GruunRant wandeling Rondje Schoten
Versie 29 juni 2021
(voor updates: zie www.gruunrant.org/wandelroutes)
Lengte: 17 km - Wegbeschrijving in wijzerzin
Schoeisel en toegankelijkheid: Meestal goed begaanbaar.

Startpunt
Vrij te kiezen (lusvormige wandeling).
De uitleg start het Kasteel van Schoten (aan de Ridderhoeve), in het park van Schoten.

Samenvatting
De wandeling Rondje Schoten doorloopt de prachtige groene park- en bosgebieden die Schoten
verfraaien: het park van Schoten , een groen recreatiedomein voor sport , cultuur en gastronomie,
het park Vordenstein, de prachtig bewaarde kasteeltuinen met aanplantingen van de late 19de eeuw
en het Peerdsbos, het oudst bekende wandelbos van onze provincie.
De voorgestelde wandelus rond Schoten verloopt gedeeltelijk langs de GR12 (Amsterdam-Parijs) en
de GR565 (Deurne-Bladel Sniederspad). Er zijn voor deze wandeling verschillende startmogelijkheden
met de fiets, het openbaar vervoer of de wagen. De parkeerplaatsen voor wagens zijn via de
wandellus verbonden en kunnen via kortsluitingswegen, indien nodig, snel bereikt worden.

Routebeschrijving
We starten aan het kasteel en lopen langs de Ridderhoeve naar de Deurne Voetweg die we links
inslaan.

Even verder kruisen we een pijpleidingenstraat (gas en chemie leidingen), te herkennen aan de
oranje paaltjes. Dit is een ader voor de chemische industrie in de haven: 65% van de grondstoffen
komen bij hen aan via pijpleidingen, 35% van hun eindproducten gaan via deze pijpleidingen terug
weg naar hun klanten. Alleszins veel beter dan dat ze het zouden doen via tankwagens over de weg.
Wel jammer dat er geen boom en zelfs geen diepwortelende plant boven mag groeien. Elke dag
worden deze pijpleidingen per helikopter geïnspecteerd.
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Deze paaltjes waarschuwen ons ook dat we aangekomen zijn aan de reservatiestrook. Dit is een zone
van 250 meter breed die gereserveerd is voor de aanleg van een nieuw stuk autostrade, de A102. Al
het groen dat je vanaf hier ziet, zou wel eens kunnen verdwijnen (verder hierover meer).

Aan het kruispunt met de Papenaardekenstraat (juist na een kapelletje), slaan we rechts in.

Je komt er dadelijk aan je linkerkant de idyllische Gelateria Mama Calinka tegen. Een goede plek om
eens stil te staan bij wat er hier staat te gebeuren. Je staat hier namelijk middenin een
reservatiestrook voor heel wat geplande ondergrondse infrastructuren: extra pijpleidingen, een
ondertunnelde autostrade (A102) en een spoortunnel. Al wat je hier rond je ziet (gebouwen en
natuur), zou wel eens kunnen verdwijnen om deze infrastructuren te kunnen aanleggen.

op deze luchtfoto (bron: Google Earth) zie je Gelateria Mama Calinka in het midden liggen, met een
nauwkeurige aanduiding van de reservatiestrook, de vermoedelijke ligging van de A102 en een
indicatieve aanduiding van de leidingenstraat.
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In deze schets, in 2021 opgemaakt in opdracht van de Vlaamse overheid, zie je hoe een combinatie
van deze drie infrastructuren er uit zou kunnen zien. Als de A102 niet in een geboorde tunnel komt,
moet de natuur en het bos eerst verdwijnen. Want dan wordt er eerst een sleuf gebouwd en
vervolgens er een dak op gelegd, met slechts 1 à 2 meter grond op het dak. Een een
grondwaterbemaling die het water wegtrekt. De spoortunnel wordt vermoedelijk wel geboord,
waardoor de bomen wel kunnen blijven staan, tenzij de tunnels het grondwater zodanig doen
verlagen dat de bomen eraan dood gaan. Boven pijleidingen mogen sowieso geen bomen en zelfs
geen diepwortelende planten. Een fietspad kan er wel mee gecombineerd worden. Omdat dit alles
toch echt wel heel drastisch de kwaliteiten van deze bossen en natuur om zeep helpt, is er binnen de
gemeente Schoten een grote unanimiteit, over alle politieke partijen heen, dat een A102 hier enkel
met een geboorde tunnel mag gebouwd worden, als die A102 al nodig zou zijn.
De gouverneur van de provincie Antwerpen en een vertegenwoordiger van GruunRant, hebben
samen de opdracht gekregen om dit kluwen te ontwarren. Ze krijgen een paar jaar de tijd om een
plan voor de Vlaamse Regering te laten maken, zodat er finaal de knoop wordt doorgehakt hoe op
deze plek natuur, mobiliteit en leefkwaliteit kunnen verbeterd worden. Zonder dat de ene
doelstelling de andere kannibaliseert. Een hele uitdaging, waar GruunRant een zeer actieve rol
opneemt.

