
DE LIST

BEGIN–EINDE
Jan Van Puyenbroecklaan 47, 2900 Schoten
recht tegenover Pizza Hut, Carrefour Schoten 

PARKEREN
Carrefour, hoek Bredabaan/Horstebaan, Schoten en 
Park & ride, Bredabaan 965, 2170 Merksem   

DE LIJN
eindhalte tram 2 en 3, Fort van Merksem

AFSTAND
2,8 km over asfalt, klinkers, weinig voetpaden
twee stukjes verhard wandelpad

4V.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!
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LODE VLEESHOUWERSLAAN



Het domein ‘De List’ of ‘Ter List’ wordt al vermeld in de 
12e eeuw. Men kon niet achterhalen of er toen alleen 
maar een hoeve of ook al een kasteel stond. Het 
domein van ruim 90 ha is dikwijls van eigenaar veran-
derd, tot het door huwelijk na 1835 eigendom werd 

van de familie van Havre.  
 
De List, het Peerdsbos, Park Vordenstein en het Park van Bras-
schaat vormden vroeger één aaneengesloten stuk natuur. Maar 
met de aanleg van de E19, begin de jaren ’70, werden stukken 
afgesneden. Later kwam er nog de HSL-treintunnel naast. Ook 
De List werd in twee gesneden. Onze wandeling loopt door het 
deel van De List beneden de snelweg. Een stuk hiervan werd in de 
jaren 1980-1990 verkaveld tot villawijk en KMO-zone. Een deel 
bleef natuur.

Onze wandeling begint bij het 
startbord aan de overzijde van de 
Horstebaan, recht tegenover Pizza 
Hut. U zou hier voorzichtig de rijweg 
kunnen oversteken, maar gebruik 
100 meter verder de verkeerslichten 
op het kruispunt met de Bredabaan. 
Veel veiliger!

Deze wandeling leidt ons door 
een stuk Schotense cultuur en 
natuur, geprangd tussen drukke ver-
keerswegen en winkelcentra. Cultuur 
via de straatnaamborden en natuur 
door zo nu en dan stil te staan bij de 
oude en nieuwe laanbomen. 

Neem aan het startbord het 
voetpad naar de Jan Van Puyen-

broecklaan. Ga niet rechts, maar wel 
een heel eind rechtdoor. De bomen 
in deze straat, sierperen, geven over-
vloedige witte voorjaarsbloesems en 
geeloranje tot rode herfstkleuren. 

Kunstschilder Jan Van Puyen-
broeck (1887-1972), woonde in 
Schoten en behoorde tot de grootste 
portrettisten van de vorige eeuw. Hij 
kwam uit het Antwerpse schippers-
kwartier als oudste van 14 kinderen. 

Neem aan nummer 15 het pad 
rechtdoor naar de Lode Vleeshou-
werslaan. We gaan niet naar rechts, 
maar lopen rechtdoor. De straat 
is opgefleurd door boomhazelaars 
(rood blad) en sierkersen. 

Lode Vleeshouwers, was een 
Schotense schilder-beeldhouwer 
(1900-1964). Hij is vooral bekend om 
zijn religieuze beeldhouwwerken zoals 
het Heilig Hartbeeld naast de kerk 
van Sint-Cordula en beelden voor de 
abdij van Orval en de Trappistinnen in 
Brecht.

Wandel aan uw rechterzijde de 
Eugeen De Bocklaan (1889-1981) 
voorbij. Hij was een Vlaams schrijver, 
stichter van Uitgeverij De Sikkel en 
een voorvechter voor onderwijs in het 
Nederlands. Hij schreef biografieën, 
onder andere van Hendrik Conscien-
ce. 

Neem het smalle pad rechtdoor 
en u komt in de Anton Van de Velde-
laan (1895-1983), schrijver en als 
regisseur vernieuwend in het Vlaamse 
toneelleven.

De woningen en percelen worden 
hier groter, het geraas van de auto-
snelweg wordt sterker. Bij sommige 
villa’s ziet u in de achtergrond de 
vrachtwagens passeren op zo’n 50 
meter van de tuinen. 

In de overeenkomst over de 
verkaveling tussen de familie Van 
Havre en de overheid zat ook de 
overdracht van 40 hectare natuur aan 
de gemeente Schoten. Na ruim dertig 
jaar discussie besliste de rechtbank 
(2016) dat de familie van Havre 
deze gronden aan beide kanten van 
de autosnelweg moest afstaan voor 
0,02 euro (de symbolische frank van 
vroeger). Pas in 2019 werd de officiële 
overdracht getekend. 

