
 VLAANDEREN VAKANTIELAND
48 uur in de Kempen

luw. Dat is een werfkeet, 
omgebouwd in een stijl die 
aansluit bij de natuurlijke 
omgeving, die met een zit-
ruimte, verwarming, een 
tweepersoonsbed en een 
eenvoudige sanitaire voor-
ziening een comfortabel 

avontuur weet te waarbor-
gen. Best gezellig binnen. Er 
hangt een schilderij van een 
oude woonwagen aan de 
wand. Dat gevoel heb je er 
ook bij. Prijs: 65 euro per 
nacht.
www.talander.be

Dag 1

Het Turnhouts
Vennengebied,
verspreid over

het grondgebied van Turn-
hout, Merksplas, Ravels en 
Baarle-Hertog, is een van de 
meest waardevolle heidege-
bieden in Vlaanderen. Er 
komen zeldzame planten, 
aangepast aan het soms ex-
treme milieu, voor. De wa-
terlobelia groeit er nog, net 
als de drijvende waterweeg-
bree, de gevlekte orchis en 
oeverkruid. Op de natte 
overgangen tussen de ven-
nen en de heide zien we ve-
getaties zoals zonnedauw, 
snavelbies en klokjesgenti-
aan. Ook met uitsterven be-
dreigde diersoorten hebben 
hier hun thuis. Daar zijn tal-
rijke libellen en kleurrijke 

dagvlinders bij. In dit na-
tuurgebied leeft de tweede 
grootste populatie grutto’s 
in Vlaanderen en broedt de 
wulp op de weilanden tus-
sen het Zwart Water en de 
Hoogmoerheide. Je ontdekt 
al die natuurpracht op de 
bijna acht kilometer lange 
Vennenwandeling.
www.natuurpunt.be/natuurge-
bied/turnhouts-vennengebied
www.kempen.be/route/ven-
nenwandeling

Midden in het
Turnhouts Ven-
nengebied ligt

het bezoekerscentrum Klein 
Engelandhoeve. Het is het 
ideale vertrekpunt voor je 
verkenning, maar je kan er 
ook terecht voor een drank-
je en versnaperingen of een 
mand met streekproducten. 

Dinsdag tot vrijdag van 11 
tot 17 uur, in het weekend 
tot 18 uur.
www.kleinengelandhoeve.be

Klei van meer
dan een miljoen
jaar oud vormt

de ondergrond van Land-
schap De Liereman, beheerd 
door Natuurpunt en erkend 
als stiltegebied. Er komen 
meer dan zeventig soorten 
broedvogels voor in deze 
verzameling heide, bossen, 
graslanden, stuifduinen en 
vennen tussen Oud-Turn-
hout en Arendonk. Zes wan-
delingen werden er uitge-
stippeld. Onderweg kom je 
een schapenkudde tegen en 
een begrazingsblok met wil-
de konikpaarden.
Van het domein Rivierenhof 
in Deurne, over Turnhout, 

tot in het Nederlandse Bla-
del loopt het Sniederspad, 
genoemd naar een negen-
tiende-eeuwse schrijver. In-
gehuldigd in 1937 is dit een 
van de oudste uitgetekende 
wandeltochten in ons land. 
Vandaag wijzen rood-witte 
merktekens de weg, want nu 
is dit Grote Routepad 565. 
Aan het feit dat het traject 
oorspronkelijk een beetje 
anders was, herinnert de 
GR 565 Variant Arendonk 
die door De Liereman loopt.
In de groene omgeving van 
Arendonk valt er nog meer 
wandelplezier te beleven. 
De toeristische dienst ont-
wikkelde verschillende the-
mawandelingen. De Talan-
derwandeling werd ooit uit-
geroepen tot ‘Wandeling 
van het jaar’ in de provincie 
Antwerpen. Het is een elf ki-

lometer lange lus met ver-
trek op het parkeerterrein 
van Talander aan De Lust-
hoven in Arendonk. Je loopt 
door het domeinbos Hoge 
Vijvers.
www.deliereman.be
www.arendonk.be

Talander in
Arendonk is de
woon- en werk-

plek van volwassenen met 
een verstandelijke beper-
king. In het theehuisje De 
Wouwershoeve serveren de 
bewoners producten uit de 
eigen moes- en kruidentuin, 
koekjes en taarten uit de ei-
gen bakkerij. Open tot eind 
oktober, van zondag tot don-
derdag, van 14 tot 17 uur.
Op een boogscheut hier van-
daan kan je origineel over-
nachten in De Nachtzwa-

Wandelen door heidegebieden. Fiet-
sen op Kempense grensregioroutes 
die vroeger gebruikt werden door 
smokkelaars. We gaan zelfs koeien 
knuffelen tijdens een tweedaagse in 
de streek van Turnhout, Arendonk en 
Ravels. André Grosemans

