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GruunRant wandeling Rondje Klein Schijn 

Versie 29 juni 2021  
(voor updates: zie www.gruunrant.org/wandelroutes)  

Lengte: 11km  -  Wegbeschrijving in wijzerzin 

Schoeisel en toegankelijkheid: Meestal verhard. Slechts een paar 
zones zijn nat en modderig tijdens en na een natte periode.  

 

Samenvatting 

Deze wandeling doet het gebied aan van de waterlopen Klein Schijn en de Zwanebeek. De wandeling 
loopt voor een groot deel langs verharde straten doorheen residentiële wijken van Schoten en 
Schilde en door stukjes Wijnegem. Maar het is ook een ontdekkingstocht naar verrassende 
verborgen plekjes natuur, afgewisseld met overblijfselen van een boeiende geschiedenis. Met 
GruunRant geloven we er in dat de vallei van het Klein Schijn herontdekt kan worden als een 
topplaats voor natuur. Onbekend is onbemind, daar willen we iets aan doen. De wandeling toont 
langs het parcours verschillende gezichten. In Wijnegem heb je nog een stuk landelijk karakter, met 
zelfs een wijngaard. In Schoten zijn de grote stukken groen privaat en ontoegankelijk, in Schilde is er 
moeite gedaan om er te kunnen genieten van de grote kasteeldomeinen via een netwerk van trage 
wegen. We nodigen je uit om met een blik op natuur te kijken rondom je heen. Vanaf de lucht lijkt de 
hele omgeving een groot bos, maar schijn bedriegt. Waar kan er onthard worden? Zie je goede 
voorbeelden? Zie jij net als wij de kansen om er terug wat meer boskarakter in te krijgen?  

 

http://www.gruunrant.org/wandelroutes
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Startpunt 

Vrij te kiezen (lusvormige wandeling). 

De uitleg start bij bushalte “Schilde Kasteeldreef”, gelegen op de Turnhoutsebaan (indien je per 
openbaar vervoer naar de wandeling wenst te komen). Indien komende met de bus vanuit richting 
Antwerpen/Wijnegem, steek de Turnhoutsebaan over (in noordelijke richting) en ga de Pater 
Nuyenslaan in, tot aan het kruispunt met De Zevenster. Dit is wandelknooppunt nr. 48. Sla de straat 
De Zevenster links in. 

Wie met de auto of de fiets komt, kan zijn auto kwijt ergens in de buurt van het ‘Wit Kerkske’ op de 
kruising van de Pater Nuyenslaan met De Zevenster. 

 

Routebeschrijving 

Wandel De Zevenster uit. 
Ga op T punt naar rechts. 

Na 150 meter (juist de zijstraat rechtd gepasseerd) ga je links, tussen twee huizen (tussen 2 hagen) 
de trage weg Settenstraatje in. Hier in Schilde krijgen trage (wandel)wegen ook een naambordje. 

 
Foto: Hier ga je tussen twee huizen de trage weg Settenstraatje in (juist na huisnummer 20, je merkt 
ook een blauwe pijl van een andere wandeling) 

i. Interessante info: trage wegen met straatnaam 

De heemkundige kring van Schilde (Scillia) werkte voor het gemeentebestuur een plan uit van alle 
publiek toegankelijke trage wegen. Elke trage weg kreeg een naam, met straatbordje, verwijzend 
naar een stuk geschiedenis. 
(PS: we gaan nog navragen wat de oorsprong is van deze naam van de trage weg) 
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Het volledige plan met trage wegen van Schilde download je op 
https://www.schilde.be/sites/default/files/bijlage/Plan%20trage%20wegen.pdf 

Wandel- en fietstips van de heemkundig kring: https://www.scilla.be/ en klik op “Kom uit je kot”. 

 

Je komt snel in een bos.  

