
Uitkijktoren Landschap De Liereman Tikkebroeken Teljoorlekker Arendonk

Praktische info
Startplaats en parking: 
Corsendonks Hof, Corsendonk 2, 2360 Oud-Turnhout
Hoe bereik je de startplaats?
Vanaf de N18 volg je de bewegwijzering richting Priorij van 
Corsendonk. 
Hoe fiets je de route?
De route is bewegwijzerd met zeskantige borden met rood 
opschrift. 
Traject: 
Het reliëf is vlak en het wegdek bestaat voornamelijk uit asfalt 
en beton.
Lengte: 
Basistraject: 46 km Verkorting II: 36 km
Verkorting I: 16 km Verkorting III: 19 km
 Verkorting IV: 27 km
Fietsoplaadpunt: 
Corsendonks Hof beschikt over een afgezonderde fietsenparking 
met 15 aansluitingen voor het opladen van elektrische fietsen. 
Deze service is gratis. 

Routedokter: oplossing binnen 72 uur
Opmerking i.v.m. de bewegwijzering van 
het netwerk of de staat van het wegdek? 
Vul het meldingsformulier in op  
www.routedokter.be. 

Tenzij het gaat om structurele problemen 
wordt het probleem waar mogelijk 
binnen 72 uur opgelost.

Surf naar www.antwerpsekempen.be voor meer details over de 
blikvangers langs het traject.
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Landschap De Liereman 
Dit prachtige natuurgebied (ruim 500 ha) vormt het restant van 
een zeer uitgestrekt heide- en moerasgebied. Het biedt een mix van 
natte en droge heide, duinen, veengebied, weilanden, bossen en ga-
gelstruwelen.
Een indrukwekkende vogelkijktoren, educatieve borden, een vogel-
kijkplatform en knuppelpaden laten je ten volle genieten van deze 
natuurpracht. De permanente expo ‘Stille waters, woeste gronden’ 
in het Bezoekerscentrum leert je meer over dit unieke domein.

Heemmuseum en Toremansmolen
Het Heemmuseum vertelt het verhaal van de valkerij en de sigaren-
makerij in Arendonk. 
Vlakbij staat de Toremansmolen, in 1809 opgetrokken met delen van 
de omvergewaaide staakmolen uit de 15de eeuw. Na een restaura-
tie in 1988 maalt hij weer. Het is een houten ‘koffiepotmolen’ - een 
bovenkruier - met een graanmolen op de eerste verdieping en een 
olieslagmolen in de kelder. Een unieke combinatie. Open: elke laat-
ste zondag van de maanden mei t/m september 14-17 u.

Kanaal
Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd gegraven tussen 1844 en 
1875. Bedoeling was transport over water tussen Luik en Antwerpen 
en het bevloeien van de Kempense zandgronden mogelijk te maken. 
Bij het graven stootte men op een kleilaag, wat leidde tot de indus-
trialisatie van de streek. Langs het kanaal vestigden zich meerdere 
steen- en pannenfabrieken, die intussen helaas verdwenen zijn. Nu 
zorgen plezierjachten en kano’s voor een gezellige drukte.

Schoonbroek
Schoonbroek, een gehucht van Retie, hoorde tot 1977 bij Oud-Turn-
hout. De kerk van Sint-Job bezit een fraai houten retabel uit de 16de 
eeuw dat het leven van Job uitbeeldt. Het Onze-Lieve-Vrouwaltaar 
(1784) komt uit de nabijgelegen Priorij van Corsendonk.
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Blikvangers:
Priorij Corsendonk
In 1393 stelt Maria van Gelre, dame 
van Turnhout, 600 ha heidegrond in 
Corsendonk ter beschikking van de ka-
nunniken van Sint-Augustinus, met de 
opdracht er een studieklooster op te rich-
ten. Tot medio 16de eeuw was het scripto-
rium van Corsendonk zeer bekend. 
De oudste vleugels dateren uit die eeuw. In 1784 wordt het kloos-
ter door keizer Jozef II opgeheven. Na 1799 telt Corsendonk diverse 
privé-eigenaars. In 1968 koopt de familie Nédée de priorij en start 
een restauratie, die duurt tot 1975. Vandaag is de priorij Corsendonk 
een hotel en congrescentrum, waar je kunt logeren in een bijzonder 
historisch kader. 

Natuurgebied Tikkebroeken
De Rode Loop kronkelt in Oud-Turnhout 
en Kasterlee door een vallei die van 
oudsher bij zware regenval volledig 
overstroomt. Hier ontwikkelde zich een 
karakteristiek Kempens laagveen: de 
Tikkebroeken. Bijzondere planten in dit 
natuurreservaat zijn kleine en ronde zon-
nedauw, moeraswolfsklauw, koningsvaren, wateraardbei en water-
violier. Door het domein lopen twee bewegwijzerde wandelpaden.

Domein De Lint
In de 16de eeuw stond hier de ‘Koninginnehoeve’, een jachtpaviljoen 
van Maria van Bourgondië, zus van keizer Karel en Vrouw van Turn-
hout. Drie eeuwen later bestond Domein ‘De Lintbossen’ uit fraaie 
dreven met lindebomen, een kasteel, kapel, park, vijver, boomgaard, 
bossen, weiden en twee boerderijen. Vandaag rest alleen de neogoti-
sche kapel (1928) van het kasteel. Na verkaveling verrees hier villawijk 
De Lint. 

Kapel van Rhoode
Josephina Dufour-Dessauer liet deze wit 
geschilderde kapel optrekken omstreeks 
1875. Deze dame van Beierse afkomst 
bouwde de kapel uit devotie voor Sint-
Jozef en Onze-Lieve-Vrouw. Elke derde 
woensdag van mei kwam de familie bij-
een om te bidden in de kapel. 
Nadien volgde een koffietafel in de tegenoverliggende hoeve. Passe-
rende pelgrims waren er welkom, een traditie die tot vandaag in ere 
wordt gehouden met krentenkoeken.
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