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FIETSLUS TURNHOUT, 

HOOGSTRATEN & OUD-TURNHOUT

Meesterlijk fietsen in de Kempen: een meerdaags 
fietsprogramma dat je meevoert langs enkele 
topstukken van de Vlaamse Meesters in de Kempen. 
Én langs een verscheidenheid aan prachtig cultureel 
en landschappelijk erfgoed. We inspireren je om je 
kortbij fietsvakantie op te vullen met een stevige portie 
Kempense kunst, cultuur én ook natuur. Nog een 
terrasje erbij; een gezellige B&B en je garandeert jezelf 
een geslaagde trip! We inspireren; dus we geven enkele 
tips. Er valt natuurlijk nog veel meer te ontdekken! 
Passeer daarom zeker een keertje bij één van de 
toeristische diensten. De gegevens vind je bij elke 
fietslus. Of surf gewoon naar www.kempen.be.

We stellen je drie fietslussen voor 
twee grotere (+/-  65km) en een kleinere (+/- 35km). 
Te veel trapplezier voor je? Geen probleem, de lussen 
liggen op het fietsknoppuntennetwerk, snel aan je 
wensen aan te passen dus.

Praktisch
Als uitvalsbasis stellen we je de treinstations voor. 
Da’s gewoon handig:
  Je fiets mag mee de trein op.
  De trein brengt je van de ene lus naar de andere.
  In de buurt vind je vaak ook nog enkele 

    fietsverhuurders of –hersteldiensten. 
  En kom je toch met de wagen, parkeren lukt er ook. 

Vertrekpunt/parkeren:
  Station Turnhout (betalend): Stationstraat 1, 

 Turnhout – dienstregeling: www.belgiantrain.be.
  Gratis parkeren

Toeristische diensten:
  Turnhout    Grote Markt 44, Turnhout

    wwvw.toerismeturnhout.be
  Hoogstraten   Vrijheid 149, Hoogstraten 

    www.hoogstraten.be
  Oud-Turnhout   Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46,   

    Oud-Turnhout – www.toerismeoud-turnhout.be 

Fietsverhuur:
  Fietspunt aan het station van Turnhout 

   www.fi etspuntturnhout.be
  Elektrische fietsen Veelo, Tramwissel 1, Oud-Turnhout 

– www.veelo.eu 
  Fietshandel Verschueren, Vrijheid 150, Hoogstraten –    

    www.fi etsenverschueren.be

De meesters in situ op je route:
  Sint-Pieterskerk in Turnhout

De buitenkant van de Sint-Pieterskerk mag dan sober zijn, 
het interieur is adembenemend. Eén van de pronkstukken 
is de preekstoel van de hand van Hendrik Peeters-
Divoort. Hij inspireerde zich op de naturalistische kansel 
uit de Sint-Andrieskerk in Antwerpen. De functionaliteit 
van de preekstoel camoufleert hij perfect met prachtige 
natuurelementen.

 Grote Markt, Turnhout 
www.vlaamsemeestersinsitu.be

  Sint-Katharinakerk in Hoogstraten
Hier hangt een heus Vlaams topstuk: Taferelen uit het 
leven van de heilige Jozef. Zeldzaam is vooral het soort 
voorstelling: het schilderij is helemaal gewijd aan het 
leven van de heilige Jozef, die in de schilderkunst 
doorgaans een bijrol vervult. De kerk krijgt de komende 
jaren daarenboven een volledige restauratie. De toren, 
inclusief de beiaardklokken, kwamen als eerste aan de 
beurt. Dit rondt men af in september 2019. Daarna neemt 
men het schip onder handen. Een meerjarenplan waar je 
als bezoeker interactief bij betrokken wordt. Verwacht je 
aan een adembenemend resultaat!

 Vrijheid, Hoogstraten 
    www.vlaamsemeestersinsitu.be

  Sint-Bavokerk in Oud-Turnhout
Aan deze eenvoudige, overwegend gotische en 
classicistische kerk werd van de veertiende tot begin 
twintigste eeuw gebouwd en verbouwd. Uit al die periodes 
zijn er nog sporen. Zo ook het ‘Het Laatste Avondmaal’ 
van Jan Erasmus Quellinus. Hij maakte het doek in 1696. 
De schilder maakte er een dynamisch tafereel van, in een 
indrukwekkend decor.

