
Een echte topwandeling voor natuurliefhebbers! 
Eeuwenoude bossen, immense parken, 
verborgen natuurpareltjes, wonen en recreatie 
in het groen, en idyllisch landbouwgebied rond 
de Patappeltorenweg. Een heel gevarieerd 
landschap dus ook, waarbij je met Borgeind en 
Villers dan ook nog de twee meest historische 
kastelen van Schoten aandoet.

Het Park van Schoten is aangelegd in de jaren 
’60 en is ondertussen aangeduid als beschermd 
landschap. De toegangsdreef is omzoomd door 
mooie beuken. In dit park kom je aan je trekken 
op zowel sportief, cultureel en recreatief vlak. 
Je vindt er een voetbalveld, een hertenpark 
en speeltuin, het kasteel doet dienst als 
cultuurcentrum. Ook insecten en kleine dieren 
voelen zich hier thuis in de bij-vriendelijke 
beplanting, de poelen en de ecologische vijver 
met drijvende planteneilanden. 

Het 150 hectare grote Peerdsbos toont je 
verschillende bostypes: zandige bodems zijn 
begroeid met eikenberkbossen en essen-
olmenbossen, hier wandel je door rechte 
dreven omlijnd met beuk en Amerikaanse eik. 
Je uitleven doe je op de voetbalterreinen, op 
een minigolfterrein of in de grote speeltuin van 
brasserie De Melkerij. 

Doorheen het Peerdsbos loopt de Laarse 
Beek, die de grens vormt tussen Schoten en 
Brasschaat. De beek is een Europees beschermd 
leefgebied, je vindt er zeldzame soorten als 
de rivierdonderpad, de weidebeekjuffer of de 
bosbeekjuffer. Een deel van het Peerdsbos is 
zelfs afgesloten voor het publiek omwille van de 
uitzonderlijke natuurwaarden.

In Park Vordenstein geniet je van 
zeldzame bomen, brede majestueuze 
lanen, open grasland en natuurlijke 
vijvers. De gerestaureerde oranjerie, de 
ommuurde oranjerietuin en de smeedijzeren 
toegangspoorten geven het park extra cachet. 
Het park is al ontstaan in de 14e eeuw. Net 
zoals in het Peerdsbos vind je in Vordenstein 
een bosgedeelte met rechte dreven en assen 
– de zogenoemde Franse barokstijl. Later is 
een gedeelte heringericht volgens de ‘lossere’ 
Engelse landschapsstijl, met afwisselend open 
grasvelden, vijvers en boomgroepen. Let op: 
Park Vordenstein kent wisselende openingsuren, 
kijk dit zeker na.

Natuurgebied ‘t Asbroek in Schoten maakte tot 
voor kort deel uit van kasteeldomein Amerlo. 
Dat kasteelverleden zie je nog in de aangelegde 
begroeiing: rododendrons, een prachtige oude 
waterstruik en knoteiken. Nu het gebied in 
beheer is van Natuurpunt, mag de natuur er 
weer zo veel mogelijk haar eigen gang gaan. 

Het laagste gedeelte van dit domein is een nat, 
drassig ‘broek’, waarin vroeger voornamelijk 
essen groeiden - vandaar de naam ‘As-broek’. 
In de kern borrelt veel ijzerrijke kwel op, die 
grachten en plassen soms roestoranje kleurt. 
Dit kletsnatte bos is voor allerlei planten een 
geschikte plek om te groeien. Ook reeën komen 
in het gebied voor.
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Wandeling Schoten

17,5 km

Braamstraat 161, Schoten

51.242060, 4.493776

Halte Schoten 
Papenaardekensstraat  
(bus 780)
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Deze wandelroutes zijn ontwikkeld door provincie Antwerpen 
en GruunRant vzw. Meer info en uitgebreide routebeschrijvingen 
met tal van weetjes op www.gruunrant.org/wandelroutes en 
www.provincieantwerpen.be/GroenKruis
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 Park van Schoten 



Waar je bent
Verharde weg

Onverharde weg

Waar je heen moet Water

 1  
Via de ingang in de Braamstraat wandel je het Park van Schoten in en ga je 
meteen naar links. Je volgt nu de markeringen van GR 12.

