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PARKEREN
Park Vordenstein
Kopstraat 10, 2900 Schoten 

AFSTAND
3,9 km over met dolomiet verharde wandelwegen

Honden niet toegelaten in het park! 

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

Kapel Horst

Vordenstein



Park Vordenstein wordt beheerd door het Agentschap 
Natuur & Bos van de Vlaamse overheid en wordt 
aangeprezen als volgt: “Je kan er genieten van 
zeldzame bomen, brede majestueuze lanen, open 
grasland en natuurlijke vijvers en in het voorjaar 

bloeien de wilde azalea’s en rododendrons. De gerestaureerde 
oranjerie, de oranjerietuin en de smeedijzeren toegangspoor-
ten geven het park extra cachet.”  
 
Vordenstein ontving herhaald een ‘Green Flag Award’. Dit inter-
nationaal kwaliteitslabel beloont parken en groene ruimten die 
duurzaam beheerd worden. Een bekroning voor de inspannin-
gen van het Agentschap Natuur & Bos en de vele vrijwilligers.

Onze wandeling begint bij de in-
foborden bij de inrit van de parking. 
We volgen de rode pijlen en eindigen 
bij de oranjerie.

 
Ga tot aan de prachtige inkom-

poort. Wandel het domein binnen 
zoals de kasteelheren vroeger. 

Tot 1946 stond op het open 
grasveld vóór u het laatste kasteel 
van Vordenstein. Afgebroken.

Onze rode wandeling gaat hier 
naar rechts maar we maken een 
kleine zijsprong naar links naar de 
kapel en komen dan terug naar dit 
kruispunt.

Schuin links naar de kapel 
van Den Horst. U ziet hier niet de 

voorgevel van de kapel, want de 
smeedijzeren poort blijft meestal 
gesloten. Later toch eens vooraan 
gaan kijken?

De eerste kapel werd in 1436 
gebouwd door Nicolaas Van de Wer-
ve, burgemeester van Antwerpen. 
Den Horst werd een druk bezochte 
bedevaartsplaats, met een ‘zwart’ 
Onze-Lieve-Vrouwe-beeldje. Maar 
van veel bidden krijgt men dorst en 
dus telde het gehucht Den Horst ooit 
vier brouwerijen. 

Rond 1600 werd de kapel 
verwoest en herbouwd, maar pas 
in 1827 is ze officieel toegevoegd 
aan Vordenstein. Daar zorgde Daniël 
Thuret voor, een Nederlandse ban-
kier én burgemeester van Schoten. 

Dochter Eulalie was het jaar voordien 
getrouwd met Jacques de Pret de 
Roose de Calesberg en werd zo kas-
teelvrouwe. In 1835 kreeg de kapel 
haar huidig uitzicht. 

De familie De Pret de Roose 
de Calesberg is nog altijd eigenaar 
van de kapel. Soms wordt er iemand 
bijgezet in de grafkelder, maar er zijn 
ook prettige gebeurtenissen. In 2012 
werden voor een huwelijk de glasra-
men vervangen en in 2015 volgde 
een volledige opknapbeurt voor een 
doopsel.

Ga rechts en bij de grote stenen 
vaas nog een keer rechts, naast de 
vijver, richting hoofdingang. Links ziet 
u achter de ‘rietkraag’ van de parkvij-
ver een klein paviljoentje (1818). 

Ga op het ‘kruispunt’ naar links 
en u komt terug op het traject van de 
wandeling met de rode pijlen. Bewon-
der naast de vijver de meerstammige 
zomerlindes. Vijftig meter verder, net 
voor de dienstingang rechts, staat 
een merkwaardige boom, een Ginkgo 
biloba of Japanse notenboom. 
Voedingssupplementen op basis van 
ginkgo zouden helpen bij geheugen-
verlies.

Ga voorbij de dienstingang tot 
aan de infoborden links. Dus niet 
rechts afslaan naar de oranjerie, 
tenzij u dringend het sanitaire pavil-
joentje (met een goed rolstoeltoilet) 
aan de achterkant van de oranjerie 
wilt bezoeken. 