 Sint-Bavostraat 1, 2360 Oud-Turnhout 
www.vlaamsemeestersinsitu.be
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Cultuurtoppers om mee te pikken:

  Het Begijnhof van Turnhout, UNESCO-
werelderfgoed
Het Begijnhof van Turnhout vormt een oase van 
rust midden in de stadsdrukte. Treed binnen in een 
sprookjesachtig decor van knusse huisjes, loodrechte 
hagen en statige lantaarns. Hoewel er geen begijnen meer 
wonen, dompelt het Begijnhofmuseum je onder in hun
intrigerende leefwereld. 

 Begijnhof, Turnhout - www.toerismeturnhout.be

 Begijnhof Hoogstraten, UNESCO-werelderfgoed
De geschiedenis van het Hoogstraatse begijnhof gaat 
vermoedelijk terug tot de veertiende eeuw. De enige begijn 
die je hier vandaag nog treft, vind je links bij de ingang: 
een fijn gestileerd beeldhouwwerkje van Jef Martens. 
Wandel door dit prachtig UNESCO-werelderfgoed en 
ontdek de bakstenen kerk (1680-1687) in barokstijl met 
een rijk interieur. 

 Vrijheid 97-99, Hoogstraten -  www.hoogstraten.be

Natuurpracht onderweg te 
bewonderen:

 Het Turnhouts Vennengebied en 
bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve
Net buiten het stadscentrum van Turnhout ontdek je het 
Vennengebied. Zo’n 200 hectares aan heides, vennen en 
graslanden. Dit unieke natuurgebied herbergt zeldzame 
planten en dieren. In het bezoekerscentrum de Klein 
Engelandhoeve vind je voldoende informatie om het 
gebied te verkennen. En ook een lekker hapje en drankje. 
Vlakbij knooppunt 3.

 Klein Engeland 29, Turnhout 
www.kleinengelandhoeve.be
www.toerismeturnhout.be 

 Landschap De Liereman
Landschap De Liereman, één van de oudste beschermde 
natuurgebieden van België. Hier wandel je tussen 
kurkdroge landduinen en kletsnatte veenmoerassen. 
En… geniet je van de stilte.  Want het natuurgebied is een 
erkend stiltegebied. In het bezoekerscentrum aan de rand 
van het gebied geniet je van een drankje op het terras of 
van de tentoonstelling over de rijke geschiedenis en het 
unieke landschap. Tussen knooppunt 21 en 62.

  Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout – 
www.deliereman.be 
www.toerismeoud-turnhout.be 

 Kolonie 5-7: Wortel en Merksplas 
Kolonie 5-7 bestaat uit Wortel- en Merksplas-Kolonie. 
Beide Koloniën maken deel uit van de Koloniën van 
Weldadigheid. Deze leverden een zeer typisch landschap 
op dat tweehonderd jaar na hun ontstaan nog altijd 
herkenbaar is. Nu ontdek je er monumentale dreven, 
prachtige natuur en een schat aan historiek en erfgoed. 
Je ontdekt er alles over in de bezoekerscentra van beide 
kolonies. Waar je ook even lekker relaxt met een heerlijk 
lokaal biertje, een koffietje of ander streeklekkers.

  Bezoekerscentrum de Klapekster, Kolonie 41, Wortel  
www.natuurpuntmarkvallei.be 

  Bezoekerscentrum kolonie 5-7, Kapelstraat 10, 
Merksplas – www.kolonie57.be

Slaaptips:

  B&B Fragaria
Een uitgebreid ontbijt met Hoogstraatse aardbeien 
en op de achtergrond de beiaardklokken van de Sint-
Katharinakerk? Fragaria zorgt er voor. Op wandelafstand 
van het centrum van Hoogstraten slaap je in een stijlvol 
gerenoveerde hoeve. Hier combineer je de rustige groen 
omgeving met de gezelligheid van het centrum. Een 
uitgebreid ontbijt met Hoogstraatse aardbeien en op de 
achtergrond de beiaardklokken van de Sint-Katharinakerk? 
Fragaria zorgt er voor. 

  Minderhoudsestraat 69, Hoogstraten 
www.fragaria.be 

  B&B Domein Rodin
B&B Domein Rodin is een volledig gerenoveerde, unieke 
en landelijk gelegen bijzondere hoeve uit het begin van de 
19e-eeuw.  Gastvrouw en kunstschilderes Marleen Mols 
onthaalt je hier in een comfortabel paradijs bestaande 
uit 5 luxe kamers met badkamer, voorzien van bad/
douche, wc, televisie, airco…  Het terras, het domein, de 
paardenstallen en de weiden staan ter beschikking van de 
gasten. Ideaal om je batterijen helemaal op te laden en tot 
rust te komen. In de buurt van  knooppunt 47.