 2 
Je komt op een kruising met een verhard pad. Je gaat naar rechts, richting 
het kasteel. 

 3 
Je wandelt tussen het kasteel en het rode gebouw en gaat achter het rode 
gebouw naar rechts. 

 4 
Achter de zwarte poort sla je links af.

 5 
Aan het kruispunt ter hoogte van het Onze-Lieve-Vrouwebeeld sla je 
rechts af. Je volgt niet langer de GR.

 6 
De eerstvolgende verharde weg ga je naar links, domein Borgeind in.

 7 
Op de T-splitsing ga je naar rechts. Je komt aan een kruispunt waar je over 
steekt en weer naar links gaat.

 8 
Je slaat de eerstvolgende straat rechts af (te herkennen aan restaurant 
Lotus).

 9 
De straat buigt voor auto’s rechts af, maar jij wandelt rechtdoor via een 
kleine autovrije weg. Nadien ga je naar rechts tot aan de verkeerslichten.

 10 
Aan de verkeerslichten steek je over om naar links te gaan.

 11 
De eerstvolgende straat ga je opnieuw naar links, de Louis Vervoortlaan in. 
Je volgt deze straat rechtdoor tot je aan de ingang van een natuurgebied 
(’t Asbroek) komt. Je bent ondertussen de Asbroeklaan gekruist.

 12 
Je gaat ’t Asbroek in en volgt de paden. Bij de splitsingen volg je telkens 
de richtingaanwijzers van Natuurpunt. Uiteindelijk kom je weer uit bij de 
ingang.

 13 
Je staat met je rug naar ‘t Asbroek en gaat rechtdoor opnieuw de straat in 
waar je vandaan komt. Je slaat de eerste straat links af. Deze buigt na een 
tijdje af naar rechts, je volgt gewoon mee. 

 14 
Je komt op een T-splitsing en gaat naar links. Je volgt deze straat en buigt 
mee af naar rechts.

Wandeling Schoten

Rechtdoor wandelen

Rechts afslaan

Links afslaan

Verkeerde weg

Sommige delen van de wandeling volgen een Grote Routepad (GR). 
Op het terrein vind je op die delen volgende markeringen:



 15 
De eerstvolgende straat sla je weer links af. 

 16 
Je komt op een T-splitsing met de Horstebaan en gaat naar rechts.

 17 
Aan het zebrapad en de zwartgele palen steek je over, om scherp naar 
links het onverharde pad in te gaan. Je bent nu in park Vordenstein.

 18 
Je gaat door de poort en neemt vervolgens de eerste weg rechts. Ook bij 
de volgende splitsing houd je rechts aan. Je volgt opnieuw de GR-marke-
ringen.

 19 
Je wandelt voorbij een aantal infoborden en neemt de tweede weg links 
(de eerste weg is privé). Je volgt dan lange tijd rechtdoor en kruist een 
aantal kleine zijwegen.

 20 
Je komt op een kruispunt van onverharde wegen en ziet in de verte een 
standbeeld tussen de bomen. Je gaat naar links. 

 21 
Je komt op een soort rotonde in het park en neemt de tweede straat van 
links, tussen de paaltjes.

 22 
Je komt op een T-splitsing met een andere onverharde weg en gaat naar 
rechts.

 23 
Het eerstvolgende pad ga je naar links en blijf je volgen tot je aan het einde 
van het park komt. 

 24 
Je gaat de zwarte poort door en slaat rechts af. Op het einde van de weg 
ga je weer naar rechts. Je volgt dan lange tijd rechtdoor. Je gaat de brug 
over en komt zo in het Peerdsbos. Je blijft rechtdoor gaan tot je op je 
rechterkant een huisje tegenkomt waar een pijl ‘melkerij’ opstaat (huisnr. 
200).

 25 
Net na het huisje en nog voor het water ga je naar rechts een verstopt 
smal wegje in. De Laarse Beek ligt dan links naast jou.

 26 
Je komt aan een splitsing met een overdekte picknickplaats. Je gaat hier 
naar links. Je volgt daarna rechtdoor.

 27 
Je komt aan een T-splitsing (bij een brugje) en gaat naar rechts. Dit pad 
volg je een tijdje. Je buigt mee af naar rechts en kruist verschillende 
onverharde wegen langs rechts, die je negeert. Je volgt nu niet langer de 
GR-markeringen.

