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Interbellum architectuur in Koningshof 
Geleide wandeling o.l.v. architect Erik Block 

Zondag 2 oktober 2022 om 11.00 u en 14.00 u 

De wijk Koningshof kent een rijke en bijzondere geschiedenis die start in 1926. In tegenstelling met 
de oudere verkaveling “Schotenhof”, waar de villa’s oorspronkelijk vooral in Cottagestijl en Art-
Nouveau werden gebouwd, wordt er op “Koningshof” aanvankelijk vooral modern gebouwd in de 
toen nieuw opkomende stijlen Modernisme en art Deco of samengevat Interbellumarchitectuur. De 
drie meest exemplarische nog bewaarde gebouwen zijn ongetwijfeld Hotel De Linde (1938), de 
atelierwoning Julien Schillemans (1933) en de woning Van Parijs (1933). 

De wandeling van circa anderhalf uur leidt ons langs deze en langs andere meest merkwaardige 
gebouwen van die tijd, startende bij Hotel De Linde.” 

Voor de volledige toelichting van Erik Block, zie pag. 2. 

 

Praktisch:  

≡ voormiddagwandeling: afspraak 10.50 u stipt op de parking voor Restaurant de Linde. 
De wandeling start om 11.00 u. 

≡ Namiddagwandeling: afspraak 13.50 stipt op de parking voor Restaurant de Linde. 
De wandeling start om 14.00 u. 

INSCHRIJVEN vóór woensdag 28 september. 20 deelnemers maximaal per groep. 
Inschrijven doe je hetzij met onderstaande strook óf per email met dezelfde informatie aan 
rob.koreman@skynet.be 

• Na inschrijving: gelieve € 3,- pp over te schrijven op rekening IBAN BE26 3200 3244 2429 van 
Vereniging van Schotenhof, met vermelding KONINGSHOF. 

• Niet-leden kunnen deelnemen en betalen € 5,- pp. 

• Je krijgt een bevestiging van je inschrijving (mail, sms, whatsapp) 

Let wel: voor een goede administratieve afhandeling, a.u.b. eerst inschrijven met strookje of per email. 
 
 
 
 
 

 

Inschrijving architectuurwandeling 2 oktober 
bezorgen vóór woensdag 28 september bij R. Koreman, Trevierenlei 15, Schoten 

Naam + adres 
+ gsm of telefoon 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

DEELNEMERS 

LEDEN Aantal: _____ @ € 3,- NIET-leden Aantal: _____ @ € 5,- 

WANNEER (zet een kruisje bij wat je past) 

Alleen voormiddag  Liefst voormiddag  Alleen namiddag  Liefst namiddag  

Vereniging van Schotenhof v.z.w. 
 

Belangenvereniging gesticht in 1931 
Nachtegalenlei 50 
2900 SCHOTEN 
www.verenigingvanschotenhof.be 
 Schoten,30 augustus 2022 
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Interbellum architectuur in Koningshof  
Erik Block 
 
De wijk Koningshof kent een rijke en bijzondere geschiedenis die start in 1926. 
Twee spilfiguren in deze bijzondere geschiedenis waren de in Antwerpen geboren 
Benedictijn Dom Constantinus Bosschaerts (1889 – 1950), ooit secretaris van Mgr. Angelo 
Roncalli, de latere paus Johannes XXIII, en Victor de Beukelaar, eigenaar van de gekende 
“Chicoreifabrieken Gebroeders de Beukelaar”. 
Deze laatste verkavelde het gebied volgens het huidige stratentracé uit 1928. De 
diepgelovige Victor de Beukelaar zag na het mislukken van de plannen van dom 
Bosschaerts toch nog een toekomst voor Koningshof in de gedroomde geest van de NV 
Koningshof, zijn Koningshof zou een katholieke en Vlaamse gemeenschap worden. 
In tegenstelling met de oudere verkaveling “Schotenhof”, waar de villa’s oorspronkelijk 
vooral in Cottagestijl en Art-Nouveau werden gebouwd, wordt er op “Koningshof” 
aanvankelijk vooral modern gebouwd in de toen nieuw opkomende stijlen Modernisme en 
art Deco of samengevat Interbellumarchitectuur. 

Koningshof is eigenlijk een openluchtmuseum voor architectuur op zich als het op 
Interbellumarchitectuur op aankomt.  
In de jaren 1930 ontwierpen zowat de meest toonaangevende architecten van die tijd 
villa’s voor de nieuwe bewoners van de wijk. 
De eerste vijf villa’s in Koningshof werden gebouwd in 1929. Maar in 1931, toen er gestart 
werd aan de bouw van het klooster van de “Kindsheid Jesu”, het kerkgebouw en ook de 
eerste wegen werden verhard, ging de bouwactiviteit in Koningshof een versnelling hoger. 
Vooral de gronden langs de Alice Nahonlei (toen nog Domeinenlei), Distelvinklei en 
Spreeuwenlei kwamen eerst aan bod. 

De meest in het oog springende architect is de Vlaamse Katholieke architect Huib Hoste.  
Architect en stedenbouwkundige Huib Hoste (1881-1957) wordt beschouwd als één van 
de markantste figuren van de Belgische avant-garde uit het interbellum (periode tussen de 
twee wereldoorlogen). Via zijn bouwkundig oeuvre en zijn geschriften zette hij zich in voor 
de ontwikkeling van een vernieuwde architecturale cultuur in Vlaanderen. Hoste ontwierp 
niet minder dan 6 gebouwen in Koningshof.  

Maar we vinden ook ontwerpen terug van architecten Schillemans, Wauters, Van Reeth, 
Vanhoenacker, Bascourt, Matthyssens, Huygh, Cols, … enz.. Allen architecten die grote 
bekendheid hebben verworven in Antwerpen en Vlaanderen. Vele gebouwen uit die tijd 
hebben het overleefd maar werden echter soms (te) grondig  verbouwd. 
Naast deze Vlaamse architecten werden er ook Nederlandse architecten aangetrokken. 
Zoals bv Godfroy Wyn Schijvens & Rampart. Deze gebouwen onderscheiden zich door de 
duidelijke kenmerken van de Amsterdamse school. Een stijl die trouwens niet door 
iedereen op Koningshof gesmaakt werd.  

De drie meest exemplarische nog bewaarde gebouwen zijn ongetwijfeld Hotel De Linde 
van Architect Ernest Wauters uit 1938, de atelierwoning van architect Julien Schillemans 
uit 1933 en de woning Van Parijs uit 1933 van architect Leon Stynen. 
 


