden zijn niet gepunt en kan je eerder als een lip interpreteren.   

P Wie er drie vond, had het juiste antwoord, maar het pad was een tijd afgesloten wegens te 
drassig. Wie niet antwoordde of zegde niet op het pad te kunnen, kreeg geen fout aangerekend. 
Antwoorden met 2 of 4 werden wel fout aangerekend. 

Q ja maar in stilte 

R Meester Johan 

S Meneerke van Buizegem 

T 112  (op één van de nummers zijn twee garageboxen) 

 

 


