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Antwoorden Zomerzoektocht 2021 

 

Vraag 1:  Hoeveel huisnummers zijn er tussen Rotenaard 40 en 60 ?    

GEEN  Rotenaard 60 kreeg als eerste huis in de straat het nummer 60, alle huizen met hoger nummer 
volgden.  Van het begin van de straat is men vanaf 2 begonnen. 

Vraag 2: Welk dier wordt hier uitgebeeld? 

Het buikje is misschien wat te dik, maar dit stelt een muis voor. 

vraag 3: Hoeveel stopcontacten zijn er in deze overdekte parking? 

Zes 

vraag 4:  Kunnen op dit fietspad fietsers in beide richtingen rijden? 

JA, je ziet het bijvoorbeeld aan het bordje wanneer je bij Fitopia buitenrijdt. 

Vraag 5:  Zijn er woningen in het gebouw van JBC /Torfs / E5-mode? 

JA, twee woningen 

Vraag 6:  Waarvoor staan de 2,4 en de 3,4? 

Aanduiding waar zich een kraan van de waterleiding bevindt: horizontaal 2,4m voor de paal / 3,4 m 
links van de paal  

Vraag 7: Welke naam hoort niet thuis in dit rijtje:   Antwerpen- Brasschaat – Edegem – Kontich – 
Malle – Schilde ? 

Kontich,  zie grote affiche reds.be 

Vraag 8:  Hoelang doet de bus erover om van halte Edegem-Mechelsesteenweg tot in Kontich Kerk te 
geraken? 

11 minuten 

vraag 9:  Ongetwijfeld het meest ingewikkelde verkeersbord in Edegem. Je moet ervoor met de 
wagen even voor gaan stilstaan in het begin van de straat om het te lezen en te begrijpen. Welke 
fout staat er in dit bord?   

We kregen veel verschillende antwoorden binnen, maar dit is fout in het bord: het zegt dat de Jan 
Verbertlei doorloopt. Het bord houdt geen rekening met fietsers die wel door mogen rijden naar 
Keltenheuvel.   (Het bord was duidelijker geweest met de Hovestraat onderaan, maar dat is niet echt 
een fout.) 

Vraag 10:  Geef alle vogelnamen die je vindt op gevels van woningen op weg tussen foto Q en foto R. 

Merel, Colibri, lijster, Zwaluw 

Vraag 11: Hoe heet deze cultivar? 

Japanse Kerselaar, Japanse Sierkers  of Prunus serrulata   is allemaal goed 

Vraag 12: Waarvoor werd dit standbeeld opgericht? 
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100 jaar België  (staat duidelijk op de plakkaat) 

Vraag 13: Wie zijn de geadresseerden van deze brievenbussen? 

KSA Lancelot Edegem, KSA OLVE, Scouts Maria Regina 

Vraag 14: Wat is het ondernemings-nummer van Volkstuinen Edegem ? 

BE0567689431 (staat op het tuinhuis maar iedereen heeft het gevonden) 

Vraag 15: Wat is dit? 

Een insectenhotel  (of bijenhotel) 

Vraag 16: Wie is de eigenaar/zijn de eigenaars van het pas geplante bos aan beide kanten van de 
Edegemse Beek ? 

Natuurpunt Zuidrand (kant Edegem) en Natuurpunt Oude Spoorwegberm (kant Kontich). Staat op 
het infobord. 

Vraag 17: Welk gas stroomt er hier door pijpleidingen? 

stikstof en waterstof 

Vraag 18: waarom loopt de Boniverlei zo kaarsrecht?    

Ze ligt op een vroegere spoorwegbedding 

Vraag 19: een weinig gebruikte doorsteek maar hij is er met een reden. Welke? 

Onder dit pad loopt de hoofdriool die alle water van Buizegem afvoert naar de collector langs de 
Edegemse Beek.  Je ziet het aan de riooldeksels 

Vraag 20: wat is paaien? 

het afstoten van eicellen en zaadcellen door vissen op bepaalde plaatsen in het water 

(hier hebben we heel veel varianten van binnengekregen, maar de meeste wel ongeveer juist; 
“broeden” is niet juist !) 

Vraag 21: Waarvoor heeft dit versleten gebouw gediend? 

De kleedkamers van Basketclub Jong Edegem, de clubnaam is aan de noordkant nog te zien. 

 

Schiftingsvraag   Mariabeeldjes te zien aan: 

Rotenaard 60 (door weinigen opgemerkt!) 

Mechelsesteenweg 205  

Mechelsesteenweg 125  (aan de overkant dus, een arendsoog heeft het gezien) 

Hagedoornlei 2 

Leopold III-lei  23 
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We kregen antwoorden binnen van de Zwaluwenlei, maar daar ging de zoektocht niet langs. Ook het 
Mariahof werd verschillende keren genoemd (Hovestraat 157-171). Je ziet er echter geen Mariabeeld 
vanop de straat, en zelfs de naam hebben we nergens duidelijk zien staan.  


