
KONINGSHOF – 
SCHOTENHOF

BEGIN–EINDE
Gemeentelijk ontspanningslokaal 
Lariksdreef 2, 2900 Schoten 

PARKEREN
aan het gebouw     

AFSTAND
3,9 km over asfalt, klinkers en verhard wandelpad

8V.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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Zo’n duizend jaar geleden behoorde het huidige gebied 
Schotenhof en Koningshof tot de abdij van Villers. 
Het klooster aan de Villerslei (nu privébezit) was een 
‘filiaal’ van de abdij van Villers-la-Ville (Waals-Brabant). 
Einde jaren 1700, in de aanloop tot de Franse revolu-

tie, werd het klooster leeggeroofd en openbaar verkocht. De gron-
den veranderden dan nog een paar keer van eigenaar tot 1904.  
 
Toen hadden enkele Antwerpse zakenlui zich verenigd in de 
‘Domaines de Schootenhof’ en ze kochten van de abdij van Villers 
ruim 300 hectare bosrijke gronden om er voor de Antwerpse bur-
gerij een rustige en gezonde ‘buiten’ te creëren (zie wandeling 7).  
 
In 1926 kocht een nieuwe vennootschap ‘NV Koningshof’ nog 
100 hectare van de voormalige gronden van de abdij van Villers, 
ook om te verkavelen. In de jaren erna ontwikkelde zich de wijk 
Koningshof, samen met de oprichting van de parochie Onze Lieve 
Vrouw Koningin en de bouw van een kerk (1932).

Deze wandeling zit op de wip 
tussen Koningshof en Schotenhof, 
maar in feite is dit één groen gebied. 
We vertrekken aan het ontspan-
ningslokaal van de Lariksdreef en 
nemen een stukje Wezelsebaan in 
de richting van de glasbollen.

Ga links de Zilverstraat in, een 
van de oudste straten in Koningshof, 
heraangelegd in 2013. Met slanke 
zuilvormige haagbeuken, familie van 
de berk. Volg de Zilverstraat tot de 
eerste straat links, Kleine Heyde. 
Blijf even staan voor een beetje 
geschiedenis.

Hier lagen tot 2012 de terrei-
nen van tennisclub De Witte Wilg, 
opgericht in 1971, door de bekende 
familie Stockbroeckx. De club telde 
ooit 800 spelers. Zelfs Björn Borg 
kwam hier langs.

Iets verderop (aan nummer 45) 
ligt ‘de Pheyp’, een smalle weg naar 
de terreinen (1952) van voetbalclub 
KFC Koningshof. In 2015 aange-
kocht de gemeente, zodat er nog 
lang gesjot kan worden. 

Neem rechts tegenover de Klei-
ne Hyde het wandelpadje. 

Ga in de Eekhoornlei 50 meter 
naar rechts en neem dan het wan-
delpad aan uw linkerkant. Volg dit 
tot de Dennenlei. (De bomen in deze 
Dennenlei zijn geen dennen, maar 
zilverlinden). 

Steek over naar de Ruusbroeck-
lei.

Jan Van Ruusbroeck was een 
mysticus begin de jaren 1300. Hij 
leefde als kluizenaar in het Zoni-
enwoud, maar was ook geregeld 
in Brussel als kapelaan. Zijn beste 
werken schreef hij na bezoek aan 
Brussel. Over collega’s schreef hij: 
“De lucht stinkt naar de zonden en 
de kwalijke faam van de priesters 
van vandaag.”

Ga aan de kerk O.L.V. Koningin 
links en wandel rond de vijver. 

Sta misschien even stil bij de ge-
denkplaat voor Victor De Beukelaar.

Victor De Beukelaar, van de 
voormalige chicoreifabriek aan de 
IJzerlaan in Antwerpen, speelde 
een grote rol in de ontwikkeling van 
Koningshof. Hij was overtuigd Vla-
ming, sociaal heel geëngageerd én 
bouwheer van deze kerk. Drie maand 
voor de inwijding in 1932 overleed hij 
onverwacht, 35 jaar oud. Zijn jongere 
broer Piet (1902-1995) was hier later 
ook pastoor (zie ook wandeling 6).

Neem aan de voorkant van de 
kerk de Meibloemlei. Hier geen mei-
bloempjes, maar wel zilveresdoorns 
met diep ingesneden blad.

Ga aan de Wezelsebaan links 
(fietspad) en steek na honderd meter 
over naar de Vijverlei. Volg deze tot 
de Grote Singel.

Aan huisnummer 9 ligt het 
Vijverhof.

Dit was de melkerij van het hotel 
‘Schootenhof’. Tegenover de melkerij 
lag een grote vijver. Tot WO II kwam 
‘heel Antwerpen’ naar Schotenhof 
voor paardenrennen, dansfeesten, 
vliegtuigmeetings en tennis. Of ge-
woon om te wandelen, te schaatsen 
en te verpozen. Om al dat chique volk 
op te vangen werd tramlijn 5 al in 
1905 doorgetrokken van de vaart tot 
hotel-restaurant ‘Schootenhof’, het 
latere Iepenburg.

Neem naar rechts de Grote Sin-
gel (met moeraseiken) en dan links 
de Frans Reinemundlei, beheerder 
van de Antwerpsche Tramways. 

De art-nouveauwoning aan huis-
nummer 17 is als Villa Castellamare 
beschermd erfgoed, maar in een 
gevelsteen staat wel gebeiteld ‘Villa 
Saxonia (april 1909)’? 

Neem rechts de Nachtegalenlei 
(met mooie zilverlinden) en ga recht-
door voorbij het verkeersbord ‘enkele 
richting’.

Neem rechts de Vinkenlei tot het 
kruispunt met de Grote Singel.

Ga op het kruispunt rechtdoor 

en wandel via de Eekhoornlei naar de 
Wezelsebaan. Daar ziet u basisschool 
‘De Tuimelaar’. 

De Tuimelaar is een Freinet-
school (Franse pedagoog Célestin 
Freinet, 1896-1966). Meer dan in 
het traditionele onderwijs vertrekt 
men vanuit de eigen ervaring en 
inbreng van de leerlingen.

Steek de Wezelsebaan over 
en volg het fietspad naar links. Na 
nog een keer oversteken, naar het 
fietspad aan de andere straatzijde, 
bereikt u even verder het beginpunt 
van deze wandeling.

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

De Beukelaar


