
DORP SCHOTEN

BEGIN–EINDE
voorzijde Cordulakerk 
Cordulaplein, 2900 Schoten 

PARKEREN
aan de kerk en omgeving (let op parkeerschijf)    

AFSTAND
3,4 km over voetpaden, asfalt en klinkers 

9V.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!

Markt bogen

Scheldeprijs
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JOZEF VAN CRAENSTRAAT

HENDRIK CONSCIENCESTRAAT

VENSTRAAT

RODEBORGSTRAAT

PAALSTRAAT

PA
AL

ST
RAA

T

WILGENDAALSTRAAT

VORDENSTEINSTRAAT

LODEWIJK WEIJTENSTRAAT
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Schoten een dorp? Schoten is 2955 hectare groot en 
er is nog veel groen, maar hebt u al eens gekeken 
naar het volgebouwde centrum, het verkeer, het aan-
tal banken en supermarkten? En wat te denken van 
het aantal inwoners? 

 
Tussen 1800 en 1900 groeide het aantal inwoners van 1.000 
naar zo’n 4.000. En van 17.000 net na WO II naar meer dan 
34.000. Ruim 1 op 5 inwoners is jonger dan 20 en meer dan 1 
op 4 is 65 of ouder.  
 
Schoten heeft meer inwoners dan ‘echte steden’ als Blanken-
berge, Knokke, Lommel, Tongeren… En toch spreken de meeste 
Schotenaren nog van ’t Dorp. Zij voelen er zich thuis.  
 
Wellicht niet toevallig is ’t Dorp ook de naam van het diensten-
centrum waar u bij het einde van deze wandeling even kunt 
bijtanken.

Ga naar het pleintje links van 
de kerk. Het startbord staat rechts 
bij dat van de bibliotheek.

De Sint-Cordulakerk, gebouwd 
in de 12e eeuw, werd einde 16e 
eeuw vernield en heropgebouwd. In 
de 19e eeuw werden de twee zijbeu-
ken toegevoegd en is de originele 
toren vervangen door een hogere 
(48 meter). In 2015-2016 zijn toren 
en dak gerestaureerd. 

Let op de ronde vormen van 
de Braembibliotheek (1974 – ar-
chitecten Braem en Janssens) en 
daarnaast Het Arsenaal, vroeger 
brandweerkazerne, nu thuisbasis 
voor heemkundige kring ‘SCOT’. 

Recht voor u (muurmozaïek) 
ziet u het oudste huis van Schoten. 

Vindt u het bouwjaar?

Deze oude pastorie was 
breder dan nu, maar het linkerdeel 
werd tijdens WO II beschadigd en 
afgebroken. Rechts huisde een 
kleermaker-herbergier (Estaminet 
De Posthoorn). Sinds 1990 is er 
delicatessenzaak ‘Old Bacchus’. In 
2008 vernielde een brand de moza-
iek op de zijgevel. De nieuwe tegels 
komen speciaal uit Portugal.

Steek over naar het marktplein 
en wandel rustig het hele plein rond 
onder de wandelarcade 

De marktgebouwen werden 
opgetrokken vanaf 1950. Kunste-
naar Herman Cornelis (1915-1997) 
beitelde 168 spreuken, beroepen 
en heiligen in de 42 zuilen rond het 

plein. Het hoekgebouw rechts heeft 
een beiaard met 10 klokken. Vanaf 
2022 tot… worden de gebouwen 
rechtvoor, het plein en de omliggen-
de straten grondig vernieuwd en 
heraangelegd.

en           Bent u het marktplein 
helemaal rond gewandeld, steek dan 
over naar het gemeentehuis, bij de 
houten toeristische wegwijzer. 

Op de hoek van het gemeente-
huis (1903) in het tuintje: beeldje van 
drie renners voor 100 jaar Schelde-
prijs.

Loop langs het gemeentehuis 
de winkelstraat (Paalstraat) in. In 
hoeveel winkels kan men vlot met de 
rolstoel naar binnen? 

Neem aan nummer 69-71 de 
doorgang links naar het Edisonplein. 
Thomas Alva Edison was uitvinder 
(de gloeilamp), maar werd vooral rijk 
met het verbeteren van ideeën van 
anderen.

Draai de Zamenhoflaan in en 
volg het linkervoetpad. Ludwik Za-
menhof, een Joods-Litouwse arts en 
taalkundige, ontwikkelde rond 1900 
de internationale hulptaal Esperanto. 

Wandel naast het parkje tot het 
kasteeltje rechts, het Gelmelenhof. 
Gelmel was hoofdman van Noorse 
Vikingen die rond 820 met hun snek-
ken onze riviertjes opvoeren. 

