Fietsroute – provincie Antwerpen – DR 2013.01
Deze Op Verkenning beschrijft een 52km lange fietstocht door de Antwerpse Kempen met
Hotel De Kempen als begin- en eindpunt. Op het gedeelte over Landschap De Liereman na
gaat de tocht over verharde wegen of (fiets)paden. Tussen de knooppunten 90 en 78 is een
stukje halfverhard. Op delen door de stadjes langs de route na zijn de verharde wegen en
paden autovrij of –luw.
OV naar en vanaf Reusel en Turnhout
Raadpleeg de websites van de vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Eindhoven.
 www.9292ov.nl  voor de bus naar en vanuit Reusel
 http://home.hccnet.nl/a.kopmels/EhvNS-Turnhout.htm  voor bus 480 Reusel –
Arendonk – Turnhout v.v.
 www.delijn.be  idem.
 www.belgianrail.be of www.bahn.de  voor de trein vanaf Turnhout naar Nederlandse
bestemmingen
Fietsverhuur
 Reusel, Hotel De Kempen (overnachten en verhuur) Turnhoutseweg 48, 0347 750 467,
www.hoteldekempen.nl.
 Arendonk, Taverne De Gouden Arend, Vrijheid 19, Tel: +32 14 67 23 15.
 Turnhout
o Stationstraat 1, +32 14 88 29 00 of +32 484 16 01 22
www.fietsenwerk.be/nl/turnhout-322.htm.
o Het Fietshuis, Gasthuisstraat 36b, Kelder HEMA.
Fietsroute
De beschreven tocht bestaat uit het opsommen van knooppunten. Langs de route en in het
bijzonder bij een vertakking of kruising van wegen staan rechthoekige witte
verwijzingsbordjes met het cijfer van het dichtstbijzijnde knooppunt. De route naar een
knooppunt is aangegeven met een groen cijfer en een richtingpijl. Op een knooppunt vertakt
de route zich naar weer andere knooppunten met elk een uniek nummer.
U kunt de fietstocht beginnen in het dorp of stadje van uw keuze. De beschreven route
begint bij Hotel De Kempen in Reusel langs de N284/N139 aan de grens met België.
1. Verlaat het hotel en fiets over het fietspad naast de provinciale weg (Turnhoutseweg)
richting grens. U hebt de weg links van u. Bij de grensovergang gaat de N284 over in de
Belgische N139.
2. Negeer de naar rechts aftakkende weg (Onder d’Eike) ter hoogte van een klein
monumentje (baksteen met fietswiel) ter gelegenheid van de opening van de fietsroute
Arendonk – Reusel.

3. Weg (deze heet Grens) en fietspad maken een royale bocht naar links. Fiets richting
‘Brug 5’.
4. De weg gaat over een hoger gelegen brug over het Kanaal Dessel – Schoten over
Turnhout. Neem een paar honderd meter verder de eerste weg naar rechts, De Brulen.
5. Fiets richting knooppunt 61.
6. Fiets voor koffie of thee bij de richtingverandering op de Hazegewoud, RA
Peerdskerkhof, verder over de Hazegewoud. Deze gaat over in Pelgrimsplein. Buig mee
naar rechts en het Pelgrimsplein gaat over in Wampenberg. Op nummer 135 begint de
onverharde toegangsweg naar Postelboershof in Arendonk. Om weer bij de route te
komen fietst u hetzelfde stukje terug en gaat op Hazegewoud LA, Peerdskerkhof.
7. Fiets langs de volgende knooppunten: 61 – Landschap De Liereman met
Bezoekerscentrum – 62 – Priorij van Corsendonk – 64 – 28 – 89 – 90 – 78 – met het spoor
links naar het centrum van Turnhout.
8. Op de viersprong Spoorwegstraat/Stationstraat met De Merodelei òf RA, richting Grote
Markt òf richting Kasteel van de Hertogen van Brabant.
9. Richting Grote Markt – RA De Merodelei. Ga RD waar De Merodelei naar rechts buigt en
overgaat in Victoriestraat. De rechtdoor gaande winkelstraat heet Gasthuisstraat.
10. De Gasthuisstraat gaat over in Grote Markt; blijf RD fietsen en ga linksom het plein heen
– 2x LA en ga bij de derde kruising RA, Zegeplein. Dit is ter hoogte van het witte stadhuis.
Houd op het Zegeplein rechts aan, Begijnenstraat en fiets in de richting knooppunt 1.
Volgt de aanwijzing vanaf punt 12.
11. Richting kasteel – RD Stationstraat en fiets richting knooppunt 1. De route gaat via de
Warandastraat op viersprong LA, Broederstraat, RA Kasteelplein, LA en RA Kasteelstraat,
LA Begijnenstraat verder richting knooppunt 1.
12. Knooppunt 1 volgt direct na de brug; RA met het kanaal rechts en een voormalig hoog
bakstenen elektriciteitshuis (eerder een toren) links van u.
13. Knooppunt 1 – 4 – 32 – 58 – 59.
14. Het fietspad komt in een flauwe bocht uit op de iets bredere Onder d’Eike, rechts
aanhouden.
15. Ga bij het bereiken van het knooppunt 59 schuin naar linksvoor, het verlengde van
Onder d’Eike. Negeer de scherp naar links aftakkende Mierdseweg.
16. Onder d’Eike komt uit op Grens, zie punten 2 en 3. Volg vanaf hier – weer met de weg
links van u – het fietspad naar Hotel De Kempen.
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Horeca
Turnhout heeft een ruim aanbod aan horecavoorzieningen. Onderweg zijn er enkele
horecavoorzieningen, zoals de Postelboershof in Arendonk, het bezoekerscentrum
Landschap De Liereman, de Priorij van Corsendonk en Hotel De Kempen aan het begin en
einde van de route.
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