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Step Tours Ravels - De Binkenroute

Lengte: 32.1  km

Stijging: 75  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10

Routebeschrijving

Afwisselende route langsheen velden, Bels-lijntje, 
Kanaal Dessel-Schoten, stadcentrum Turnhout.
De route brengt u via landelijke wegen tot op de 
Grote Markt van Turnhout, het overgrote deel van het 
traject is autoluw, en op fietpaden af te leggen. Het is 
de ideale route om een stukje Groene 
Noorderkempen te ontdekken, met de uitkijktoren 
over het Turnhouts vennengebied heb je een leuke 
tussenstop. Ook voor diegene die de lokale horeca 
willen steunen worden met regelmaat in hun noden 
voorzien doorheen het traject. De route is met name 
geschikt om een vriendenuitstap, teambuilding, 
familiedag een leuke invulling te geven met voor 
ieders wat wils.

Bezienswaardigheden

Kloosterhuis, later gemeentelijke 
basisschool

1  - Afstand langs route: 0.45  km

Afbeelding 1: Kloosterhuis, later gemeentelijke 
basisschool (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 01-08-2001, 
©Vlaamse Gemeenschap)

Na de splitsing van de gemeenteschool in jongens- en 
meisjesonderricht in 1919, werd circa 1925 bij het 
bestaande bewaarschooltje uit het vierde kwart van 
de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw een 
meisjesschool van twee klassen met klooster 
gebouwd onder leiding van de zusters annonciaden 
van Huldenberg; verdere uitbreidingen in het tweede 
kwart van de 20ste eeuw; in 2001 gerenoveerd naar 

ontwerp van F. Vredebos.

Gemeenteschool van Ravels-Eel

1  - Afstand langs route: 0.46  km

Afbeelding 2: Gemeenteschool van Ravels-Eel (Bron: 
Vlaamse Gemeenschap, 01-08-2001, ©Vlaamse 
Gemeenschap)

Voormalige gemeenteschool. Circa 1877 bouw van de 
onderwijzerswoning met een aanpalende klas, 
achteraan de speelplaats met pissijnen, naar ontwerp 
van P.J. Taeymans; de uitvoering is een combinatie 
van twee opgemaakte ontwerpen, één dateert van 14 
augustus 1874. In 1913 onder leiding van een zuster 
annonciade van Huldenberg; vanaf 1919, bij de 
splitsing in jongens- en meisjesonderricht, enkel 
gemeentelijke jongensschool. Circa 1934 uitbreiding 
van de klassenvleugel met het huidige rechter 
gedeelte naar ontwerp van J. Taeymans, ontwerp 
dateert van 23 september 1933. In het tweede en 
derde kwart van de 20ste eeuw herstellings- en 
veranderingswerken onder meer aan de  
onderwijzerswoning alsook de bouw van nieuwe 
nutsgebouwen. Momenteel leegstaand.

Overstromingsgebied 'Eel'

2  - Afstand langs route: 1.07  km

Afbeelding 3: Overstromingsgebied 'Eel'
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Het overstromingsgebied Eel kan 11.500m³ water 
opvangen. Het deel ten westen van de 
Hogevoortstraat  bestaat voornamelijk uit een 
hakhoutbosje. Elke winter wordt één vierde van de 
oppervlakte volgens een beurtrol afgezet. Het deel 
ten oosten is een grote rietplas. Ook hier wordt 
ongeveer één vierde van het riet elk najaar volgens 
een beurtrol gemaaid. