
DE VAART

BEGIN–EINDE
Parking winkelgroep 
Venstraat 151, 2900 Schoten 

PARKEREN
Parking winkelgroep 
Venstraat 151, 2900 Schoten 

AFSTAND
3,6 km over asfalt, klinkers, weinig voetpaden 
jaagpad langs het water (let op voor fietsers)
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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!

Jachthaven

Venstraat
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JOZEF VAN CRAENSTRAAT

HENDRIK CONSCIENCESTRAAT

VENSTRAAT

BE
EM

DE
NL

AA
N

AK
KE

RL
AA

N

SL
UI

ZE
NS

TR
AA

T

STOP

START

SLUIS 9

SLUIS 10

WIJTSCHOTBAAN

GEUZENVELDENSTRAAT



Op het plan van Schoten loopt ‘de vaart’ als een 
blauwe ader van noord naar zuid. Ze snijdt Schoten 
middendoor. De vaart of het kanaal Dessel-Turn-
hout-Schoten werd gegraven tussen 1845 en 1874, 
om de Kempen te ‘ontsluiten’ en hier voor meer werk 

te zorgen, want er was grote armoede. Alleen al de graafwerken 
zorgden al die tijd voor werk en bedrijven vestigden zich langs-
heen de vaart, ook in Schoten.  
 
Tussen Dessel en Schoten wordt een hoogteverschil van 25,70 
meter overwonnen door 10 sluizen. De helft daarvan (nummers 6 
tot 10) ligt in Schoten. 
 
Tussen de wereldoorlogen kwamen heel veel sinjoren in propvolle 
trams hier een frisse duik nemen. Hoewel, fris? Op weekdagen 
vervoerden beerschepen 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. 

Onze wandeling loopt tussen 
‘sas 9 en 10’, met een zijsprong 
naar het Wijtschot. Een kleine uit-
breiding is mogelijk. We starten bij 
de ingang van de parking aan Hubo 
en De Kringwinkel.

In het verleden waren hier ver-
schillende bedrijven. Oude(re) Scho-
tenaren herinneren zich misschien 
nog kistenmakerij Antverpia en 
zagerij Herbosch. In de jaren veertig 
en vijftig werd heel de oever van 
de vaart hier ingenomen voor het 

lossen en verwerken van boomstam-
men. Die kwamen met een stoom-
trammetje of per schip. Mensen 
uit de buurt ‘mochten’ de bomen 
ontschorsen. De schors diende als 
brandstof.

Verlaat de parking naar rechts 
en ga rechtdoor op het voetpad, 
voorbij de wegwijzer centrum. Steek 
bij het begin van de Alfons Verdijck-
straat (gesneuveld in WO I) over naar 
het jaagpad naast de vaart. 

Volg stroomafwaarts het jaag-
pad onder de mooie grote platanen. 
Let op voor snelle fietsers! Is het 
jaagpad te druk, neem dan voorzich-
tig de rijweg in deze rustige straat. 
Stel u eens voor dat u hier op het 
jaagpad een zwaar beladen boot 
moet voorttrekken. 

Het transport op de vaart 
gebeurde met ‘Kempenaars’, boten 
zonder motor speciaal gebouwd voor 
de Kempense kanalen. Over een pad 
langs het water werden de boten 
met de hand getrokken. Eerst door 
mensen – ketsers genaamd – en 
later met paarden. Men noemde dit 
ook ‘de boten jagen’. Jaagpad.

Rustig rechtdoor tot de volgende 
sluis. De woonboten aan de overkant 
laat u nog maar even links liggen.

Aan Sas 10 duikt de vaart 4,60 
meter naar beneden in het Albertka-
naal. 

Het Albertkanaal tussen Antwer-
pen en Luik werd geopend in 1939. 
Vandaag wordt er nog voortdurend 
gewerkt om het aan te passen voor 
binnenschepen tot 10.000 ton met 
vier lagen containers. 

