
BERKENRODE 

BEGIN–EINDE
Gemeentelijk ontspanningslokaal 
Lariksdreef 2, 2900 Schoten 

PARKEREN
aan het gebouw    

AFSTAND
2,4 km over asfalt, klinkers en verhard wandelpad
uitbreiding mogelijk tot 4,0 km

6V.U. Iefke H
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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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De wijk Berkenrode ligt tussen ‘de vaart’ (kanaal Des-
sel-Turnhout-Schoten), de Wezelsebaan en de Lariks-
dreef. Het was een typisch Kempisch heidegebied: 
zandgronden, berkenbos, heide, met drassige stukken 
en hier en daar een ven. Berken-rode: het oude woord-

je ‘rode’ duidt op een stuk bos of heide dat gerooid werd om deze 
gronden in cultuur te brengen of te bebouwen. Dat gebeurde hier 
vanaf 1956. 

We vertrekken aan het ontspan-
ningslokaal en gaan in de Lariks-
dreef, weg van de Wezelsebaan.

De Lariksdreef heette vroe-
ger Molenbaan, een lange smalle 
slijkweg vol putten. Op een ruimer 
stratenplan van Schoten ziet u dui-
delijk dat de Molenbaan en Lariks-
dreef in elkaars verlengde liggen. 
Met het graven van de vaart werd de 
oude Molenbaan in twee gesneden. 
Het deel op Berkenrode werd bij de 
verkaveling in 1959 herdoopt tot 
Lariksdreef. Maar een doopnaam 
zegt niet alles, want vandaag staan 
in deze dreef allerlei bomen, maar 
niet één lariks. De lariks of lork is 
een inheemse naaldboom die elke 
winter zijn naalden laat vallen. 

Neem links de Halewijnlaan en 
dan rechts de Sparrenlaan.

De lokalen van het oude wijk-
schooltje (1960) aan de Sparrenlaan 
(tegenover nummer 44) worden nu 
gebruikt door de jeugdbewegingen 
KSA en VKSJ. 

Het vertrek- en eindpunt van deze wandeling ligt bij het wijklokaal van de 
Lariksdreef. Schoten heeft twee dienstencentra en drie wijklokalen: Fort-
baan, Lariksdreef en Schijnparklaan.  

Elk wijklokaal is een ontmoetingsplek voor (buurt)bewoners. Iedereen is er 
welkom voor een spelletje kaart, biljart, petanque… Het wordt op vaste uren 
opengehouden door vrijwilligers. Buiten de openingsuren kan een wijklo-
kaal gehuurd worden voor een ontmoetingsactiviteit, een workshop, een 
repetitie…  

De adressen van wijklokalen en dienstencentra vindt u op de gemeentelijke 
website www.schoten.be.

Opgelet. Bij het einde van de 
Sparrenlaan belandt u terug in de 
Lariksdreef. Hier kunt u kiezen voor 
een uitstapje langs de ‘Oude Belgen’ 
(op uw kaart in stippellijn). Kiest u 
hiervoor, neem dan schuin rechts de 
Ambiorixlei en maak een lus via de 
Trevierenlei en Nerviërslei, terug naar 
de Ambiorixlei en de Lariksdreef.

De straatnamen van dit deeltje 
van de wijk Koningshof (verkaveld in 
1961) spreken voor zich. De Nerviërs, 
Trevieren, Eburonen en hun hoofd-
man Ambiorix kregen hier hun straat. 
In 2015 kregen ze ook riolering en 
werden de betonwegen versmald om 
het verkeer te vertragen. 

U weet misschien nog uit de 
Asterixboeken dat Caesar Belgica 
bezette. Een eigentijds verhaal: alle 
‘stammen’ moeten een deel van de 
oogst afstaan. De oogst mislukt en 
één van die stammen, de Eburonen, 
komt in opstand en hun koning Am-
biorix overvalt een Romeins konvooi. 
Er zijn geen overlevenden. Caesar 
mobiliseert 50.000 soldaten. Ambio-

rix heeft ondertussen alle stammen 
van Belgica weten te verenigen in 
hun onafhankelijkheidsstrijd, maar 
de Belgae zijn niet opgewassen tegen 
de overmacht. Dorpen, steden en ak-
kers worden geplunderd en in de as 
gelegd, het vee geroofd en de bevol-
king vermoord of als slaaf verkocht. 
De Eburonen worden volledig van de 
kaart geveegd, maar Ambiorix zelf 
kan ontkomen en vlucht de Rijn over, 
naar de Germanen. Van hem wordt 
nooit meer iets vernomen.

Volg nog een stukje Lariksdreef.

Neem links het Kanteklaarpad.

Sla rechts in het Kanteklaarpad 
(aan nummer 15) het wandelpad in 
naar de Grimbertlaan. Op het pleintje 
kunt u even pauzeren.

Inspiratie voor de stratennamen 
in Berkenrode vond de gemeente 
in oude Vlaamse verhalen als Tijl 
Uylenspiegel. En in De Vos Reinaert: 
Malpertuus (de burcht), Cantekleer 
(de haan), Grimbeert (de das). Of 
nog: Heer Halewijn die in de liefde 
letterlijk het hoofd verloor, de non 
Beatrijs die de kap over de haag gooit 
en Elegast de trouwe ridder van Karel 
De Grote. Hoog tijd om deze verhalen 
nog eens te herlezen?

De straten in de Van de Vos 
Reynaerde-buurt werden in 2016 
heraangelegd na jarenlang wachten 
op subsidie voor de riolering. De 
grachten werden behouden maar er 
stroomt nu alleen nog zuiver water 
door. 

Steek het pleintje op de Grim-
bertlaan over naar het wandelpad 

aan nummer 21. Het wandelpad 
komt uit in de Hermelijnlaan.

Ga links. Hier loopt u naast ‘de 
vaart’, het kanaal Dessel-Schoten. U 
komt vanzelf (scherpe bocht, opletten 
auto’s) in de Malpertuuslaan.

Neem hier na ongeveer 50 me-
ter links het wandelpad.

Neem rechts de Reinaertlaan en 
rechtdoor een stukje Halewijnlaan.

Ga rechts via de Beatrijslaan 
naar de Wezelsebaan. 

Na een klein stukje Wezelse-
baan komt u terug bij het beginpunt. 

Op het plan van Schoten loopt 
‘de vaart’ als een blauwe ader van 
noord naar zuid. Ze werd gegraven 
tussen 1845 en 1874, om de Kem-
pen te ‘ontsluiten’ en hier voor meer 
werk te zorgen, want er was grote 
armoede. Tussen Dessel en Schoten 
wordt een hoogteverschil van 25,70 
meter overwonnen door 10 sluizen. 
Vijf sluizen (nummers 6 tot 10) liggen 
in Schoten. Zie ook wandeling 3.

Lariksdreef

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