Ter hoogte van de school Sint-Jan Bergmanscollege, kom je de oranje plaatjes terug tegen. Een deel
van de school ligt trouwens in de reservatiestrook.
We lopen verder, tot je links een fietspad kan inslaan. Dit is het Zurkelbospad. Het is publieke
toegankelijk (het bordje ‘privaat eigendom’ is verwarrend, het slaat niet op het wegje). Hier zie je
dadelijk de woonblokken van Borgeind I.
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Links van de woonblokken en het fietspad begint de reservatiestrook. Daarom mag er niet op
gebouwd worden. GruunRant stelt voor om deze strook links groen te houden, want op het
gewestplan is het ingekleurd als woongebied.

We volgen het pad tot we aan de Borgeindstraat komen. Hier slaan we rechts, we komen dadelijk
aan een groot kruispunt met de Churchillaan, die we oversteken en links in slaan.
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Kruispunt Borgeindstraat met Churchilllaan

Een beetje verder kom je de oranje paaltjes van de pijleidingen terug tegen. Ze markeren het begin
van de reservatiestrook van ongeveer 250 meter breed. Hier moeten we rechts in.
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De woningen aan je rechterkant liggen in de reservatiestrook. Voor de eigenaars betekent dat ze
enkel vergunningen voor verbouwingen kunnen krijgen, als ze afstand doen van de meerwaarde die
het huis daardoor krijgt.
De reservatiestrook is hier ineens een stuk breder, omdat er in de jaren ‘60 een op- en afrit was
gepland voor de A102. Op dit oude stratenplan kan je dat nog goed zien:
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We volgen een smal wandelpaadje, naast een honden uitloopweide. De oranje paaltjes volgend. Tot
aan de Ridder Walter van Havrelaan.

Aangekomen aan de Ridder Van Havrelaan, krijg je ongetwijfeld zin om rechtdoor de oranje paaltjes
te blijven volgen. Maar dat mag niet. We slaan hier rechts af en aan het eerste kruispunt (met
verkeerslichten), slaan we linksaf, de Amerlolaan in.
Direct de eerste straat links in, dat is de Louis Vervoortlaan.
Aan de eerste weg rechts heb je de keuze: de aanbevolen route is rechtdoor, maar ENKEL ZONDER
HOND. We doen een kort rondje op ontdekking in het natuurgebied ’t Asbroek en komen terug naar
dit punt. Je mag ook rechtsaf slaan, de hoofdroute volgend.
Het natuurgebied ’t Asbroek is gekend voor zijn reeën populatie. Het is een groot wonder dat hier
reeën het hebben overleefd, quasi helemaal ingesloten tussen de Bredabaan in het westen, het
Albertkanaal in het zuiden, het centrum van Schoten in het oosten en de E19 in het noorden. Dat is
ook de reden waarom honden absoluut niet toegelaten zijn, ook niet aan de leiband.
De conservator van dit natuurgebied, Kris, heet jullie welkom. Hij geeft jullie volgend bericht mee:
“Het Asbroek is een kwelgebied wat het uniek maakt qua fauna en flora, maar houd er dus rekening
mee dat waterdicht en stevig schoeisel vaak een noodzaak is. Er mag enkel gewandeld worden op het
bewegwijzerde wandelpad. In de zomermaanden is er een groot risico op teken, 10% van deze teken
zijn drager van de ziekte van Lyme.”
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ingang van het natuurgebied ‘t Asbroek

De wandelroute is aangeduid met paaltjes met een rood vierkant.

