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Door de heraanleg van het park Brilschans zijn de paden in het park gewijzigd.
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TEKSTBESCHRIJVING
De tekst p. 131 vanaf referentienummer 1 ’Station Berchem’ tot aan referentienummer 3 ‘Grote
Steenweg’ vervangen door:
(De rode tekst is de gewijzigde tekst ten opzichte van de topogids.)

Station Berchem – Grote Steenweg

(1) > (3)

Met de hoofdingang van Station Berchem (1) achter je, loop je het stationsplein over naar de rechtse
hoek. Voorbij de haven van Velo Antwerpen steek je recht over en ga je in de Uitbreidingstraat
rechtdoor. Linksaf, Velodroomstraat, en opnieuw linksaf, G. Capiaumontstraat (2). Vanaf hier vind je
wit-rode GR-tekens. Aan de rotonde steek je de Cogels-Osylei over en bereik je de wijk Zurenborg
<<1>>. Verder in de Van Merlenstraat, dan rechts, Waterloostraat, vervolgens links (Transvaalstraat).
Ga rechts onder de spoorwegbrug en sla linksaf (Stanleystraat). Je passeert de achterkant van het
Station Berchem en steekt de Singel over. Loop schuinrechts het natuurgebied Wolvenberg <<2>> in.
Hou bij de eerste splitsing links aan, sla na een korte klim rechtsaf. Daal na 300 m de trappen af en
hou links aan. Volg rechtdoor tot de grote trappen van de fiets- en wandelbrug. Ga naar boven, sla op
de brug linksaf over de spoorlijn en steek de Antwerpse Ring over. Na de dalende krul tweemaal kort
linksaf. Aan een kruising bij een speelpleintje neem je het middelste pad schuinlinks omhoog. Loop
langs de weide en daal tot de gracht Brilschans <<3>>. Loop voorbij de terrassen, neem op de
vijfsprong het tweede pad rechts tot aan de Grote Steenweg (3). Sla daar rechtsaf en ga tot aan de
verkeerslichten.

Grote Steenweg - Station Berchem

(3) > (1)

Steek de Grote Steenweg (3) over en ga naar rechts voorbij de keerlus van de tram tot aan de ingang
van het Brilschanspark. Hier zie je op de grond een voorstelling hoe de Brilschans <<3>> er voor de
afbraak heeft uitgezien. Stap het park binnen en neem het pad rechts tot aan de vijfsprong, neem
daar de tweede pad links. Wandel voorbij de terrassen en neem het pad rechts naar boven. Loop
langs de weide en daal opnieuw tot bij de fiets- en voetgangersbrug. Steek via de brug de Ring en de
spoorweg over en daal af via de trappen rechts. Neem het pad rechts doorheen het natuurgebied
Wolvenberg <<2>>. Op de splitsing rechtdoor, trapjes omhoog en na 300 m dalend linksaf. Hou
rechts aan en verlaat het gebied. Aan de verkeerslichten steek je de Singel over. Rechtdoor langs de
fietsparking van Station Berchem. Loop rechtdoor tot aan de derde doorsteek onder het spoor
(tramsporen). Ga rechtsaf en onmiddellijk linksaf, Transvaalstraat. Neem rechtsaf, Waterloostraat,
dank links, Van Merlenstraat. Ga verder door de wijk Zurenborg <<1>> en steek de rotonde met de
Cogels-Osylei over. Ga rechtdoor in de G. Capiaumontstraat (2). Verlaat hier de GR-tekens. Rechtsaf,
Velodroomstraat, nadien rechtsaf, Uitbreidingstraat. Steek het kruispunt over tot het plein bij het
Station van Berchem (1).
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