 28 
Bij de eerstvolgende verharde straat links sla je af.

 29 
Je komt op een T-splitsing en gaat naar links, waarna je meteen op de 
volgende splitsing weer naar rechts gaat om de brug op te gaan. 

 30 
Na de brug sla je de eerstvolgende straat links af. Je bent nu in de Zeurte-
baan. Je volgt deze rechtdoor tot de weg overgaat in een onverharde weg 
(ook te herkennen aan de groene paaltjes).

 31 
Vlak voor de groene paaltjes sla je rechts af, het onverharde pad op. Na 
verloop van tijd gaat dit weer over in een verhard pad. Je blijft rechtdoor 
gaan en loopt zo rechts van het voetbalveld.

 32 
Je komt op een T-splitsing met een groot grijs gebouw voor jou en slaat 
links af.



 33 
Je komt aan een grote parking. Maar nog voor je goed en wel de parking 
op gaat, neem je rechts in het hoekje een klein pad dat je naar verkeers-
lichten brengt.

 34 
Aan de lichten steek je over en ga je rechtdoor. Je houdt vervolgens rechts 
aan, fietsknoopunt 20 volgend. Het bedrijventerrein ligt aan je linkerzijde. 

 35 
Net voorbij het bedrijventerrein sla je links af. Deze weg volg je nu een 
tijdje rechtdoor.

 36 
Eens het kanaal over, ga je de tweede straat rechtsaf. Dat is de Masten-
dreef.

 37 
Op de eerstvolgende T-splitsing ga je naar rechts. Je bent nu in de Kanaal-
lei. Je volgt deze rechtdoor. Op een bepaald moment kom je aan witrode 
paaltjes, ook hier ga je rechtdoor.

 38 
Je komt op een T-splitsing en gaat naar rechts. Je bent nu in de Grote 
Singel. 

 39 
Je komt op een kruispunt en gaat min of meer rechtdoor, de Taxanderlei 
in.

 40 
Bij het volgende kruispunt ga je naar links, de Villerslei in.

 41 
Op de volgende T-splitsing ga je naar rechts om in de Villerslei te blijven.

 42 
De eerstvolgende straat ga je naar rechts, de Wijnegemlei in.

 43 
De eerstvolgende weg ga je opnieuw naar rechts. Je komt dan in de 
Schijndallei. 

 44 
Je gaat de eerste straat links in, de Ransuildreef.

 45 
Je slaat de eerste straat rechts af. Je komt zo in de Patappeltorenweg. Je 
volgt nu lange tijd rechtdoor. Je kruist de Valkenlaan en de Schijnparklaan. 
De weg gaat over in een onverharde weg die je rechtdoor blijft volgen.

 46 
Je komt op een kruispunt met een verharde weg en links een slagboom. 
Je gaat hier naar rechts, de verharde weg in. Je volgt deze rechtdoor, tot 
aan de dijk van het kanaal.

 47 
Aan de T-splitsing, met het kanaal voor je, steek je over en ga je naar links. 
Je neemt het pad zo dicht mogelijk bij het water. Je houdt vervolgens 
rechts aan om naast het water te blijven lopen tot je aan een sluis komt.

 48 
Je komt aan de sluis en steekt rechts het water over. Je gaat onmiddellijk 
naar rechts, het jaagpad in. Je volgt de aanduiding voor fietsknooppunt 20.

 49 
De eerste straat ga je naar links, een kasseiweg in. Deze weg daalt lichtjes. 
Vervolgens ga je naar rechts.

 50 
Je gaat de eerste straat links af. Je volgt deze een tijd rechtdoor en komt 
zo terug bij het startpunt van de wandeling uit.
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Wandelroutes durven wel eens veranderen. 
Dank aan iedereen die wijzigingen op het terrein 

of verduidelijkingen van de routebeschrijving 
heeft gemeld. 

Zelf een foutje opgemerkt? 
Laat het ons weten via een mailtje naar  

gebiedsgerichtbeleid@provincieantwerpen.be