Van heide en ven
Dag 2

Met het verwa-
teren van de
Europese bin-

nengrenzen verdween de 
traditionele smokkel in de 
Kempense grensstreek. Dat 
stukje spannende geschie-
denis maak je opnieuw mee 
op het fietstraject Smokke-
laarsroute. Je vertrekt aan 
de toeristische dienst in de 
Kloosterstraat in Ravels 
voor een 33 of 45 kilometer 
lange tocht door prachtige 
natuur. Onderweg tref je elf 
grote, kleurrijke klompen 
aan. Op elk van die plekken 
vertellen de gidsen Elena en 
Adriaan smokkelverhalen. 
Scan het informatiebordje 

en bekijk de filmpjes.
Wie op een zaterdagnamid-
dag in de buurt is, kan op de 
melkveehouderij van de fa-
milie Versteynen in Ravels 
een apart moment op de 
boerenbuiten beleven. Na 
een rondleiding op het be-
drijf mag je een koe uitkie-
zen om te knuffelen. Prijs: 
35 euro.
www.kempen.be/route/smok-
kelaarsroute
www.koeknuffel.be

In het hartje
van Turnhout
kan je in Bistro

Tati genieten van een koffie 
die ter plaatse op ambachte-
lijke wijze wordt gebrand. 
Dat smaakt met huisge-

maakte taart. Er staan ook 
lunchgerechten op de kaart 
vol verwijzingen naar de 
Franse filmgrootmeester 
Jacques Tati. Open van 9 tot 
18 uur. Op donderdag en 
zondag gesloten.
www.bistrotati.be

Turnhout kent
sinds het begin
van de negen-

tiende eeuw een bloeiende 
speelkaartennijverheid. De 
geschiedenis van de kaarten 
en het spel ontdekken we in 
het Nationaal Museum van 
de Speelkaart. De oudste 
stukken in de vaste collectie 
dateren uit de zestiende 
eeuw. De Klaverenroute is 
een digitale gids met extra 
beeldmateriaal en leuke 
anekdotes als aanvulling bij 
de permanente tentoonstel-
ling. Download de app op je 
tablet of smartphone zodat 
je het museum op eigen 
tempo kan rondwandelen. 
Vergeet niet om je bezoek 
vooraf te reserveren. Ticket: 
5 euro.
www.speelkaartenmuseum.be

We sluiten onze
tweedaagse af in
Turnhout. Bij-

voorbeeld met een etentje in 
Amu in de Paterstraat en 
een overnachting in het 
nieuwe viersterrenhotel 
Corsendonk Turnova, vlak 
bij de Grote Markt. Kamers 
vanaf 99 euro.
www.amu-turnhout.be
www.corsendonkhotels.com/
hotels/corsendonk-turnova/

W Kinderen
Vlak bij het bezoekers-
centrum van Landschap 
De Liereman in Oud-
Turnhout verwelkomt een 
vier meter hoge houten 
reus de kinderen in het 
Bos van Bo. In dit speel-
bos mogen ze naar har-
tenlust in bomen klim-
men en kampen bouwen. 
Tot in de herfst kan je 
voor 5 euro een Boe-
boeksrugzakje ontlenen. 
Daarmee wandel je een 
route met allerlei doe-op-
drachten. Kijk op de web-
site van Natuurpunt en 
klik door naar de rubriek 
‘Leuk voor kinderen’.
www.natuurpunt.be/natuur-
gebied/turnhouts-vennen-
gebied

W Shoppers
Met de handige filters van 
een speciale zoekmachi-
ne kan je in Turnhout de 
weg vinden naar de win-
kels die je interesse wek-
ken.
www.turnhoutvanshop-
pen.be

W Lekkerbekken
Kempense geitenkaas 
van boer Polle uit Licht-
aart, appelsap van boer 
Roes uit Oud-Turnhout, 
Herentals en Zoersel of 
een pot honing van de 
Stadsboerderij Turnhout. 
Laat je geschenkbox vol 
streeklekkers vullen in 
Klein Engelandhoeve. 
Naast de selecties van 30 
of 50 euro kan je kiezen 
voor een eigen samen-
stelling.
www.kleinengelandhoe-
ve.be

W Info
Voor nog 
meer in-
formatie 
over de 
regio 
kan je de 
brochu-
re Va-
kantiegids Kempen 2020 
bestellen. Alles wat je 
maar wilt weten, inge-
deeld in de categorieën 
natuur, cultuur, culinair 
en overnachten.
www.kempen.be/brochure/
vakantiegids-kempen-2020

Voor wie wat langer wil blijven

Marianne en Ben hebben in Ravels een melkveelbedrijf 
waar bezoekers koeien kunnen knuffelen. Foto: Koeknuffel         

Op wandel in
 Landschap

 De Lierdeman.
 Foto: Mie De Backer

Fietsend op de Smokkelaarsroute in de Kempense 

grensstreek ontdek je allerlei spannende verhalen. 

Foto: Mie De Backer

Logeren in een omgebouwde werfkeet aan de 

Wouwershoeve in Arendonk. Foto: Mie De Backer

Uitkijken over het Turnhouts Vennengebied. Foto: David Samyn
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