Infokantoor Toerisme Oud-Turnhout

Oud-Turnhout, BEELDig mooi

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

De fietstocht leidt langs de vele mooie kunstwerken die je in het dorp kan bewonderen. Dit is de verdienste van de werkgroep “Kunst in het straatbeeld” die onder impuls van ere-burgemeester Jef Kersemans zich jarenlang heeft ingezet om
de straten met kunst te verfraaien.

Openingsuren:
maandag t/m woensdag
9.00
u tot 12.00 u - 13.00 u tot 16.00 u


Fietsroute

Onderweg zijn er voldoende horecazaken waar je even kan genieten van een verdiende rustpauze, een verfrissend
streekbiertje of een heerlijk ambachtelijk hoeve-ijsje.
Alvast veel fietsplezier!
Routebeschrijving
We vertrekken aan de hoofdingang van het gemeentehuis, Dorp 31, en rijden aan de verkeerslichten over
naar de Van der Bekenlaan en fietsen de eerste straat rechts de Domin Bauwensstraat in.

1. Autonoom | Maurice Brams
Dorp 31

Aan de hoofdingang van het gemeentehuis staat het kunstwerk “Autonoom” van de Oud-Turnhoutse kunstenaar Maurice Brams. Het beeld, gemaakt in gezoet arduin, werd in november 2009
officieel ingehuldigd en symboliseert 150 jaar trotse zelfstandigheid van de gemeente.

dinsdagavond
17.30
u tot 19.30 u


donderdag & vrijdag
9.00
u tot 12.00 u

zaterdag & zondag
gesloten
Praktisch

Oud-Turnhout

Afstand: +/- 25 km
Vertrek:
hoodingang gemeentehuis, Dorp 31
Parking:
Neerstraat 13

We nemen de eerste straat links Gemeentestraat tot de eerste straat links Sint-Bavostraat, tot aan de
Kerk.
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2. Ontplooiing | Hilde Heyns
Ingang bibliotheek

Een kiem symboliseert een individu dat zijn levenstocht begint. In een koesterende omarming,
met een duwtje in de rug en met gegeven talenten kan een mens zich ontwikkelen tot een gelukkige en boeiende persoonlijkheid. Het beeld, gemaakt in Carrara-marmer, werd ingehuldigd op
12 mei 2012.
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Links van de kerk staat het kunstwerk 'Gedragen Tijd'.
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3. Gedragen Tijd
Links van de Sint-Bavokerk

Het kunstwerk werd ter gelegenheid van 150 jaar Oud-Turnhout door Heemkundekring Corsendonca geschonken. Het werd samengesteld uit
de oude wijzerplaten van de Sint-Bavokerk en de arduinen stenen van de brug over het riviertje de AA op Schuurhovendijk.
We rijden voor de Kerk door de Kerkstraat tot het einde (T-punt) en nemen rechts de Steenweg op Turnhout.

4. De Liereman | Roland Rens
Voortuin Hofke van Chantraine, Kerkstraat 46

Dit beeld werd officieel ingehuldigd op vrijdag 19/01/2007. Als thema koos de kunstenaar voor de creatie van een fictief figuur, die een verpersoonlijking is van het natuurreservaat De Liereman. De figuur kijkt vertederd naar de vlinder op zijn hand.
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Aan het kruispunt Steenweg op Turnhout-Steenweg op Oosthoven kan je het kunstwerk “Samen Tafel Leven” vinden.

5. Samen-Tafel-Leven | Charles Vergouwen
Kruispunt Stwg. op Turnhout-Stwg. op Oosthoven

Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van Oud-Turnhout, schonken de Nederlandse inwoners een kunstwerk. Zij kozen voor een werk in
brons, bestaande uit een Kempense tafel en stoel, enkele ornamenten en een openliggend boek met een verbroederend gedicht.
Hier rijden we rechts Steenweg op Oosthoven op die overgaat in Heerestraat.
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We rijden voor de Kerk van Oosthoven links de Polderstraat in; deze blijven we volgen tot helemaal op het einde (T-punt).

6. Karel Van Miert | Philip Aguirre y Otegui
Kruispunt Stwg. op Ravels-Polderstraat

Ter nagedachtenis van de overleden sp.a-politicus en voormalig Euro-commissaris Karel Van Miert creëerde de kunstenaar dit kunstwerk
voor de gemeente Oud-Turnhout.
We fietsen rechts Steenweg op Ravels op tot aan het fietspaadje rechts naast huisnummer 85: Rabauwakkers. We rijden tot het einde (T-punt), komen
in de Sint- Antoniusstraat, die we links inrijden. We nemen de eerste straat rechts, Hueven. Even voorbij de bocht naar links kunnen we rechts door de
poort onder de huizen naar het Heieinde fietsen.
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We rijden links het Heieinde op en nemen de eerste verharde straat rechts, Lage Mierdse Weg. We rijden de eerste straat rechts Doolhofstraat in die
overgaat in Schuurhovendijk. Aan de splitsing rijden we links tot het einde (T-punt): links Schuurhoven in, dat aan de brug over de AA overgaat in Schuurhovenberg.
Waar Schuurhovenberg een bocht naar rechts neemt, rijden we rechtdoor (ook hier is de straatnaam Schuurhovenberg) tot aan het PVT De Liereman en
verder tot aan het Bezoekerscentrum. Na een bezoek aan de CosmoGolem op de parking van het Bezoekerscentrum, maken we rechtsomkeer.