 

i. interessante info: Zevensterbos Greenplease vzw 

Als je de rioolwaterzuivering nadert, let dan op het bos aan je linkerzijde. De actiegroep Greenplease 
vzw (let op de schrijfwijze) uit Schilde kocht dit bos aan (1,7 ha). Dit gebeurde met een originele 
insteek, voor 5 euro/m² (40 euro voor 3x3m) kan je bijdragen aan de aankoop. Het was een 
strategische aankoop om hun strijd tegen de 
plannen voor het kappen van het hiernaast 
gelegen bedreigde bos De Zetten (zie verder). 
Meer info op 
https://greenplease.be/projecten/zevensterbos 

 

  

https://www.schilde.be/sites/default/files/bijlage/Plan%20trage%20wegen.pdf
https://www.scilla.be/
https://greenplease.be/projecten/zevensterbos
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Naast een grote omgevallen boom staat een ontroerende herdenking van de jonge natuurfotograaf 
Sebastiaan Van Gassen. De foto van een roofvlieg, de omgevallen boom zelf en de banken zijn 
allemaal onderdeel van dit ‘in memoriam’. 

 

Juist voor de waterzuivering buigt het wandelpad rechtsaf en het vervolgt de omheining van de 
waterzuivering. Na een bocht linksaf zie je aan je rechterzijde de Zwanebeek. Wanneer je dicht bij de 
(drukke) Houtlaan bent gekomen, maakt het pad een bocht rechtsaf, een brug over de Zwanebeek. 
Je volgt even het wandelpad dat parallel met de Houtlaan loopt. 

 
foto (vlnr): brugje over Zwanebeek, wandelpad naast Houtlaan, Galgenstraatje 

Je komt zo in de trage weg Galgenstraatje. Tot je aan de verharde weg Galgenstraat komt. Let op het 
mariabeeldje aan je rechterkant dat tegen een boom hangt. Aan je rechterkant lig het bedreigde 
bosgebied De Zetten. 

 

i. interessante info: het bedreigde bos De Zetten 

De Zetten is een aaneengesloten eeuwenoud bos van ca. 33 ha groot. Het hoort bij de meest 
waardevolle bossen in de streek. Een deel van het bos functioneert tevens als overstromingsgebied 
voor de Zwanebeek. Maar in het gewestplan is het bos ingekleurd als “woonpark” (in de volksmond: 
villagrond). De adelijke familie die eigenaar is, wil al 40 jaar lang het verkavelen. Als ze het niet 
mogen, dreigen ze met een schadeclaim van 54 miljoen euro. Uiteraard stond dit bos op de 
“boskaart van Schauvliege” om de meest kwetsbare zonevreemde bossen te beschermen, maar die 
kaart is ingetrokken. De Vlaamse overheid wordt gevraagd om een initiatief te nemen en de 
eigenaars te vergoeden voor de waardevermindering (planschade). Er is al heel lang een juridische 
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strijd aan de gang, een oplossing is er voorlopig nog niet. Aan het mariabeeldje mag je gerust een 
schietgebedje doen voor de bescherming van dit zeer waardevol gebied. 

meer info: https://greenplease.be/projecten/de-zetten  

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201119_96904842  

 

i. verontrustende info: bomenkap maart 2021 in De Zetten 

Tijdens de testfase van deze wandelroute (maart 2021), kwamen van de testers alarmerende 
berichten binnen dat het te laat was en het bos volledig gekapt werd. Uit navraag bij het Agentschap 
Natuur en Bos (ANB) bleek dat ook dit soort eeuwenoude ecologisch superbelangrijke bossen 
volgens het bosbeheerplan voor de houtproductie leeggekapt mogen worden. Voor ANB is vooral het 
behoud van de bosbodem belangrijk, dat heeft honderden jaren nodig om te ontstaan, maar kan 
door onaangepast gebruik van machines of door betreding (recreatie) snel vernietigd worden (het 
bos is bekend voor zijn massale voorjaarsbloeiers, inclusief eenbes). GruunRant vraagt zich luidop af 
of er geen betere methodes zijn om houtproductie te combineren met natuurbehoud. Zeker in dit 
soort situaties waar de eigenaar het wil verkavelen voor woningbouw.   

 

 

i. interessante info: de geschiedenis achter het mariabeeldje 

Aan je rechterkant wanneer je het onverharde pad de Galgenstraat, hangt een Maria beeldje tegen 
een boom. Een “boomkapelletje”. De heemkundige kring Scilla heeft voor ons de geschiedenis ervan 
opgezocht en de hiaten in de kennis opgevuld met een mogelijke verklaring hoe lang en waarom dit 
hier hangt: 

Het boomkapelletje hangt zowat op de grens van 3 dorpen, Wijnegem, 's-Gravenwezel en Schilde en 
in een gebied waar de parochiegrenzen wel eens werden verlegd de voorbije eeuwen. 

