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START STOP

VOORKEMPENLAAN

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!

KASTEELPARK EN 
OMGEVING

BEGIN–EINDE
Kasteel van Schoten 
Kasteeldreef 61, 2900 Schoten 

PARKEREN
parking Riddershoeve, 
ingang Deurnevoetweg 

AFSTAND
3,7 km over met dolomiet verharde 
wandelwegen, betonklinkers en asfalt
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Het kasteel van Schoten staat al in 1232 vermeld als 
hoeve Hof van Schoten. Het overleefde vele eigenaars 
en verbouwingen en was van 1564 tot aan de Franse 
Revolutie de zetel van de heren van Schoten. Sinds 
1950 is het domein eigendom van de gemeente. In 

1955 werd het ingericht als cultureel centrum met een openbaar 
park en sportinfrastructuur. In 1972 brandde de westvleugel af. 

De omgeving van het Kasteel van Schoten is beschermd als land-
schap (1968). De bescherming omvat het landschap gevormd 
door het kasteel, de duiventil en de ingangspoort en het park.

We vertrekken aan het brugje 
rechts naast het kasteel, achter de 
Riddershoeve, bij de grote speeltuin. 
De dolomietpaden liggen er niet al te 
goed bij.

Bekijk bij de brug het infobord 
over de kasteelvijver. In de Park-iet, 
het kleine gebouwtje achter u, orga-
niseert de gemeentelijke jeugddienst 
vakantie- en Grabbelpasactiviteiten.

Steek de brug over. In de speel-
tuin staan speeltuigen (2018) die 
ook door kinderen met een beper-
king gebruikt kunnen worden. Een 
wiebelmat, een rolstoelmolentje, een 
deeltje van het klimkasteel…

Volg de vijver rond het kasteel.

Stenen rustbank, als hulde aan 
Arthur Verhoeven, koster-organist en 
componist (1889-1958). De grove 

steenslag maakt het monument 
moeilijk bereikbaar met een loophulp 
of in een rolstoel.

De gerestaureerde (2003) 
ossenbloedrode ‘valkentoren’ op 
het voorplein deed in feite dienst als 
… (kijk eens op het infobord). Dit is 
wat overbleef van de oorspronkelijke 
versterkte inrijpoort en verdedigings-
gebouwen van het eerste ‘echte’ 
kasteel, in 1542 door Maarten van 
Rossem verwoest. 

Volg aan het voorplein de klin-
kerweg naast de voetbalvelden en ga 
aan de tennisclub gewoon rechtdoor.
 

Rechts: ingang sportstadion 
Louis Wouters, pionier en monument 
in de Schotense gymnastiek en atle-
tiek. De Schoten Atletiek Vereniging 
en voetbalclub Schoten SK zijn hier 
thuis.
 

Rechtdoor tot kinderdagver-
blijf De Koekoek in de voormalige 
boswachterwoning tegen de Victor 
Adriaenssensstraat. Victor A. woonde 
in de Gasthuisstraat (nu Verbert-
straat) en sneuvelde in 1917. Blijf in 
het park.

Volg het wandelpad. Een 
windhoos vernielde hier in 2000 een 
stukje beukenbos. Het bos herstelt 
zich. Streekeigen groen kwam in de 
plaats. Het lijkt verwilderd, maar de 
afwisseling van struiken, grasland, 
natte stukken… trekt meer dier-
soorten aan. Uit door storm gevelde 
bomen werden zitbanken en beelden 
gemaakt. Let hier op voor plassen.
 

Ga aan de poort van het voet-
balstadion links over het houten 
brugje en verlaat het park.
 

Volg in de Braamstraat het 
fietspad naast de hofgracht. Na 150 
meter begon de helling van de oude 
Hoogmolenbrug (1934). Ze werd ver-
vangen door een nieuwe brug, 250 
meter naar rechts, richting Antwer-
pen. Alle bruggen op het Albertkanaal 
moesten hoger voor binnenschepen 
met vier lagen containers! 

Ga rechts iets bergaf de Pa-
penaardekenstraat in. Opgelet: dit 
is een fietsstraat! Let op de dikke 
oranje palen. Verderop rechts komen 
we ze opnieuw tegen. Ze markeren 
leidingen voor transport van vloeiba-
re en gasvormige producten vanuit 
de Antwerpse haven naar Geel en 
Limburg. De leidingen lopen door een 
hoek van het park en duiken onder 
het Albertkanaal.