7. Madonna der Nevelen | Luk Van Soom
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In de tuin van het PVT

Het monumentale beeld ‘De madonna der Nevelen’ werd in 2002 geplaatst in de tuin van het psychiatrisch verzorgingstehuis van de Broeders van Liefde, PVT campus De Liereman in Oud-Turnhout.
8. CosmoGolem | Koen Vanmechelen
Achteraan parking Landschap de Liereman

De CosmoGolem is een gigantische, houten antropoïde sculptuur van de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen. De vier meter hoge reus
wil een prominent symbool van hoop en evolutie over de hele wereld zijn. De CosmoGolem is leeg en in het luikje van zijn hart kunnen mensen
hun dromen en wensen achterlaten. In het Landschap De Liereman kreeg de CosmoGolem een vaste stek aan de ingang van het speelbos.
Net naast het Bezoekerscentrum nemen we links het zandpad Broederspleinpad (trage weg ) tot het einde (T-punt) Schuurhovenberg en rijden hier links.
Aan het kruispunt rechtdoor Draaiboom tot het einde: dan rechts Brooseinde tot het einde (T-punt); hier links Oude Arendonkse Baan.

9. Verbondenheid | Maria Van Miert
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Achteraan op het kerkhof

In 2006 werd op de begraafplaats van de Oude Arendonkse Baan een gemeenschappelijk graf ingericht. De Oud-Turnhoutse beeldhouwster
Maria Van Miert creëerde een kunstwerk ter nagedachtenis van alle mensen die er rusten, als symbool voor sereniteit en verbondenheid met
elkaar.
We nemen de 3de straat rechts Witte Bremlaan; aan de splitsing rijden we rechts tot het einde: Steenweg op Mol. Hier vinden we handbediende verkeerslichten en rijden links (50 m) tot de eerste straat rechts: Staprijk.
Aan de kerk Zwaneven staat het kunstwerk “Actie tot samenwerking”.
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10. Actie tot Samenwerking | Jef van Leeuw
In de voortuin van de kerk Zwaneven
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Het ontwerp is gebaseerd op een harmonieus samengaan van lichaam en geest. Vandaar dat de menselijke figuren steunen op elkaar om
samen met de twee andere invalshoeken van het beeld, dewelke het verward kluwen voorstellen, een piramide vormen.
Het beeld werd vervaardigd uit steen (Massangis Jaune) om de bestendigheid van deze kracht te benadrukken van wat blijvend is. Van hieruit
start nu een actie tot samenwerking in een blijvend karakter voor Zwaneven.
Hier nemen we de 2de straat links Tijkstraat tot het einde: Zwanevenstraat. Vervolgens links tot het einde (T-punt): Steenweg op Mol.
Op de Steenweg op Mol rijden we rechts tot de eerste straat links: Staatsbaan (gevaarlijke oversteek).
Op de Staatsbaan nemen we de eerste straat rechts: Oude Retiese Baan en rijden tot het einde Nieuwe Staatsbaan
die we kruisen. We rijden rechtdoor naar Rhoode (gevaarlijke oversteek). In Rhoode blijven we rechtdoor rijden en gaat Rhoode over in Arselt. Dit blijven
we volgen tot aan een T-punt waar we rechts afslaan. Ook hier is de straatnaam Arselt. Aan het einde (T-punt) rechts de Broekstraat in over de brug van
de E 34. Over de brug bevinden we ons in Schoonbroek en bochten aan het eerste kruispunt rechts.

11. Pastorietuin
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Schoonbroek

Volgende kruispunt rechtdoor:
Kabienstraat in en nemen de eerste straat rechts Kerkplein. We rijden steeds rechtdoor de Hesstraat in tot het einde: een kruispunt met de Provinciebaan. Hier rijden we rechtdoor de Kortijnse Weg in (gevaarlijke oversteek). We nemen de eerste straat rechts Kortijns Heike tot het
einde (T-punt), rijden rechts Kortijnen op tot het einde (T-punt). Vervolgens links Bremelshoef in tot het einde (T-punt) en dan rijden we rechts Hoeven op.
Hoeven gaat aan de brug over de Wamp over in Corsendonk. Corsendonk gaat over in Hoge Darisdonk die aan de brug over de E 34 over gaat in Lage
Darisdonk. Juist voor de brug, zien we aan onze linkerkant het “Over de brug en thuis”.

12. Over de brug en thuis | Chris Wens
Lage Darisdonk
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We rijden Lage Darisdonk af tot het einde (T-punt), en nemen hier links de Neerstraat.
In de Neerstraat steeds rechtdoor tot huisnummer 36, hier nemen we links de Hoogstraat (deels trage weg) tot het einde (T-punt). Zo komen we op de
Steenweg op Sevendonk: hier rijden we rechts en nemen we de eerste straat links Gommers (gevaarlijke oversteek). We rijden rechts van het speelparkje en blijven rechts Gommers volgen tot einde (T-punt).
In Watermolen nemen we rechtdoor het fietspad langs de AA: het Molendijkpad (een trage weg). We rijden tot het einde, komen zo op de Steenweg
op Turnhout en rijden deze rechts op. De Steenweg op Turnhout gaat over in Dorp en verder Steenweg op Mol waar we voor OC De Djoelen het laatste
kunstwerk vinden.

13. Liggende moeder met kind
OC De Djoelen

Het was de laatste wilsbeschikking van inwoner Jan Eerland (1910-2003) dat het beeld na zijn dood aan de gemeente werd geschonken.
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