
DEN DEUZELD

BEGIN–EINDE
Dienstencentrum Cogelshof
Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten 

PARKEREN
Voorschotenlaan en G-plaatsen naast het dienstencen-
trum    

AFSTAND
3,5 km over voetpaden en verhard wandelpad
uitbreiding mogelijk
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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!

Cogelshof

Poorthuis
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Het gehucht Deuzeld wordt al vermeld in 1232 
als Diselacker. Later ook Doeselt, Dueselt, 
Duiselt, Deuzel. De naam zou komen van 
Donsele zoals het riviertje Klein Schijn toen 
heette (1240).  

 
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw (‘industriële 
revolutie’) begint de groei van ‘Den Deuzeld’ (vooral) 
met de oprichting van een suikerfabriek (1857). De man 
achter die fabriek aan de Kruiningenstraat was Eugène 
Meeus, geboren 1830 in Antwerpen, Sint-Andries. Hij 
kwam uit een groot gezin, maar werd toch advocaat,  
ondernemer, provincieraadslid, bankbestuurder, volks-
vertegenwoordiger. In Schoten deed Meeus nooit aan 
politiek, maar hij bepaalde er wel mee het sociale en 
economische leven. Zo financierde hij de bouw van de 
eerste kerk en van de parochieschool. En bij de fabriek 
verrees een arbeiderswijk. 

Onze wandeling start aan het 
dienstencentrum. Neem het pad 
naast de petanquebanen (links). U 
bent in het Cogelspark.

Hier stond ooit het kasteeltje 
(1879) van de adellijke familie 
Cogels. In de jaren 1960 werd dit 
gesloopt en het domein verkaveld. 
Een deel werd omgevormd tot het 
huidige Cogelspark, een groene oase 
in een dichtbebouwde wijk.

Wandel door het park, naast 
de speeltuin en de vijver (houten 
afsluiting) naar de uitgang aan de 

Sterrestraat. Wandel voort tot de 
hoek. Daar ziet u schuin rechtsvoor 
het kleurrijke gemeentelijke kinder-
dagverblijf ’t Beertje.

Steek nog niet over, maar ga 
links in de Jozef Cogelslei en wandel 
voorbij het Aquafin waterzuiverings-
station (1970). Laat de Marsstraat 
links liggen en steek verderop over 
naar de Koloniestraat. 

Net over de grens met Merk-
sem kwam in 1902 een glasblazerij 
met Duitse ambachtslui. Zij kregen 
hier woningen, bekend als ‘de 
Kolonie’.

Volg de Koloniestraat (buigt 
schuin linksaf). Rechts ziet u oude 
populieren en een hondenloopweide. 

Rechts naar de Pletterijstraat. 
De naam herinnert aan de vroegere 
metaalwalserij.

Ga voorbij het voetbalveldje. 
Tegenover Euroblast ziet en ruikt (?) u 
opnieuw de waterzuivering van Aqua-
fin en steek verderop de Toekomst-
laan over naar de Salvialei. 

Neem de tweede links (Boe-
kenborglei) en loop tot het Leonard 
Gorisplein, met brede oude platanen. 

Volg naar rechts de Lodewijk 
De Weerdstraat. Links aan het park 
(achterzijde Boekenborgpark, Merk-
sem) is er een fiets-voetweg naar de 
Deurnebrug (de brug van ‘den Azijn’).

Neem de Ferdinand De Schut-
terstraat. Bij de Salvialei even links 
en neem dan direct rechts de Eduard 
De Backerstraat. Zijn naam en enkele 
andere komt u straks nog tegen. 

Steek over naar de André Ullens-
lei. Hij was een telg van de adellijke 
familie Ullens de Schooten en stierf 
in Calais op 10 november 1918, één 
dag voor de wapenstilstand in WO I. 

Let eens op de perfect toegan-
kelijke apotheek en het goed aange-
legde voetpad ernaartoe. Zag u ook 
de blindengeleidetegels? 

In de Ullenslei getuigen stati-
ge gevels van vroegere welvarende 
bewoners. Bijvoorbeeld de nummers 
48 tot 56! 

Draai de Stanislas Meeuslei in.

In oktober 1914 moest het fort 
van Merksem opgeblazen worden om 
het niet in handen van de bezetter te 
laten. Bij die ontploffing liep iets mis 
en werd Stanislas Meeus gedood.

De ‘nieuwe’ Heilig Hartkerk 
(1961) is opgetrokken in een voor die 
tijd heel moderne lichte bouwstijl. 

Draai mee met het voetpad voor 
de kerk de Deuzeldlaan in, links. 

Loop naar dienstencentrum 
Cogelshof. 

Dit dienstencentrum werd 
ingehuldigd in 1981 met als doel-
stelling: ‘de volledige integratie in het 
maatschappelijk leven van personen 
met een beperking’. In 2011 werd 
het centrum helemaal vernieuwd. 

Het roestvrijstalen kunstwerk 
‘De Kiekeboes’ (Luk Van Soom - 
2013) past in de stripfietsroute door 
het noorden van de provincie. 

Striptekenaar Merho woonde 
heel lang in de wijk Deuzeld en cre-
eerde er meer dan 60 albums van de 
bekende familie Kiekeboe. 

U kunt de wandeling hier be-
eindigen of nog even doorlopen. 

Loopt u door?

Volg het voetpad tot het monu-
ment voor gesneuvelden van beide 
wereldoorlogen. Herkent u de straat-
namen? Achter het monument ligt 
de tuin en villa (1898) van Eugène 
Meeus. Nu verbouwd tot apparte-

menten plus nog twee nieuwe appar-
tementenblokjes (2022).

Ga verder tot de verkeerslichten. 
Links ziet u het voormalige portiers-
huis van domein Calesberg. 

Het domein Calesberg is eigen-
dom van de adellijke familie Bracht. 
De moord op baron Charles Victor 
Bracht was in 1978 groot nieuws in 
alle media. Vandaag is Calesberg 
nog altijd de hoofdzetel van Sipef, 
een internationaal bedrijf met land-
bouwactiviteiten (palmolie, rubber, 
thee, bananen…). Oppervlakte van 
de plantages is maar liefst 25 keer zo 
groot als Schoten. 

Neem de Kruiningenstraat 
rechtdoor tot nummer 98. In de oude 
Heilig Hartkerk (gebouwd 1897, 
gesloten 1960) huist nu ‘de verfkerk’. 
De pastorieën links en recht zijn nog 
in originele staat. 

Let eens op de (rolstoel)helling 
van de nieuwbouwwoningen 96-98. 

Aan nummer 98 komt u in de 
Vic Meesstraat, een woonerf (2016).

Voetballegende Vic Mees 
(1927-2012) werd op Den Deuzeld 
geboren. Aan het einde van de 
Kruiningenstraat hield zijn vader Jef 
café Sportwereld open. Vlak tegen 
het Albertkanaal. Vic kon met de fiets 
over de (toen nog niet afgebroken) 
Kruiningenbrug naar de training op 
den Bosuil. Hij speelde 649 matchen 
voor den Antwerp, was 68 maal Rode 
Duivel en won de Gouden Schoen. 

Wandel naar de uitgang voor 
fietsers en voetgangers aan de Mars-

straat. Steek naar links de Mars-
straat over en neem aan het Cogels-
park rechts de Voorschotenlaan naar 
het dienstencentrum.

U bent bij het vertrekpunt.

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


