
BLOEMENDAAL EN 
DE ZEURT

BEGIN–EINDE
parking Sportpark De Zeurt, 
Eksterdreef 6, 2900 Schoten 

PARKEREN
ruime parking sportpark, ingang via Eksterdreef    

AFSTAND
3,2 km over dolomiet, betonklinkers en asfalt
hier en daar grijze steenslag W
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VOLG HET TRAJECT MET JE SMARTPHONE

V.U. Iefke H
endrickx, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

CONTACT
Raad voor personen met een handicap
dienstencentrum ‘t Dorp, Jozef Van Craenstraat 1, 2900 Schoten
toegankelijk@schoten.be

MET DANK AAN
Beeldbank Schoten – Heemkring Scot. Alle handelaars en 
diensten die een inspanning leveren om Schoten voor iederen 
vlotter toegankelijk te maken. Vrijwilligers en gemeentediensten 
die deze wandelingen vorm gaven en actueel houden. U, beste 
wandelaar. Hopelijk heeft u genoten!

Straat bloemen

Beeld Münchhausen
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De groene wijk De Zeurt grenst aan park Vordenstein 
en het Peerdsbos. De E19 en de HSL-spoorlijn lopen 
er doorheen. De wijk wordt gekenmerkt door grote vil-
lapercelen, lange rechte geasfalteerde dreven en stro-
ken onverharde weg. De naam (al vermeld in 1251) 

zou verwijzen naar de zure heidegrond, maar dat is niet zeker. 
 
In een verkoopakte was in 1616 al sprake van het Hof van Bloe-
mendaal, een hoeve met ‘bogaerden, fruithove, plantagiën…’  
 
Vandaag bestaat de wijk Bloemendaal, tussen de vaart en de 
Paalstraat, uit twee delen. Bloemendaal 1 verrees vanaf 1949 en 
Bloemendaal 2 volgde tussen 1994 en 1997. De zand- en heide-
gronden waren eigendom van de ‘gasmaatschappij’ en stonden 
bekend als de ‘gasplek’. Het was een zalige speelplek voor de 
jeugd.

Onze wandeling vertrekt aan 
sportpark De Zeurt, het zuidelijkste 
puntje van de wijk De Zeurt, maar 
we wandelen vooral door de wijk 
Bloemendaal. Hier is meer ‘te bele-
ven’ en het is veiliger wandelen.

Vanop de parking ziet u bij 
het startbord het hoge beeld Baron 
von Münchhausen (Luk Van Soom - 
2000).

De Duitse baron von 
Münchhausen vocht in het Russi-
sche leger tegen de Turken. Over die 
tijd vertelde hij fantastische verha-
len, die als volksverhalen (leugen-
verhalen) bleven voortbestaan. In 
zo’n verhaal vloog de baron op een 
kanonskogel om te ontsnappen aan 
de zwaartekracht. Hier legt het bijna 

vijf meter hoge beeld een link naar 
sport en bewegen om de dagelijk-
se sleur te ontvluchten. Van Soom 
maakte ook ‘de Kiekeboes’ aan het 
Cogelshof (wandeling 5).

Ga links op de klinkerweg en 
buig mee naar rechts. 

Volg de klinkerweg naast de 
voetbalvelden van voetbalclub 
Simikos, ontstaan in het Sint-Mi-
chielscollege Schoten. Het omheinde 
kunstgrasveld is aangelegd in 2019. 

Bij het uitwerken van deze wan-
deling zijn de plannen goedgekeurd 
voor een nieuwe sporthal. Ze komt 
hier links naast het voetbalveld. Of 
misschien staat ze er al wanneer u 
deze wandeling maakt. 

Helemaal links, van hieruit 
minder zichtbaar, verder weg tegen 
de Eksterdreef, is er een skateterrein 
en een BMX-piste. 

Volg de klinkerweg tot de 
lokalen van Tafeltennisclub Scho-
ten. Ga opnieuw rechts tussen het 
kunstgrasveld en lokalen van Artemis 
Schoten Korfbalclub en Simikos en 
volg het pad links afbuigend naar het 
boogbrugje.

De vijver is gevuld met opval-
lende lisdodde (sigaren), grote gele 
plomb, zegge- en rietsoorten. In 
sommige jaren is de Zeurt een rust-
plaats voor doortrekkende ooievaars 
of wintergasten, zoals kramsvogels 
(familie van de merel) en prachtige 
pestvogels. 

Ga over het brugje en volg het 
pad naar links tot de buitenweg (rand 
sportpark). Volg deze tot op de par-
king en ga dan naar het begin van de 
parking, richting sporthal. Steek over 
aan de verkeerslichten 

Neem het voet-fietspad 90° 
naar rechts tot de eerste zijstraat. Ga 
daar links tussen de betonpaaltjes 
naar het kruispunt met de Paalstraat 
(appartementen). Steek over naar de 
Bloemendaallaan. 

