
VILLERS EN DONK

BEGIN–EINDE
Kerk Heilige Familie
Hoek Alfons Servaislei en Villerslei, 2900 Schoten

PARKEREN
aan de kerk    

AFSTAND
3,5 km over asfalt, klinkers en verhard wandelpad  
veel dreven, weinig voetpaden 
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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!

Groep in Villers

Grote Singel
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Zo’n duizend jaar geleden raakte Schoten verdeeld in 
een wereldlijk deel onder de heren van Breda én een 
geestelijk deel onder de abdij van Villers. De grens 
tussen deze twee ‘HEER-lijkheden’ loopt door onze 
wandeling.  

 
De naam ‘Villers’ duikt in Schoten voor het eerst op in 1160, als 
‘filiaal’ van de cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville (Waals-Bra-
bant). We komen er later op terug. 
 
‘Donk’ betekent ‘zandige ophoping uit een moeras’ en wordt in 
Schoten al vermeld in 1241. ‘Schotenhof’ ontstond toen een 
groep Antwerpse zakenlui in 1904 gronden kochten rond de abdij 
om er een groene rustige buiten te creëren voor de Antwerpse 
burgerij. 

Deze wandeling zit op de wip 
tussen de wijken Schotenhof en 
Donk. Ook historisch is dit een 
grensgeval. We vertrekken aan de 
kerk.

Kijk voor we echt gaan stappen 
nog even naar de sobere H. Familie-
kerk (1937) en de Lourdesgrot, ooit 
een bedevaartsoord. 

De bouw van de kerk werd 
gesponsord door de familie De 
Beukelaar, bekend van de cichorei-
fabriek aan de IJzerlaan in Antwer-
pen. Zakenman Victor De Beukelaar 
(1889-1935) speelde een grote rol 
in de ontwikkeling van Schotenhof 
en Koningshof (zie wandeling 8). Hij 
was overtuigd Vlaming en sociaal 
geëngageerd. Zijn jongere broer 

Piet (1902-1995) was hier (onder)
pastoor en later op Koningshof.

Ga rechts naast de kerk de 
Villerslei in en volg ze een heel eind 
tot de Wijnegemlei. Onderweg vangt 
u links tussen het groen al een glimp 
op van het Hof van Villers. Op de 
hoek met de Wijnegemlei ziet u links 
de kasseitjes naar de poort van het 
huidige Villershof. Ook al kunt u er 
niet binnen, u krijgt toch een indruk 
van het voormalige klooster. 

Het eerste klooster van Villers 
werd gewijd in 1272. In een gevel 
van het huidige kasteel staat ergens 
‘1661’. Einde jaren 1700 (Franse 
revolutie) werd het klooster leeg-
geroofd en openbaar verkocht. De 
gronden veranderden dan nog een 

paar keer van eigenaar tot 1904. 
Nadien werd een groot deel verkaveld 
(zie ook wandeling 8), maar het park 
rond het kasteel bleef bewaard. Nu is 
het domein privébezit. 

Vanaf 1958 nam de vzw Sociale 
Gezinszorg voor bijna dertig jaar haar 
intrek in het klooster. Vandaag orga-
niseert Gezinszorg Villers in de ruime 
regio thuisverpleging en andere 
thuiszorgdiensten. 

Wandel de Wijnegemlei door en 
neem dan links de Hazendreef.

Hazendreef 16. Het ‘Landhuis 
Ravenhof’ (cottagestijl, eerste kwart 
20e eeuw) behoort tot het bouwkun-
dig erfgoed van onze gemeente.  

Neem links de Eduard Belpaire-
lei tot de kruising met de Priorijlaan. 

De Priorijlaan verwijst naar de 
priorij Regina Pacis, hier vlakbij. 

De zusters Benedictinessen 
streken in 1926 in Schoten neer, 
in het Hof ter Donck (zie verder). In 
1930 verhuisden ze naar hier, een 
ruime cottagevilla (1906) waar ze nu 
nog wonen. De zusters zijn bekend 
om het schilderen van iconen. Dom 
Bosschaerts, stichter van de priorij, 
streefde naar een hereniging van de 
kerken en kreeg in 1947 toelating om 
in Regina Pacis een byzantijnse tak 
op te richten. Dit verklaart de byzan-
tijnse kapel, de orthodoxe eredienst 
en de iconen. Ook de nabijgelegen 
school ‘Vita et Pax’ werd door de 
zusters opgericht.