Twintig meter voorbij de infobor-
den ziet u links het vroegere koets-
huis (1852). Het werd gerestaureerd 
en doet nu dienst als dienstgebouw 

voor het parkbeheer.

Volg het pad schuin links rond 
de weide. Even rusten op de drie 
zitbanken voor een stukje geschie-
denis?

Vordenstein ontstond in de veer-
tiende eeuw als buitenverblijf van de 
Antwerpse burgerij. Van de vroegere 
kastelen bleef niets over en het 
domein veranderde door de eeuwen 
dikwijls van eigenaar en grootte. 

In 1964 dreigde verkaveling, 
maar na een lange juridische strijd 
kocht de overheid in 1980 zo’n 110 
hectare van het domein. In het mid-
den blijft ongeveer 25 hectare eigen-
dom van de familie de Pret. Onder 
beheer van het Agentschap Natuur & 
Bos kreeg Vordenstein een facelift en 
wordt er heel deskundig gewerkt om 
de toekomst veilig te stellen. 

In 2019 verwierf de gemeente 
Schoten 40 hectare groen naast de 
E19. Na alweer een lange juridische 
strijd besliste de rechtbank dat de 
familie van Havre (domein De List) 
gronden aan beide kanten van de au-
tosnelweg moet afstaan. Dit gebiedje 
‘Bonte Hannek’ (zie ook wandeling 4)  
kan de verbinding vormen tussen het 
Peerdsbos en Vordenstein.

U komt tussen rododendrons. 
De oude rodo’s vormen hier en daar 
een tunnel, een ‘heksengang’. 

Neem bij het uitkomen van de 
‘heksengang’ de dreef naar links. 
Aan uw linkerkant merkt u in de 
verte de oude boswachterswoning , 
achter een draadafsluiting, Ze ligt op 
het deel dat nog in handen is van de 

familie De Pret, met ingang langs de 
Peerdsbosbaan. 

Wandel tot een groot rond punt 
met acht armen, neem tweede rechts 
en volg verder gewoon de rode wan-
deling tot u terug bij de weide komt.

De voorbije jaren is het oude 
zieke bomenbestand in veel dreven 
vervangen. Dit is een absoluut nood-
zakelijke ingreep. Op andere plaatsen 
in het park laat men wél dood hout 
staan en liggen. Dat zorgt net voor 
méér leven.

Volg de grote weg naar de oran-
jerie. Sla dus niet linksaf bij de rode 
en blauwe pijl (naar parking).

Aan het einde van de wei, bij 
de liggende trompetboom, komt u 
opnieuw bij de oranjerie. De trompet-
boom of catalpa (een exoot) is tegen-
woordig ‘in’ als terras- en tuinboom. 
Ziet u de lange peulvruchten? 

De prachtig gerestaureerde 
oranjerie van Vordenstein (1800) is 
geklasseerd als erfgoed. Bananen of 
appelsienen lagen toen nog niet in 
de supermarkt. Kasteelheren pakten 
uit met hun rijkdom en relaties in de 
tropen door zelf exotische planten, 
fruit en groente (en ook bomen in het 
park) in te voeren en te telen. 

Achter de oranjerie, bij het 
sanitair paviljoen, staan drie mam-
moetbomen. De sequoia is een 
altijdgroene naaldboom. De bomen 
hier zijn 17, 19 en 23 meter hoog 
en zo’n 150 jaar jong. De oudste 
sequoia ter wereld is 84 meter hoog 
en ruim 2300 jaar oud. Sequoia’s 
zijn bestand tegen bosbranden. Die 

hebben ze zelfs nodig om hun zaden 
te verspreiden

Loop zeker ook eens door de 
ommuurde tuin en geniet van de 
moes-, rots- en kruidentuin, van 
bloemen, serres, oude fruitbomen, 
leifruit, en de vlinderheuvel… Met 
afvalhout, wortels, stenen zonder be-
stemming... creëerden ‘de vrienden 
van Vordenstein’ hier een boeiend 
stuk natuur. 

Verlaat de oranjerietuin via 
de zwarte poort in de linkermuur 
(bekeken vanop het terras) naar de 
parking.

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