Geen van de betrokken 3 heemkundige kringen van deze 3 dorpen heeft noemenswaardige 
informatie hierover en het parochiearchief van Schilde-Bergen, de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-
Opgenomen bezit enkel maar een beperkte collectie foto's en uitnodigingen voor de jaarlijkse mei-
bedevaart naar deze kapel uit de late jaren 1960 en '70. Verder weten zij er ook niets van. 

We weten wel zeker dat het eind jaren 1940 het daar vlakbij aan een andere boom hing en erg 
vervallen was. Die boom is gekapt en een nieuwe inwoner heeft toen de kapel grondig hersteld. 
Nadien zijn die parochie bedevaarten van de jonge parochie gestart. 

https://greenplease.be/projecten/de-zetten
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201119_96904842
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Vermoedelijk, maar dit is een hypothese op het randje van speculatie, betreft het hier wel een 
boomkapel die haar oorsprong vond in de late middeleeuwen toen het Pulhof het kasteel was van 
Wijnegem dat zich toendertijd meer aan de huidige Broekstraat bevond. De Galgenstraat als naam is 
een verwijzing naar de terechtstellingsplaats die (sporadisch) werd gebruikt door Wijnegem. Schilde 
was daarvoor een gehucht van Wijnegem. 

Tijdens de Spaans successie oorlog met de Staatse troepen van Noord-Nederland liep de Frontlijn op 
die plaats. De Linnekes genaamd en die troepen hadden een terechtstellingsplaats, een galg met 
schans ter hoogte van de huidige Engelendreef, zijstraat van de Kasteeldreef in Schilde. 

In die optiek zou de boomkapel dan hebben gefundeerd als een plek halfweg tussen Pulhof en de 
galg als een bidplaats voor berouw. Maar zeker ben ik daar dus niet van.  

Tussen 1800 en 1950 was dit ganse gebeid een zwaar verwaarloosde zone omdat ze ongeschikt bleek 
voor landbouw en bosbouw. De Galgenstraat werd maar een weggeltje dat tot weinig meer diende 
en zo werd hoogstwaarschijnlijk ook de kapel verwaarloosd. 

Bron: Patrick Anthoni (Heemkundige kring Scilla) 

 
foto: een kaarsje branden aan het boomkapelletje voor het behoud van De Zetten tijdens de 
GruunRant fietstocht van mei 2018. 

 

Feedback van tester Wim K: 

Je kan gewoon niet verkeerd lopen, want er is maar 1 pad dat richting de rioolwaterzuivering 
gaat, rechts en verderop links naar de Houtlaan, met rechts het Zevensterbos en links de 
rioolwaterzuivering. Zeker goed schoeisel aandoen als je hier komt wandelen na fikse 
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regenbuien, want duidelijk een overstromings- of overloopgebied. Het water van de beek 
stond nu ook al echt wel hoog.  

Ik heb zelf geprobeerd om de oorsprong van sommige trage wegen te achterhalen, maar dat 
is me niet gelukt. Lijkt me dus wel een interessante aanvulling op de info voor onderweg. 

Hopelijk blijft De Zetten, het zou jammer zijn mocht dit mooie bos verdwijnen. 

 

Volg de Galgenstraat tot aan de ’s Gravenwezelsteenweg (je loopt hier op de grens van Schilde met 
Wijnegem). Tegenover je ligt het kasteeldomein Pulhof. Steek over en sla linksaf, de ’s 
Gravenwezelsteenweg volgend richting Houtlaan. 

Vervolg de ’s Gravenwezelsteenweg tot aan de (drukke) Houtlaan. Wees voorzichtig, want je moet 
een smalle ruimte delen met fietsers in twee richtingen op een zeer smal fietspad. 

i. interessante info: breder fietspad gepland, 19 bomen bedreigd met kap. 