Conservator Kris had het al over ‘kwelgebied’. Dat is een zone waar grondwater naar boven komt.
Een natte plek dus, waar in het verleden heel veel grachtjes gegraven werden om er toch nog bomen
op te kunnen planten. Als je rond kijkt, merk je al die grachtjes wel. Het gebied is een tijd als
populierenplantage gebruikt, maar natuurpunt vervangt stelselmatig het populierenbos door
spontaan inheems loofbos.
Op een mooie dag is dit een zalige plek, waar het gezang van de vogels het verkeerslawaai
overstemt. Een zeldzaamheid. Geniet ervan.
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Onderweg kom je een hekken tegen, dat enkel tot doel heeft om mensen buiten het zeer grote
gebied Amerlo te houden. Dat is een zeer oude privaat kasteeldomein, een groene long op de grens
van Schoten en Merksem.

Het aangeduide pad volgend, kom je aan de achterkant van de tuinen van de aanpalende woonwijk.
De Eethuisbeek vormt hier de grens. Tijdens de wandeling ‘rondje Merksem’ kom je over deze
waterloop nog veel meer te weten. In het verleden voedde deze beek de slotgrachten van oude
kastelen, in een recenter verleden veroorzaakte het heel wat wateroverlast voor de woonwijken
verder stroomafwaarts die kort na de tweede wereldoorlog in de wijk Deuzeld werden gebouwd.

We komen even later terug aan de enige ingang van ’t Asbroek en gaan terug in de richting waar we
van kwamen. De eerste weg links slaan we in. We lopen door een relatief recente woonwijk.
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Na een bocht kom je even verder op een T-punt met de Amerlolaan. Hier sla je linksaf.
Direct volgt een scherpe bocht, aan de ingang van een school. Even verder ga je de eerste straat
links, dit is het vervolg van de Amerlolaan.

Je komt hier snel aan een zeer drukke straat. Dit is de Hortsebaan. Dit is een van de allerdruktste
straten van Schoten. Als je hier een eenhoorn ziet, dan is dat ter herinnering van een jong meisje dat
in 2020 op deze plek is verongelukt. Hier slaan we recht af. Blijf aan de rechterkant van de weg, daar
is er een voetpad, waar je veilig wandelt voor auto’s en snelle fietsers.
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Op een kruispunt uitgekomen, kan je linksaf het domein Vordenstein in. Let wel op de sluitingstijden,
die per seizoen verschillend zijn (zie https://www.natuurenbos.be/vordenstein). Honden en fietsers
zijn niet toegestaan in dit bosrijk park. Je volgt eerst de rode wandelroute het gebied in, na een hele
tijd sla je linksaf een blauwe route in (zie de kaart en de infoborden in het park).

Op een bepaald moment kom je een poort tegen die je moet openen (net na een infobord, zie foto).
De blauwe route kruist hier de toegangsweg naar het privaat kasteel.
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Dit is de toegangsweg tot het privaat (kasteel)gedeelte van Vordenstein. Wandelaars mogen dit
stukje weg gebruiken.
Op het einde kom je op de Peerdsbosbaan, hier sla je rechtsaf.

De Peerdsbosbaan nemen we richting Brasschaat en komen na overbruggen van de E19 in het
Peerdsbos, op de Bremdonkdreef die we blijven volgen tot de Laarse beek.
De Laarse Beek ontspringt in Brecht en meandert langs Brasschaat en Schoten (waar het de grens
vormt tussen beide gemeenten) naar Antwerpen waar ze in de wijk Luchtbal de Vosseschijn vormt en
in de Schijn uitmondt.
Aan de beek slaan we rechts af en wandelen de Kruisbosdreef verder langs de beek tot de Lange
Einddreef. Die dreef nemen we links tot aan de Buizerddreef die ons brengt naar de Hertendreef
waar we rechts terug inslaan en terug de E19, nu richting Wijnegem overbruggen.