Ga links op het kruispunt Belpai-
relei - Priorijlaan en volg verder recht-

door de Rosierlei en de Kwikstaartlei.  

Wandel door de (in 2020 ver-
nieuwde) Leeuwerikenlei. Het vrolijke 
lied van de leeuwerik die boven het 
veld al zingend hoger en hoger de 
lucht in gaat, zullen we hier niet meer 
horen. 

Volg naar rechts de Struikenlei 
met 80 jonge wintereiken (2011). 

Steek de Alfons Servaislei over 
en neem links de Heidebloemlei. 

Meneer Servais was een van de 
eerste autohandelaars in Antwerpen. 
Dat verdiende blijkbaar niet slecht 
want voor zijn dochter bouwde hij op 
de hoek met de Grote Singel een villa 
en in de jaren 1930 was hij beheer-
der van de ‘Association de Schooten-
hof’. 

De immomaatschappij ‘Do-
maines de Schootenhof’ wou voor 
de Antwerpse burgerij een rustige 
en gezonde ‘buiten’ creëren. Mid-
delpunt was het hotel-restaurant 
‘Schootenhof’, het latere Iepenburg. 
Om de toevloed aan al dat chique 
volk op te vangen werd tramlijn 5 al 
in 1905 speciaal doorgetrokken tot 
Iepenburg. De tram reed hier door 
de Alfons Servaislei, maar die heette 
toen nog de Grande Avenue. Klinkt 
chiquer.

Vooral tussen de wereldoorlogen 
kwam ‘heel Antwerpen’ hiernaartoe. 
Voor paardenrennen, dansfeesten, 
vliegtuigmeetings en tennis. Of ge-
woon om te wandelen, te schaatsen 
of te ‘verpozen’ in de melkerij van het 
hotel, nu het Vijverhof in de Vijverlei 
(zie wandeling 8). 

Ga links op het kruispunt van de 
Heidebloemlei en de Grote Singel. 

Neem na zo’n 150 meter rechts 
de autovrije Kanaallei. 

Op de splitsing Kanaallei en 
Singel ziet u rechts (huisnummer 11) 
villa ‘Sunny Home’ (1909). Het was 
gebruikelijk om villa’s een naam te 
geven. Deze villa stond eerst bekend 
als Les Coucous (de koekoeken) en 
was onder andere ‘vakantiewoning’ 
voor koloniaal Albert Dineur. Nu be-
hoort ze tot ons bouwkundig erfgoed 
(2019).

Neem bij ‘de paaltjes’ links de 
Dineurlaan tot huisnummer 24. 

Ga door de fietssluis en via de 
Doncklaan naar de Villerslei. 

Zoals op veel plaatsen verrees 
er in de jaren 1400-1500 ook op 
den Donck een ‘hof van plaisantie’, 
een buitenverblijf voor de Antwerpse 
burgerij. Het Hof ter Donck stond ter 
hoogte van het benzinestation. 

Ga van het benzinestation naar 
het vertrekpunt aan de kerk. 

Let aan restaurant Simple 
Parfait op de heel oude massieve 
grenspaal tussen de twee delen van 
Schoten. Weet u nog van het begin 
van de wandeling? De langwerpige 
ruit in het arduin verwijst naar het 
wapenschild van de abdij van Villers.

Simple Parfait opende in 2015 
en verwierf nog geen jaar later al een 
eerste koksmuts in de Gault Mihau 
gastronomiegids. Het interieur van de 
originele beenhouwerij (1956 - later 

bloembinderij) werd zoveel mogelijk 
bewaard en is perfect toegankelijk 
voor rolstoelers!

Aan de overzijde op de plaats 
van de appartementen (2018) 
stond 75 jaar lang ‘Ons Huis’, eerst 
parochiecafé en dan 25 jaar pleister-
plaats voor verenigingen en wieler-
toeristen. Gesloten in 2013.

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