Steek het bruggetje over en ga 
vlak na de leuning terug links, tussen 
het sashuisje en het brugwachters-
huis. Volg het jaagpad stroomop-
waarts.

Bij het oversteken van de brug 
zag u recht voor u het gemeentelijk 
recyclagepark ‘Den Breker’. De naam 
dateert van de tijd dat al het huisvuil 
gewoon verkleind werd en opgesla-
gen. Er zijn plannen voor een nieuw  

recyclagepark en dienstgebouwen op 
het ‘oude stort’.

Vanop het jaagpad ziet u rechts 
voorbij de haag de lagergelegen 
tuinen van VELT ‘Samen Eco Actief’. 
De mooie platanen langs de straat 
wisselen doorlopend plakken oude 
schors door nieuwe.

Steek in de bocht, bij het bord 
‘Industrie Wijtschot’, op een klein 
dalend asfaltstrookje over naar de 
Wijtschotbaan. Voorzichtig!

Het gebouw van het dierenasiel 
rechts is in 2022 vernieuwd. 

Het bedrijf Rendac (grote 
blauwe poorten) verwerkt kadavers 
van dieren en dierlijk restafval. Al in 
1934 was hier een fabriek van vlees- 
en beendermeel, van Jan Krauch & 
zoon. Men sprak van Jan Krook.

Het eerste gebouwtje rechts in 
de Wijtschotbaan was de oude hoeve 
Jacobs. Nu hoort het bij De Vier Note-
laars (1994) waar volwassenen met 
een verstandelijke handicap wonen. 
Jan Jacobs is, iets verderop in de 
straat, de laatste ‘boer’ en veehou-
der van Schoten. U mag gerust tot 
daar, maar moet dan op uw stappen 
terugkeren. Tegenover de boerderij 
ligt het terrein van de gemeentelijke 
groendienst.

Ga tegenover De Vier Notelaars 
enkele tientallen meters naar rechts 
en ga achterdoor naast Hangar 01. U 
ontdekt in deze industriezone beken-
de en minder bekende bedrijven. U 
passeert bijvoorbeeld het verdeelcen-
trum van ‘de post’ (2005).

Doorkruis het industriepark 
(richting vaart) tot u terug uitkomt 
bij het gebouw van Rendac (grote 
blauwe poort). 

Ga links van Rendac en dan 
rechts op de Wijtschotbaan. Steek 
voorzichtig over naar het jaagpad en 
volg het naar rechts. 

Langsheen de Sluizenstraat ziet 
u bedrijven als houthandel Segers, 
motorenfabrikant Van Loock en 
kunststofverwerkend bedrijf Imatex. 
Dit zijn al decennialang vaste waar-
den in Schoten. Andere bedrijven ves-
tigden zich hier recenter, soms met 
een exotische naam.

Sommige woonboten zijn drij-
vende villa’s en liggen hier al jaren 
stevig verankerd.

Volg het jaagpad tot het bergop 
gaat. Hier kunt u de wandeling 
inkorten. 

Om in te korten: ga bergop (let 
op voor fietsers) en neem de fiets-
brug. Ga op het jaagpad links naar 
beneden, steek de straat over en ga 
rechts naar het beginpunt aan de 
Venstraat.

Wist u dat Schoten vroeger een 
Venstraat én een Venlei had? De 
huidige Theofiel Van Cauwenberghs-
lei (burgemeester 1912-1932) was 
de Venlei. De Venstraat heette de 
Dornestraat.

Niet inkorten? Volg het jaagpad 
tot brug 14 aan de Villerslei. 

Vanop de brug ziet u de jachtha-
ven en het Havenplein. Een project-

ontwikkelaar moet er een aantrekke-
lijke plek van maken met duurzame 
woningen, veel groen en open ruimte. 

Ga links over de brug terug naar 
het beginpunt. Neem niet het fiets-
pad naast de vaart maar het voetpad 
aan de overzijde van de straat.

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