De gemeente Wijnegem wenst het fietspad te verbreden. Goed dat er geïnvesteerd wordt in een 
veiliger fietspad. GruunRant bedacht echter een alternatief van een fietspad in de rand van de weide 
aan de overkant van de straat. 
Meer info: zie het nieuwsbericht van 14/01/2021 op http://www.gruunrant.org/nieuws.html 

Ga aan de Houtlaan rechtsaf, blijf aan de rechterkant de Houtlaan volgen. 

Na 630 meter, sla rechtsaf, de Reigerstraat in. Op het einde van de Reigerstraat, sla linksaf de 
Broekstraat in. 

 

Feedback van tester Wim K: 

Verderop komen we op de drukke Houtlaan, waar we rechts afslaan en het fietspad volgen richting 
Albertkanaal. De 630 meter tot de afslag lijken ver, maar de ree met reekalf in het kleine stukje 
bosstrook tussen de Houtlaan en de beek maakten veel goed. Juist hier zien we deze dieren, ze 
konden niet onmiddellijk weg omdat er een draad gespannen was aan de beek en omdat 10 meter 
naar de andere zijde wij wandelden, en de auto’s voorbijraasden. Gelukkig konden ze verderop in het 
bos ontsnappen. De info die we hier meekregen over de doodgereden dieren, werd zo wel goed 
geïllustreerd, gelukkig zonder dodelijke afloop. Kijk eens achterom, mooi uitzicht! 

 

 

  

http://www.gruunrant.org/nieuws.html
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i. interessante info: doodgereden dieren op de Houtlaan: dodelijke barrière op een belangrijke 
groene verbindingsas.  

GruunRant doed samen met natuurpunt een onderzoek naar de doodgereden dieren in de streek. 
Hieruit volgen conclusies waar er prioritair veilige passages gebouwd worden onder of over wegen. 
De Houtlaan is op deze plek een van de ‘hotspots’ met een concentratie aan doodgereden dieren. Op 
deze plek gaat het vooral over Ree, Vos, Eekhoorn, Egel, Bunzing en Steenmarter. 

 

 

Volg de Broekstraat tot je rechts kan afslaan in de Schijnparklaan.  

 
foto: in de Broekstraat is een oude fabriek omgevormd tot loftencomplex. 

Opmerking: De Broekstraat is een smalle straat zonder voetpad en slechts een kleine strook 
verharde berm, wees dus voorzichtig, want dit kan een drukke straat zijn (hier komt ook de 
Scheldeprijs door). 
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i. interessante info: ontharding in de Schijnparklaan 

In het project GruunRant Onthardt gaat de gemeente Wijnegem op een zevental plaatsen onnodige 
verhardingen uitbreken (ontharden) en vergroenen. Het begin van een groen netwerk doorheen de 
hele gemeente. In de Schijnparklaan zal in 2021 het voetpad uitgebroken worden. 

Voor GruunRant geeft dit project ook de kans om het valleigebied van het Klein Schijn op te 
waarderen. 

Na 350 meter kruis je de waterloop Klein Schijn. Hier verlaat je Wijnegem en kom je in Schoten. Op 
deze plek zie je goed dat er geen 5 meter natuurlijke oeverstrook meer aanwezig is om de 
ecologische potenties van deze waterloop optimaal ingevuld te krijgen. 

 
foto: nutteloze verharding in de Schijnparklaan + Klein Schijn zonder natuurlijke oever 
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i. interessante info: de vallei van het Klein Schijn is nu al overstromingsgevoelig, maar de 
klimaatvoorspellingen van de Vlaamse Milieu Maatschappij geven aan dat er in de toekomst nog 
meer gebieden zullen overstromen. Natte overstroombare gebieden rondom de waterloop kunnen 
ook helpen om het grondwater aan te vullen. Op grondgebied Wijnegem is er gelukkig nog veel open 
ruimte om bebouwing te beschermen tegen overstromingen.  

 
bron: https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-1  

Nog 350 meter verder kom je aan de Patappeltorenweg (links zie je de Patappeltoren nog staan). Sla 
hier rechtsaf het wandel- en fietspad in. 