  Rhoode 52, Oud-Turnhout 
www.domeinrodin.be 

  B&B Veado
Overnachten in dit unieke pand, dat vormt een 
kunstbeleving op zich.  De woning is namelijk van de 
hand van Paul Schellekens, één van de pioniers uit de 
Turnhoutse School. Zijn modernistische bouwstijl typeert 
zich vooral door haar Scandinavische invloeden (veel 
hout) en een bruut gebruik van de basiselementen. Bij 
de inrichting van de B&B gebruikten de uitbaters zijn 
bouwstijl als inspiratiebron. En de fietsen zet je gewoon 
mee in de fietsenstalling.

  Hertenstraat 8, Turnhout – www.veado.be 

   Kunst- en erfgoedcentrum Hofke van Chantraine
In het Hofke van Chantraine bezoek je het hele jaar door 
mooie wisselende expo's op een uitzonderlijke locatie! 
Het prachtig historisch gebouw vormt hierbij een uniek 
decor. In de tuin staan er vaak evenementen of concerten 
op de agenda. Je vindt er ook de toeristische dienst van 
Oud-Turnhout.

  Kerkstraat, Oud-Turnhout 
www.hofkevanchantraine.be 
www.toerismeoud-turnhout.be 

– aan het bezoekerscentrum van Wortel en Merksplas 
    kolonie (zie ook verder).
– in het centrum van Hoogstraten: 
    parking Jan Van Cuyck, Jan Van Cuyckstraat, 
   Hoogstraten.
– aan het OC De Djoelen: 
    Neerstraat 13, 2360 Oud-Turnhout.
– aan het stadspark in Turnhout, 
    Papenbruggestraat, Turnhout.

Afstand 60km
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FIETSLUS HERENTALS, 

GEEL & WESTERLO 

Vertrekpunt/parkeren:
  Station Herentals (gratis parkeren):  Stationsplein 1, 

Herentals.
   Station Geel (gratis parkeren):   Stationsplein 43, Geel, 

dienstregeling: www.belgiantrain.be
  Abdij van Tongerlo (gratis): 
  Meulemanslaan 60, Tongerlo.

Toeristische diensten:
  Herentals    Grote Markt 35, Herentals - 

www.herentals.be/toerisme
  Geel    Markt 1, 2440 Geel – www.visit-geel.be
  Westerlo  Sint-Lambertusstraat 4, Westerlo – 

www.toerismewesterlo.be

Fietsverhuur:
  Fietspunten aan de stations van Herentals en Geel - 

www.fi etsenwerk.be
  BB Wheels   Lichtaartseweg 3, Geel

www.bbwheels.be
  4bikes   Zandberg 34, Westerlo

www.4bikes.be 

De meesters in situ op je route:
   Sint-Waldetriduskerk in Herentals

Het retabel van de heilige Crispinus en de heilige 
Crispinianus is het meest waardevolle bezit van deze kerk. 
De Brusselse beeldsnijder Passier Borreman vervaardigde 
het voor het ambacht van de schoenmakers en leerlooiers. 
Het stelt de marteldood van hun patroonheiligen voor. 
Open eind apr. tot eind sept.: wo. t.e.m. zo. tss. 14 en 17 uur.

  Kerkstraat 11, 2200 Herentals -
 www.vlaamsemeestersinsitu.be

   Sint-Dimpnakerk in Geel
Blikvanger in de kerk is het 16de-eeuws Sint-Dimpnaretabel. 
Het altaarstuk is 7 meter hoog en 6,5 meter breed en 
is versierd met maar liefst 200 eikenhouten beeldjes. 
Daarnaast ontdek je in de kerk ook 4 andere topstukken: het 
Passierretabel, het Apostelretabel en de 2 ‘Merodekes’, van 
de hand van de Haarlemse schilder Jan Mostaert.

  Rijn 3-13, 2440 Geel 
www.vlaamsemeestersinsitu.be

   Abdijkerk in Tongerlo
In opdracht van abt Crils schilderde Jan Erasmus 
Quellinus omstreeks 1682 twee reusachtige doeken voor 
de kloosterrefter: ‘Jezus te gast bij Simon de farizeeër’ en 
‘De bruiloft te Kana’. Beide werken hangen in de prachtige 
neogotische abdijkerk. Ook in het da Vincimuseum hangen 
(tijdelijk) enkele Vlaamse Meesters uit de privécollectie van 
de abdij. En naar het schijnt ook een echte da Vinci...

