
Infokantoor Toerisme Oud-Turnhout

Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout
(+32)14 47 94 94
toerisme@oud-turnhout.be
www.toerismeoud-turnhout.be

Openingsuren:
maandag t/m woensdag
9.00 u tot 12.00 u - 13.00 u tot 16.00 u 
dinsdagavond
17.30 u tot 19.30 u 
donderdag & vrijdag
9.00 u tot 12.00 u 
zaterdag & zondag
gesloten

Oud-Turnhout

Online Route - lange traject

Online Route - korte traject

WANDELROUTE

Stiltewandeling

Praktisch

Afstand lange traject: 13 km
Afstand korte traject: 4 km

Vertrek: Bezoekerscentrum Landschap 
De Liereman, Schuurhovenberg 43, 
Oud-Turnhout

Parking: Parking naast Bezoekerscen-
trum Landschap De Liereman,  
Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout

Honden zijn enkel toegelaten op het 
korte traject. Stevig waterdicht schoeisel 
is aangeraden.

Knooppuntnetwerk Kempens Landgoed

Landschap De Liereman, gelegen tussen Oud-Turnhout en 
Arendonk, is niet alleen een van de oudste erkende natuur-
gebieden van Vlaanderen, het is ook officieel stiltegebied.

Een prachtige themawandeling die je maximaal onderdom-
pelt in de geruisloze zenkracht van dit unieke stukje Kempi-
sche natuur is de Stiltewandeling, die begint en eindigt aan 
het bezoekerscentrum. Het grotendeels onverharde traject 
voert je van de ene bijzondere habitat naar de andere: nu 
eens kuier je onder het bladerdak van een eikenbos door, 
dan weer doorkruis je uitgestrekte heiden, graslanden en 
duinen of kuier je via knuppelpaden door kletsnatte moe-
rassen met gagelstruwelen en mysterieuze laaghangende 
broekbossen.

En net wanneer je denkt bijna alles gezien te hebben, wacht je het onverhard jaagpad langs het kanaal Dessel-Schoten. In 
het bezoekerscentrum kun je energie bijtanken met lokaal lekkers zoals een ‘pijpenstrootje’, een biologisch notenkoekje. Toe 
aan iets straffer? Proef dan zeker de ‘Gageleer’, een donkerblond biologisch streekbier dat naar middeleeuwse gewoonte 
gekruid wordt met wilde gagel.  
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Horeca: Burcht Hertog Jan (Knooppunt 45), Bezoekerscentrum Landschap de Liereman (Knooppunt 35)
Picknickplaatsen: Knooppunten 43 en 45

https://wandelroutes.provincieantwerpen.be/wandel/stad/route839
https://wandelroutes.provincieantwerpen.be/wandel/stad/route840