 

  

https://klimaat.vmm.be/nl/kaartapplicatie-thema-1
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i. Interessante info: Patappeltoren 

 

Het Patappeltorentje stond achter het kasteel Kijkuit / Belvédère (in de Wijnegemse Broekstraat) van 
de familie van Havre. Het kasteel ligt op grondgebied Wijnegem, de tuinen en de Patappeltoren op 
grondgebied Schoten. Het gebouw was vroeger één van de twee jachtpaviljoenen (het ander was 
Egyptisch) van het kasteel waar de kasteelheer ter gelegenheid van een jacht, met zijn genodigden na 
de jacht ging "aanzitten" (aan de tafel). Postkaartfotograaf Hoelen sloeg de bal wel mis met zijn 
benoeming: Patattentoren. Het maakt nu deel uit van een woning, gelegen op de hoek van de 
Schijnparklaan en de Patappeltorenweg (richting Wijtschot). Waar de naam Patappel vandaan komt 
hebben we geen idee. Opmerking D.V.N. 
bron: https://beeldbankschoten.be/  

Blijf volgen gedurende 300 meter (je kruist de wegen Valkenlaan) tot je op het kruispunt met de 
Ransuildreef komt. 

 

SPIJTIG GENOEG LOOPT DE TRAGE WEG VERDEROP DOOD (een groot privaat domein ligt er tussen).  

Sla daarom hier links de Ransuildreef in. 

Feedback tester Wim K: 
Hier ben ik eens te gaan kijken of de wegen door het domein voor ons echt wel afgesloten 
zijn. Jammer maar helaas is dit echt wel zo. De enige toegangbare weg is terug naar het Klein 
Schijn, maar deze weg wordt met een ketting afgesloten (Private Weg) Dit is aan het einde 
van de Houtduivendreef. Het zou wel leuk zijn mocht deze weg opengesteld worden voor 
wandelaars, zo zou je de meanderende Klein Schijn mooi kunnen volgen. Maar zoals gezegd, 
gaat het nu dus niet. 

https://beeldbankschoten.be/
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i. interessante info: Ransuilbos 

De gemeente zou hier graag 4 ha privé bos aankopen en laten gebruiken als speelbos. zie 
krantenartikel 
https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA
5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sP
oSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8
w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2
BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcE
UDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D 

 

Op het einde sla je rechtsaf de Schijndallei in. Iets verder de eerste rechts de Sint Amelbergalei in (let 
op je rechterhand op de poort die de voormalige openbare weg Wijnegemlei afsluit).  

Hier heb je de mogelijkheid voor een kleine omweg (je krijgt hierdoor een beetje beter 
zicht op de grote private domeinen en de (hier goed verstopte) vallei van het Klein Schijn: 

o Nog een klein beetje verder de eerste rechts de Sint-Benedictusdreef in. Op het einde 
kom je op de Victor Frislei (let ook hier op je rechterhand de poort die de voormalige 
openbare weg afsluit. De grote omweg die je zonet hebt moeten doen was om dit 
domein te kunnen rondom lopen). 

o Een heel klein beetje verder kruist de Victor Frislei het Klein Schijn. Maar dat doen we 
niet, we slaan op het einde van de Sint benedictusdreef linksaf, de Victor Frislei in 
(een lange rechte weg die we nu een hele tijd gaan volgen). 

Voor wie de omweg niet volgt: Blijf de Sint Amelbergalei volgen (let halverwege op het klooster dat 
hoort bij de school Vita et Pax), tot aan het T-punt met de Victor Frislei, die je links in gaat. 

 
Priorij Regina Pacis Vita et Pax 

De Victor Frislei gaan we hier over iets meer dan een kilometer volgen (iets minder bij optie 2). Bijna 
de hele tijd zal aan je rechterkant het domein van drinkwaterproducent Pidpa liggen. Dit geeft een 
idee van de schaal van de Pidpa gronden. 