Het ‘Gelmelenhof’ (1855) was 
oorspronkelijk ‘een lustgrond met 
paviljoen en paardenstallen’. In 
1944 was het even een ziekenhuis 
en vanaf 1947 (aankoop gemeente) 

was het ‘moederhuis’, bib, politiekan-
toor en kleuterschool. Na volledige 
renovatie (gestart in 2022), met een 
toegevoegd modern deel, biedt het 
Gelmelenhof onderdak aan de aca-
demie voor beeldende kunsten. 

Ga in de Gelmelenstraat tot het 
volgende kruispunt, café Den Trol. 

Tegenover Den Trol, op de plaats 
van het oude zwembad staan nu 
sociale appartementen (2016). 

Ga linksaf bij Den Trol, in 2015 
verkozen tot leukste café in de provin-
cie Antwerpen. Deze buurt heet de 
Klarre Warre. Volg de Frans Breugel-
mansstraat en naar links een stukje 
Filip Bourletstraat. Beide sneuvelden 
in de eerste wereldoorlog. 

Steek bij het einde van de 
Bourletstraat over en ga links in de 
Wilgendaalstraat. 

Het Sint-Cordula-instituut kwam 
hier in 1909-1910. Met de ‘vrije 
meisjesschool’ werd al begonnen in 
1842, in de Kopstraat. De laatste 
Zusters van Vorselaar verhuisden in 
2001. 

Neem aan de geelzwarte 
fietsremmers het wegeltje naast de 
school tot de Vordensteinstraat en 
steek over naar rechts. 

Ga links (Constant Neutjens-
straat) en opnieuw rechts (Lode Wey-
tensstraat), namen van Schotense 
soldaten, gesneuveld in WO I.

Neem in de Lode Weytensstraat 
het pad naast nummer 23. U loopt 
door het ‘Klein Veld’. Begin 1900 

stond hier een riante notarisvilla, 
. Men sprak van het Hof de Bruyn. 
Zijn zoon kreeg een Hofke De Bruyn 
(of Villa Bloemendaal), waar nu het 
atheneum staat.

Links bij het einde van het pad: 
gedenkteken voor Albert De Deken, 
kunstschilder, docent kunstacade-
mie Antwerpen en voetballer. Zijn 
geboortehuis verdween voor een 
appartement.

U bent nu in de Churchilllaan, 
vroeger de Korte Boomenstraat. 

Ga rond de rotonde en neem in 
de Kasteeldreef het voetpad links. 
Deze 700 meter lange beukendreef 
heeft flink last van ouderdom, drukte 
en droogte.

Tweede zijstraat links. Aloïs 
Meeusen (1888-1954) kwam uit een 
vrome familie: vijf van de tien kinde-
ren werden priester of non. Iedereen 
noemde hem Mezeke. Hij was onder-
pastoor in Sint-Cordula en stichter 
van de parochie Heilige Familie (over 
de vaart). 

Draai voorbij de bocht linksaf 
naar de Victor Adriaenssensstraat 
en ga dan opnieuw links. Victor A. 
woonde in de Gasthuisstraat (nu 
Verbertstraat) en sneuvelde in 1917, 
door een granaatscherf in de hals.

Steek aan het hoekcafé over. 
Neem aan de roodwitte paaltjes 
de binnenweg vóór het OCMW (bus 
nummer 27). 

Loop naast de rolstoelhelling 
naar de zijkant van het gebouw en 
neem het voetpad (aan de fietsenrek-

ken) naar de ingang van dienstencen-
trum ’t Dorp (links). Drankje, maaltijd, 
toilet? 

Neem de binnenweg van het 
dienstencentrum richting kerk. 

Het grote rode gebouw links is 
het woonzorgcentrum Verbert-Ver-
rijdt (1989). Het kwam in de plaats 
van de materniteit waar de bekende 
Zuster Alberta meer dan 20.000 
kinderen ter wereld hielp.

Guillaume Verbert was een 
zakenman. Zijn vrouw Cathérine 
Verrijdt ontfermde zich over zieken en 
armen. Ze financierden de bouw van 
het eerste ‘gasthuis’. Een deel van de 
Wijnegembaan werd daarom omge-
doopt tot Gasthuisstraat en later tot 
Verbertstraat. Misschien verdiende 
mevrouw ook wel een straatnaam-
bordje? Zij overleed in 1854. Een 
jaar later stichtte meneer Verbert de 
harmonie Sinte-Cecilia.

Ga rechtdoor door de fietssluis 
en via het Zuster Albertapad komt u 
terug bij het beginpunt. 

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