 Abdijstraat 40, 2260 Westerlo 
www.vlaamsemeestersinsitu.be

Natuurpracht onderweg te 
bewonderen:
  Jachthaven Herentals

Stop zeker even in de jachthaven van Herentals; langs het 
kanaal Bocholt-Herentals. Dankzij haar prachtige ligging 
op een groene plek langs het Kempens Kanaal kom je hier 
volledig tot rust. Je geniet van het hele vaargebeuren vanuit 
een gezellige cafetaria met groot terras.

  Noordervaart 39, 2200 Herentals
www.herentals.be/vrijetijd 

  Natuurgebied Malesbroek 
Even uitblazen in een 100 hectare tellend waterlandschap 
langs de Grote Nete. Dit natuurgebied is biologisch 
zeer waardevol, dankzij de grote variatie aan natuurlijke 
biotopen en zeer geschikt is als broed-, slaap-, pleister- en 
overwinteringsplaats voor vogels.

  Tessenderloseweg, Geel
Je fietst er door tussen knooppunt 9 en 16.  
www.visit-geel.be

  Natuurgebieden Beeltjens-Kwarekken
Beide gebieden zijn met elkaar verbonden via een 
wandelbrug. Je geniet er optimaal van de natuur en het 
landschap. Vlakbij knooppunt 83, als je even afwijkt van de 
route via knooppunt 80, fiets je er zo door.

  Karel Lodewijkdreef, 2260 Westerlo
www.toerismewesterlo.be 

Slaaptips:
   Hotel Karmel

Het hotel biedt je alle luxe die je nodig hebt na een dagje 
cultuur en fietsen. Bovendien logeer je in het historische 
kader van het voormalige Karmelietenklooster in het centrum 
van Herentals. Vlakbij knooppunt 12.

 Grote Markt 39, Herentals – www.hotelkarmel.be

   Hotel Roosendaelhof
In dit hotel, pal in het centrum van Geel, logeer je in een 
gebouw daterend uit de 17de eeuw dat men prachtig 
restaureerde. De authentieke uitstraling in combinatie met 
de mooie, grote tuin, omliggende slotgracht en het groene 
stadspark geven het geheel een extra vleugje romantiek en 
doen je bijna vergeten dat je op slechts 200 meter van de 
Markt overnacht.

  Stationsstraat 50, Geel - www.roosendaelhof.be 

   Hotel Geerts
Dit charmante en luxueuze familiehotel ligt in het hartje van 
Westerlo. Al vier generaties lang zorgt de familie Geerts voor 
een warm en gastvrij onthaal. ’s Avonds verwennen ze je met 
een gastronomisch diner in het stijlvolle restaurant. Het hotel 
en restaurant vind je dichtbij fietsknooppunt 84.

 Grote Markt 50, Westerlo 
www.hotelgeerts.be 

Cultuurtoppers om mee te pikken:
   Het begijnhof en -tuin in Herentals

Het begijnhof van Herentals werd gesticht voor 1266 en beleefde 
een grote bloei. Het is dan ook het oudste begijnhof van de 
Kempen. Geniet er van de rust en stap zeker ook even binnen in de 
Sint-Catharinakerk, een gerestaureerde gotische kerk. 
Open mei tot sept.: vr. t.e.m. zo. tss. 14 en 17 uur. 
Waarbij je elke eerste zondag het begijnhof gratis bezoekt.  

  Begijnenstraat – Burchtstraat, Herentals 
 www.herentals.be/toerisme

   Besloten Hof van Herentals
Duw de poort open en dompel je onder in de rust van het Besloten 
Hof. In 1410 werd Het Besloten Hof opgericht als slotklooster door 
zusters norbertinessen. Je ontdekt er onder meer de vijftiende-
eeuwse kapel, een mooi convent en nog veel meer charmante 
historische gebouwen. 

 Nonnenstraat, Herentals
www.herentals.be/toerisme

   Art Center en beeldentuin Hugo Voeten
In het Art Center ontdek je een aanzienlijk deel van de uitgebreide 
en gevarieerde kunstcollectie van Hugo Voeten. En dit in een 
oude graanfabriek van negen niveaus: een unieke omgeving voor 
moderne en hedendaagse kunst. In de beeldentuin wandel je dan 

weer tussen de meer dan 200 schitterende kunstwerken van de hand 
van meer dan 35 verschillende kunstenaars.  Als individuele bezoeker 
is het Art Center elke eerste zondag van de maand te bezoeken. De 
beeldentuin elke eerste zondag en woensdag van de maand.