https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sPoSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcEUDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D
https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sPoSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcEUDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D
https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sPoSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcEUDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D
https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sPoSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcEUDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D
https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sPoSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcEUDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D
https://www.gva.be/cnt/dmf20190702_04490470?&articlehash=KK%2F2KpVmggO8Fg7%2BZ2l6VOA5qFGpyMqsgsfqH9iYkc%2BNPO1xv50tjX5ygE40m3TSTCI72vyT95JbfvD2tFDY4gYw9gB1JOrt%2FGE3sPoSPgOOMQXGxbLd8NA1%2FWS%2BFP%2BWdxSKxN1XNNC3w6z9dX2pOrkgHgYrKEfqDaLT3V8O7w8w1ZR%2F3SKGn%2FkewlixIZNW6VuHxFwVjokxSCrw5GYQDMSoBfF2i3RfXxlj%2FUdEDflx6qy7JpRN%2BmjKQVoBWhBvNOOZ9Th9SLkmHPVRQrMPFI50ukZ8IUIaYKIzAu9bgZTylB2u%2FHiCOFfNpwTwLSYcEUDNhibhT6%2BMrsCtKzTSdQ%3D%3D
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i. interessante info: Pidpa gronden 

De grondwaterwinning van Pidpa is al jaren gestopt. Evenveel jaren lang was er grote ongerustheid 
wat er met dit domein zou gebeuren, want op het gewestplan is dit gebied ingekleurd voor 
‘gemeenschapsvoorzieningen’. Dit kan vanalles zijn, van een rusthuis, tot een gevangenis of 
containerpark. Het groene karakter was bedreigd. De ecologische waarde is echter zeer hoog. 
Omwille van het overstromingsrisico in de omgeving selecteerde de Vlaamse Regering als 
“signaalgebied”, met als doel deze harde gewestplanbestemming te schrappen, zodat water 
voldoende ruimte zou (blijven) krijgen. Pidpa besliste recent om terug grondwater te gaan winnen in 
het gebied. Als dit gepaard gaat met een ecologisch ontwikkeling van het gebied, geeft dit extra 
kansen voor het GruunRant gebied. 

 

Op de hoek met de Sint Amelbergalei en de Victor Frislei zie je aan je linkerkant het Vita et Pax 
College. 

i. interessante info: onthardingsproject GruunRant Onthardt bij Vita et Pax 

Dit college is gelegen in een kloosterdomein, dat nog steeds dienst doet als klooster. De school werkt 
samen met GruunRant aan een onthardingsproject. Samen met het Regionaal Landschap de 
Voorkempen, de directie, de leerkrachten, het schoolbestuur en de ouders en leerlingen, wordt er 
momenteel een plan uitgetekend om het schooldomein te ontharden en te vergroenen. Tegelijk 
trachten we er een project uit te groeien waarbij Pidpa, de gemeente en de omliggende woonwijken 
samenwerken om te ontharden en de natuur een handje te helpen. Wordt vervolgd. 

 

Net voor je eindelijk rechts af kan slaan, dus net voor je aan het kruispunt met de Alfons Servaislei 
komt (hier is ook een bushalte, mocht je liever met de bus terug naar huis gaan), ligt Iepenburg. Dit 
oud gebouw (zie je aan je linkerkant) was vroeger een hotel en de tuin met waterpartij (nu een 
privaat park aan je rechterkant). Dit was vroeger een recreatiegebied. Dit is de bakermat van de 
villawijk ontwikkeling. 

i. interessante informatie: geschiedenis Iepenburg en Schotenhof: 

Villapark Schotenhof is oudste villapark van Schoten, daterend van 1904. Mooie art-nouveauvilla’ s 
staan er naast moderne woningen in het groen. Op 26 augustus 1904 werd de 
immobiliënmaatschappij "Domaines de Schotenhof" opgericht door enkele Antwerpse kooplieden. 
Zij hadden gronden (324 hectare) van de voormalige abdij van Villers voor 800.000 Belgische frank 
aangekocht van de familie Le Sergeant d'Heudecourt. 