Ga na 40 meter rechts tussen 
bruine paaltjes naar Korenbloem-
laan. U bent in Bloemendaal. Volg 
links Zwanenbloemlaan tot het einde.

Ga tussen de ijzeren dwarsbeu-
gels schuin links over het basketveld-
je naar de Begonialaan. U bent nu in 
de oudere verkaveling Bloemendaal. 

Kijk eens naar de mooie haag-
beuken in de Begonialaan en geniet 
van het zicht op ‘Schoten vaart’. 

De opvallende ‘veerhuizen’ Wes-
tende en Wenduyne (1922, café-ho-
tel) aan de overzijde herinneren aan 
de tijd dat Schoten Bad een bekende 
badplaats was voor de sinjoor. Op 
weekdagen vervoerden beersche-
pen over datzelfde ‘badwater’ aal of 
beer vanuit Antwerpen naar domein 
‘De Merel’ in Brecht. Landbouwers 
konden daar op ‘De Mestpacht’ het 
bruine goedje ophalen voor hun 
velden.

Neem de Dahlialaan (tweede 
rechts) en ga dan links door een 
stukje Tulpenlaan en een stukje 
Rozenlaan.

Neem links de Geraniumlaan. 
Neem bij huisnummer 3 het smalle 
paadje naast de woning. Oei! Een 
strook steenslag. In deze ‘brandweg’ 
door de wijk ontsproot vroeger meer 
dan één ware liefde.

Volg de brandweg naar rechts 
en dan bij einde betonplaten scherp 
naar links. Vervolg uw weg naast de 
meidoornhaag aan de achterzijde 
van het grijze gebouw (politie). Zo 
komt u op het Gasketelplein. 

De naam verwijst naar de oude 
gasketel, een grote ronde metalen 
constructie die tientallen jaren het 
uitzicht van de omgeving domineer-
de. In 1973 werd ze afgebroken. 
Vandaag is de technische installatie 
van de gasmaatschappij beperkt tot 
een omheinde zone. Rondom kwam 
er ruimte voor groen, parkeren en 
wonen (2008). De grote platanen zor-

gen jaar na jaar voor meer schaduw 
en groen. 

Het politiegebouw (2008) 
herbergt circa 100 personeelsleden, 
al is herbergt hier misschien niet het 
juiste woord. 

Met de rug naar de politie ziet 
u links 21 sociale flats (2017-2018) 
met beneden een kinderdagverblijf. 

Ga naar de voorkant van het 
Gasketelplein. Het kunstwerk ‘Kwart 
voor twee’ (Karel Hadermann - 2010) 
staat hier verloren tegen de rommeli-
ge achtergrond.

Het verwijst naar de twee 
kanalen door Schoten, elk voorge-
steld door een boot met roeier. De 
12 verticale elementen vormen de 
wijzerplaat van een uurwerk, met 
de boten als wijzers. Om ‘kwart voor 
twee’ staat de grote boot op 2 en de 
kleine op 9. 2900 = postnummer 
Schoten.

Let u links ook even op de ver-
hoogde bushalte van De Lijn, één van 
de weinige haltes in Schoten geschikt 
voor rolstoelers.

Het grote gebouw rechts aan de 
overzijde van de straat is het Konink-
lijk Atheneum. Hier stond tot 1973 
het Hof Bloemendaal of het Hofke 
van De Bruyn (zie ook wandeling 9).

Volg op het plein de beige 
geleidetegels voor slechtzienden, 
richting Rode Kruis. Het Schotense 
Rode Kruis, opgericht in 1930, kreeg 
hier onderdak (2008) in een oud 
atelier-magazijn van de gasmaat-
schappij. 

Neem rechtdoor de rustigere 
zijbaan (rode klinkers). Let op de 
mooie zuilolmen (iepen) aangeplant 
in 2008-2009. 

Aan de overkant: apotheek Bloe-
mendaal. Even verder Colruyt (1997) 
en basisschool Bloemendaal (1951). 

Met het ontstaan van de wijk 
Bloemendaal werd in 1949 ook de 
parochie Sint-Jozef Bloemendaal op-
gericht. In 2013 werd ze opgeheven 
en de moderne parochiekerk (1974) 
werd afgebroken. In de oude pastorij 
kunnen kwetsbare gezinnen goed-
koop winkelen bij sociale kruidenier 
‘Appel en Ei’.

Steek over bij de verkeerslichten 
aan de school (met rateltikker voor 
slechtzienden) en wandel langs Ave-
ve, Lidl en Aldi naar het verkeerslicht 
(Brechtsebaan). Steek over naar de 
parking en het beginpunt.

HEEFT U GENOTEN VAN DEZE 
WANDELING? OOK ONZE 
ANDERE WANDELINGEN ZIJN 
DE MOEITE WAARD.