Dit gebiedje ‘Bonte Hannek’ heeft 
een rijke fauna en flora. ‘Hannek’ zou 

een streeknaam zijn voor de bonte 
specht, maar voor oude Schotenaren 
was het eerder een ekster. Vandaar 
ook ‘een hannekensnest’, een rom-
meltje? Het gebied zal (gedeeltelijk) 
vrij toegankelijk worden. Ook komt er 
een trage weg als verbinding tussen 
De List en de Peerdsbosbaan. En er 
is sprake van een ecobrug (ecoduct) 
als veilige oversteek voor dieren naar 
het Peerdsbos en Park Vordenstein.

Waar de straat een knik naar 
rechts maakt, kunt u kiezen: ofwel 
zet u naar rechts de wandeling ge-
woon voort, ofwel loopt u rechtdoor 
het dolomietwegeltje in.

Kiest u voor het wegeltje recht-
door dan komt u bij een grote zwarte 
toegangspoort met een privaatbord. 
Toch staat de weg achter de poort 
op het stratenplan als een officiële 
straat, de Paul Gilsonlaan. Foutje? 
Neen, al in 1962 waren er verkave-
lingsplannen voor De List en kregen 
nog aan te leggen straten al een 
naam. Een deel van de verkaveling 
ging niet door, maar de straatnaam 
bleef. De toegangspoort behoort 
tot het cultureel erfgoed van Scho-
ten, maar staat hier (voorlopig) wel 
verloren. 

Links voorbij de poort ziet u op 
enige afstand de oude pachthoeve 
van het kasteel, met verschillende 
rechthoekige bakstenen gebouwen 
(rond 1900). Loop gerust even (kas-
seien) tot de ingang van de hoeve en 
vergelijk met de foto op de volgende 
pagina. Niets veranderd behalve het 
paard en de personen.

Keer terug op uw stappen, door 
het wegeltje naar de Anton Van De 

Veldelaan en volg naar links.

Aan de T-kruising met de Lode 
Vleeshouwerslaan gaat het opnieuw 
links. Bij de glascontainers bent u in 
de Listdreef.

Bewonder de prachtige dreef 
met bijna 100 zilveresdoorns, prach-
tig uitgegroeid in een dubbele rij. Van 
alle laanbomen in Schoten zijn dit 
van de mooiste. 

Links, net voorbij de glasbollen, 
ziet u de ingangspoort van de bevei-
ligde luxeresidenties. Mits het nodige 
kleingeld vindt u hier misschien wel 
een passend optrekje. 

Helemaal aan het einde ziet u 
de verkeerslichten aan de Horste-
baan. Daar moeten we NIET zijn. 

Volgende straat rechts. Edgar 
Tinel (1854-1912) was een internati-
onaal bekend pianist en componist. 
Hij werd directeur van het Mechelse 
Lemmensinstituut en nadien van het 
Conservatorium van Brussel, waar hij 
als manneke van 9 jaar al opviel.

Let nog even op de prachtige 
beuken en op de moeraseiken, met 
diep ingesneden blad dat dieprood 
kleurt in de herfst (aan de witte 
betonpaaltjes). 

Tussen die witte paaltjes, over 
dolomiet, naar de Jan Van Puyen-
broecklaan. Hou deze laan links aan 
en u bereikt terug het vertrekpunt.

Een korte wandeling, maar mis-
schien toch de moeite? 

De oude familie van Havre 
zwermde uit over de hele regio. 
In Schoten kennen we de Ridder 
Walter van Havrelaan. Walter, 
één van de drie zonen van baron 
van Havre, was geneesheer-or-
thopedist. Tijdens WO I werkte 
hij in het Belgisch militair hospi-
taal in Le Havre (Le Havre – van 
Havre, toeval?). In omstandighe-
den waarin een amputatie van 
ledematen dikwijls het enige 
middel was om een leven te red-
den, verrichte hij pionierswerk 
met schroeven en plaatjes. Hij 
stierf in 1919, 49 jaar jong, aan 
de Spaanse griep in Antwer-
pen waar hij oorlogsgewonden 
behandelde. 

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