Het lag in hun bedoeling een "buitenverblijf" te creëren voor de gegoede klasse; naar het voorbeeld 
van de "hoven van plaisantiën" uit de Renaissance. Circa 1935 waren er al meer dan vijftig villa's 
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gebouwd. De ziel van het domein werd het hotel-restaurant "Schootenhof", het huidige Iepenburg. 
De "Domaines de Schootenhof" bekwam van de buurtspoorwegen dat de tramlijn tot aan het hotel 
werd doorgetrokken; in ruil daarvoor bouwden de eigenaars een tramstatie met buffet en een 
standplaats voor de paarden. De Antwerpenaren hadden de weg naar Schotenhof gevonden. Op 
zomerse zondagen kwamen de gegoede Antwerpenaren met koets, sjees, tram of te paard, naar 
Schotenhof om er rustig te verblijven in het groen. De villa's die in het begin van deze eeuw in 
Schotenhof werden gebouwd, dienden dikwijls enkel als buitenverblijf en zomerhuis voor de 
welgestelde burgers uit de stad. Men kon er mooie vakanties doorbrengen of deelnemen aan de 
activiteiten in en rond het Hôtel de Schootenhof en tegelijkertijd de mooie omgeving, met de 
aantrekkelijke bouwmogelijkheden voor villa's, in ogenschouw nemen. Teneinde het typische en 
elitaire karakter van de wijk Schotenhof te verzekeren, verkocht de maatschappij haar gronden 
onder strenge voorwaarden die betrekking hadden op de aard en materialen van de gebouwen, de 
beplantingen, de infrastructuur, de grootte van de percelen. Zo gold er een bouwverplichting om 
binnen het jaar een villa of een cottage op te richten. De plannen en bouwmaterialen moesten 
goedgekeurd worden door de beheerraad. Als afsluiting mocht men enkel levende hagen planten die 
niet hoger dan 1,60 meter mochten groeien. 

 
een oude postkaart van Iepenburg 

Feedback tester Wim K: 

De geschiedenis van het domein Iepenburg is indrukwekkend . Zelf hebben we nog gespeeld in 
de speeltuin van dit domein en in een bootje gevaren op de vijver. 
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Op dit kruispunt (juist na Iepenburg) slaan we rechts in. We vervolgen even verder het onverharde 
wandelpad tot we opnieuw aan het Klein Schijn komen.  

 

 

 

Juist voor het brugje over de waterloop, zie je aan je linkerkant wat we een ‘beekbegeleidend bos’ 
noemen, beheerd door Pidpa. Eenmaal het brugje over, slaan we rechtsaf en volgen we 
stroomafwaarts het Klein Schijn. Let op het mooie meanderende karakter van deze waterloop. Dit, in 
combinatie met het propere water, zorgt voor een ecologisch zeer waardevolle beek, met zelfs de 
zeer zeldzame Rivierdonnerpad die hier voorkomt (dit is geen pad, wel een vis). Het roestbruine 
water is typisch voor de ijzerhoudende grond in de regio. 

Waar het wandelpad een scherpe bocht naar links maakt (we kunnen hier het Klein Schijn niet meer 
volgen), heb je zicht op een deel van de oude gebouwen van de waterwinning van Pidpa. 
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Je komt ineens terug op een weg. Je gaat hier dadelijk opnieuw links. Even verder loopt de weg dood 
en kan je een trage weg volgen (Smiseindepad, zie onderstaande foto). 

 

Op het einde van het Smiseindepad (een trage weg) kom  je in een woonstraat. 

 
Deze woonstraat volg je tot het einde waar die een scherpe bocht naar rechts maakt en even verder 
uitkomt op de Wijnegemsteenweg (let op: drukke straat). Daar sla je rechts af (over korte afstand de 
Wijnegemsteenweg volgend). 
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Je hebt hier twee opties om Hof Ter Linde in te gaan: 

- Optie 1: 
o 140 meter de Wijnegemsteenweg afgewandeld, zie je aan je linkerkant een zandweg. 

Hier ga je in (Philippusheidestraatje). 

o  
foto: Het punt waar je van de Wijnegemsteenweg de trage weg 
Philippusheidestraatje in duikt (optie 1) 

o 400 meter verder kom je op de Beukendreef uit. Sla linksaf. 260 meter ver sla je 
rechtsaf in het Kluiskerkpad (ook een trage weg). 