Op het kruispunt: rechtsvoor 
het Zurkelbos (speelbos) met een 
stenen kapelletje (1954). Het beeldje 
is gemaakt door Herman Cornelis 
(1915-1997). Hij beeldhouwde de 
zuilengalerij rond het marktplein, met 
168 uitgebeelde spreuken, beroepen 
en heiligen op 42 zuilen. Zie ook 
wandeling 9.

Even een zijsprong op het kruis-
punt van de Papenaardekenstraat 
met de Deurnevoetweg.

Iets verder aan de rechterkant 
ligt het Withof, al vermeld als hoeve 
in 1481 en later bekend als de 
Swyndrechtse hoeve en het Papen-
hof. Vandaar Papenaardeken? Door 
de eeuwen is het domein meermaals 
verkocht. Het gebouw kreeg in 1833 
het witte rechthoekige uitzicht. Half 
vorige eeuw was Withof nog een 
(vochtig) herstellingsoord. In 2003 
kregen park en gebouwen een gron-
dige opfrisbeurt, met restauratie van 
oorspronkelijke delen. Vandaag zijn 
er luxeappartementen, met een op-
vallende trap en lift in een moderne 
glazen aanbouw.

Keer op uw stappen terug en 
ga links op het kruispunt. U bent 
weer in de Papenaardekenstraat. 

Het rode huis links was de 
hovenierswoning van kasteel Withof. 
Kunstenaar Herman Cornelis woonde 
en werkte er vele jaren. Het mooi 
gerestaureerde gebouw biedt sedert 
2013 onderdak aan ijssalon Gelate-
ria Mama Calinka.

Loop verder in het Papenaarde-
ken. Rechts het Sint-Michielscollege 
(Norbertijnen van Averbode). 

Het college startte in 1959 met 
27 leerlingen, alleen jongens. Nu is 
het de grootste school in Schoten, 
uiteraard ook voor meisjes. Uit de 
werking van het college groeide 
sportvereniging Simikos (volleybal 
en voetbal). Simikos heeft ook een 
voetbalclub voor personen met een 
verstandelijke beperking.

Links: roodbetonnen fietspad 
naar de wijk Borgeind en Churchill-
laan. Let op de heel eigenzinnige 
verlichtingspaal in het midden. 

Neem de Voorkempenlaan met 
mooie winterlindes. De gronden van 
deze wijk hoorden bij het kasteeldo-
mein. De meeste huizen dateren van 
begin de jaren zestig.

Volg in de Kasteeldreef het voet-
pad naar het kasteel.

Kijk nog eens om. De 700 meter 
lange majestueuze beukendreef, 
aangelegd in 1827, heeft flink last 
van ouderdom en de moderne tijd 
(bodemverdichting, zonnebrand, 
droogte, grondwaterpeil). 

Sta voor u binnengaat ook even 
stil bij de smeedijzeren rococopoort, 
met opschrift "DEO DUCE, COMITE 
FORTUNA". Vrij vertaald: “God als 
gids, het geluk als partner”. De poort 
werd in 2018 gerestaureerd.

Links op het grasveld: kunst-
werk ‘Je kan de wereld zien dansen 
in Schoten’ (Marc Dedrie – 1997) 
verwijzend naar het folklorefestival 
Hello!Schoten.

Rechts op het gras: beeld van 
‘Rustend meisje, genaamd N’ (Ar-
mand Loveniers – 1995). 

Let ook op de Rode Ridder. Hij is 
één van de figuren op de 110 km lan-
ge striproute door het groen van de 
Noorderkempen. Een andere halte in 
de striproute is de familie Kiekeboe, 
aan het Cogelshof. Zie wandeling 5.

Iets verder rechts: ingang ca-
fé-restaurant De Riddershoeve. Deze 
oude kasteelhoeve (18e eeuw) werd 
bewoond door de familie De Ridder. 
De naam heeft dus niets te maken 
met ridders, maar het klinkt goed en 
past perfect in de striproute.

Zo bent u (bijna) terug bij  
het beginpunt.

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