Eenmaal de brug voorbij, kom je op een kruispunt. Rechts is de Pauwendreef en links de Zeurtebaan.
De wandelroute gaat hier linksaf, de Zeurtebaan in.
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Suggestie: wie de wandeling wil inkorten kan hier het volgende doen:
-

-

Rechtsaf de Pauwendreef in. Rechtdoor aanhouden waar rechtdoor een onverharde weg is.
De lange onverharde weg rechtdoor blijven volgen, tot je terug aan de Peerdsbosbaan
uitkomt (daarstraks ben je daar ook geweest). Je volgt links de Peerdsbosbaan.
Wanneer je terug aan de toegangsweg richting het privaat kasteel op Vordenstein komt, kan
je die links in. Aan de wandelsuis van daarstraks sla je rechtsaf. Dit is opnieuw de blauwe
wandelroute. Zo kom je terug aan de ingang/uitgang van Vordenstein.
Vanaf hier volg je de rood-wit aanduiding van de GR (doorheen bebouwd gebied), tot je in het
park van Schoten aan de startplek (het kasteel en Ridderhoeve) terug aankomt.

Foto: de inkorting gaat hier rechtsaf de Pauwendreef in

De wandelroute gaat hier linksaf, de Zeurtebaan in.
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Hier zijn nog grote stukken onbebouwd. Nochtans hebben de eigenaars al geprobeerd om een
verkavelingsvergunning te krijgen, met protest van de omwonenden (zie www.redbosdezeurt.be).
Deze bosrijke plek, aan je linkerkant van de Zeurtebaan, is als overstromingsgebied (‘Signaalgebied’)
door de Vlaamse Regering erkend, met als doel ze groen en nat te houden.
Op het einde van de weg (waar paaltjes het autoverkeer tegenhouden, sla je rechts af.
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Dit wandelpad volgend, kom je snel langs een reeks sportterreinen. Vervolg de weg.

Als je bijna op het einde even links aanhoudt, kom je op de parking, waar je vervolgens aan de
verkeerslichten de drukke baan kan oversteken.
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foto: linksaf de Bloemendaallaan in

Even de Paalstraat volgen, tot je links de Bloemendaallaan kan inslaan.
Een beetje verder steek je het kanaal over (de ‘Schotenvaart’, maar de officiële naam is het “Kanaal
Dessel Turnhout Schoten”). Je blijft recht volgen (de naam verandert een beetje verder in
Wezelsebaan), tot je de tweede straat rechts inslaat, de Mastendreef.
Een beetje verder, na de tennisterreinen, komen we aan de Kanaallei, die we rechts in slaan. Dit leidt
ons tot de Grote Singel van Schoten die we ook rechtsaf inslaan. Na het oversteken van de Alfons
Servaislaan lopen we rechtdoor in de Taxanderlei (Taxander is de latijnse benaming van de Kempen).
Aan het eerste kruispunt nemen we links de Villerslei. Een eeindje verder is het rehcts aanhouden om
de Villerslei te kunnen blijven volgen. We volgen de Villerslei tot de Wijnegemlei tegenover het
kasteel van Villers (Villers la Ville had een zusterabdij met klooster, abdij; scholen en landerijen in
Schoten).
Ter hoogte van het kasteel slaan we de korte Wijnegemlei in, die leidt ons naar de de Schijndallei die
we rechts inslaan tot de Ransuildreef (eerste links) die we dan links inslaan.
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We slaan een eind verder rechtsaf, de autovrije Patappeltorenweg in, steken de Valkenlaan en de
Schijnparklaan over en komen op de GR 565, (het Sniederspad) die we rechtdoor wandelen tot de
Wijtschotbaan die we rechts afslaan richting Schoten Centrum.
Aan de Schotenvaart gekomen lopen we naar links tot aan de brug aan het sas, waar we de vaart
oversteken en dan rechts afslaan op de Wijnegembaan die we volgen tot de Braamstraat (een groot
T-punt). Daar slaan we links de Braamstraat in tot de Viktor Adriaanssenstraat die we rechts inslaan
om na een paar honderd meter linksaf het Gemeentepark van Schoten via een zij ingang betreden.
We volgen het pad langs de sportvelden tot aan het kasteel en lopen langs de Ridderhoeve naar de
Deurne Voetweg (ons startpunt)
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