- Optie 2: 
o Vervolg nog even de Wijnegemsteenweg, voor je links doorheen de grote poort van 

Hof Ter Linde gaat (honden aan de leiband), de Beukendreef in. 
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o  
foto: het punt waar je van de Wijnegemsteenweg de Beukendreef in gaat (optie 2) 

o Na 650 meter sla je rechtsaf in het Kluiskerkpad 

 

i. Interessante info: Hof Ter Linden 

Je bent hier te gast. Honden aan de leiband. Een mooi voorbeeld hoe grote private domeinen via 
trage wegen opengesteld kunnen worden voor het publiek. 
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Meer info over het Hof Ter Linden: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/14162  

Meer info over de actiegroep die heeft tegengehouden dat een deel van dit domein verkaveld zou 
worden: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkma_01797372  

 

600 meter verder kan je als wandelaar door de poort en kom je opnieuw op een weg waar auto’s 
mogen rijden: de Boterlaarbaan. Sla rechtsaf en volg de Boterlaarbaan. 

 
via deze poort kom je uit het kasteeldomein Ter Linden, op de Boterlaarbaan. 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/14162
https://www.nieuwsblad.be/cnt/blkma_01797372
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Op het kruispunt met de Heerbaan rechtdoor (Begonialaan). 
Na 300 meter de splitsing links afslaand, de Gladiolenlaan in. 
Op het volgende kruispunt rechtdoor, de Pater Nuyenslaan in. 
570 meter verder kom je terug op het beginpunt, wandelknooppunt 48. 

 

Let onderweg op de Zwanebeek: 

 

 

Voor wie op een andere plek startte, moet hier rechtsaf de straat De Zevenster in. De rest van de 
routebeschrijving vind je helemaal in het begin van dit document. 

 

 

Opmerking: Deze wandeling werd in een eerdere versie uitgetest door Wim, Lusse, Nadine, Tamara, 
Dieter, Els en Dirk. Heel erg bedankt! Deze versie werd afgesloten op 7 april 2021, testresultaten van 
andere testers kunnen nog leiden tot verdere aanpassingen. 

 

Disclaimer: Wij zijn geen wandelclub, dus er kunnen in de routebeschrijving hier en daar 
onvolkomenheden zitten. We hopen vooral dat dit soort van wandelingen, met onze uitleg er bij, 
boeiend en inspirerend zijn. Alle suggesties voor verbeteringen mag je aan ons doorgeven. Zie 
www.gruunrant.org voor onze contactgegevens. 

 

 

Feedback van Tester Tamara: 

De afstand is prima. Ideaal voor een voormiddag of namiddag wandelen. De omschrijving is zeer 
duidelijk. De kaart hebben we niet afgedrukt en dat was dus ook niet nodig.  

De onvermijdelijke drukke wegen vinden we het grootste minpunt aan de wandeling. We werden 
een paar keer echt van onze sokken gereden. Ook de vele "privé terreinen", "verboden 
toegangsbordjes", "grote stalen afsluitingen rond de tuinen en huizen",  geven een onvriendelijk 
karakter.  Zoveel mooie parken, tuinen, bossen,  ...  maar alleen toegankelijk voor enkelingen.    

http://www.gruunrant.org/
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7/03/2021 – Feedback van tester Wim K. 

Een heel toffe wandeling. Hier en daar wel wat drukke wegen, maar die zijn hier in België, en zeker 
daar, moeilijk te omzeilen. De informatie zoals de geschiedenis en wat GruunRant wilt doen was ook 
heel leerrijk. De algemene route zoals je omschreven had, was heel goed, we hadden eigenlijk de 
kaart helemaal niet nodig. Het enige moeilijke moment was eigenlijk aan Iepenburg (nvdr: 
ondertussen aangepast in de routebeschrijving)  

Deze wandeling is geschikt om ook met kinderwagens/buggy’s met grote wielen te doen mits in acht 
name het laatste kleine pad!  

Wat hebben we onthouden? Veel bos, veel groen. Dat je reeën kunt spotten op plaatsen waar je ze 
niet verwacht (toch zeker niet op de middag). Gezelschap van heel wat roodborstjes, aan de 
beukendreef is er een nest van vermoedelijk buizerds (3 ex zien vliegen) en we hebben heel wat 
spechten gehoord. Het was een top wandeling. 

De extra info was zeker en vast een meerwaarde, je gaat toch anders kijken naar het bos en de 
natuur als je wat info krijgt. Ik heb het wel op voorhand allemaal doorgenomen, want ter plaatse of 
tijdens de wandeling was het misschien wel allemaal wat te veel. 

 

Foto: tester Wim plakte de 9 bladzijden aan elkaar tot een grote overzichtskaart 