 Art Center: Vennen 22, Herentals  
 beeldentuin, Hazenhout 17-19, Geel 

www.artcenter.hugovoeten.org 

    Gasthuismuseum Sint-Dimpna
Je maakt op een interactieve manier kennis met het dagelijks leven in 
het oude gasthuis doorheen de eeuwen. Diverse 'gasthuisbewoners' 
loodsen je door het museum en vertellen boeiende verhalen en leuke 
weetjes. Je ontmoet ook Sint-Dimpna, zij legde de basis voor de 
gezinsverpleging in Geel en ver daarbuiten. Bezoek het museum in 
groep of individueel met of zonder (audio-)gids.

   Gasthuisstraat 1, Geel - www.gasthuismuseumgeel.be

    Kasteel de Merode in de vallei van de Grote Nete
Het kasteel de Merode is nog steeds in privéhanden van de prinselijke 
familie de Merode. Er zomaar binnenvallen, lukt je niet. Maar via de 
dijken van de Grote Nete wandel je wel zo
door de achtertuin van het kasteel. Het kasteel opent wel haar deuren 
meermaals per jaar voor evenementen zoals een Historalia musical, 
Kerstmagie…

   Polderstraat 51, Westerlo - www.kasteel-westerlo.be 

  

Afstand 65km

• FIETSLUS LIER

Vertrekpunt/parkeren:
   Station   Leopoldsplein 32, Lier (betalend parkeren)  

     dienstregeling: www.belgiantrain.be. 

Fietsverhuur
    Fietspunt Lier  Leopoldplein 32, Lier (vlakbij het station)

      www.werkmmaat.be/fi etspunten

Toeristische dienst:
    Toerisme en UiT in Lier   Stadhuis 58, Lier

      www.visitlier.be 

De meester in situ Lier:
   Sint-Gummaruskerk

De Colibranttripiek, één van de Vlaamse topstukken, schrijft 
men toe aan Goossen van der Weyden. Dit drieluik met het 
huwelijk van Jozef en Maria in een kerkinterieur maakte hij voor 
de kapel van de adellijke familie Colibrant.

  Kardinaal Mercierplein 8, Lier 
www.vlaamsemeestersinsitu.be 

Cultuurtoppers om mee te pikken:

   Het Liers begijnhof, UNESCO-werelderfgoed
Dit begijnhof is een typisch 13de-eeuws stratenbegijnhof met 
11 straten en 162 huisjes. Auteur en schilder Felix Timmermans 
liet zich inspireren door deze verborgen, stille plek.

 Ingang via poorten in Begijnhofstraat, Schapenkoppenstraat 
en stadsvest
www.visitlier.be

   Stadsmuseum Lier
Stadsmuseum Lier vertelt verhalen over Lier en de Lierenaars. 
Niet chronologisch, maar rond thema’s die volgens de 
Lierenaars hun stad typeren. Het verbindt vroeger met nu en 
grote geschiedenissen met persoonlijke verhalen.

  Florent Van Cauwenberghstraat 14, Lier 
www.stadsmuseumlier.be

Natuurpracht onderweg te 
bewonderen:

  Vallei van de Kleine en Grote Nete
Op fietslus Lier geniet je van de afwisselende natuur, 
de meanderende Kleine en Grote Nete en het cultureel 
erfgoed. Tussen fietsknooppunt 16 en 54 fiets je langs de 
dijken van de Grote Nete en tussen 93 en 24 door de vallei 
van de Kleine Nete.
www.visitlier.be 

  Stiltegebied Gestel
Gestel, een klein schilderachtig dorpje langs de Grote Nete... 
én erkend stiltegebied.
Je passeert dit pittoresk plaatsje tussen fietsknooppunt 32 
en 16.

Slaaptips:

  Cultuurhotel Bed Muzet
Slapen midden in de stad in de gerenoveerde vleugel van 
het oude Klooster van de Zwartzusters met zicht op de 
rustgevende binnentuin.

  Volmolenstraat 65, Lier
www.jeugdherbergen.be/lier 

  Best Western Plus Zimmerhof Hotel 
Het hotel ligt midden in het historisch centrum van Lier. 
Het viersterrenhotel is ondergebracht in het historisch pand 
'Rusthof Van Acker-Peeters' en de 'Gevangenenpoort'.

  Begijnhofstraat 2/Zimmerplein, Lier 
www.zimmerhof.be

Afstand 35km
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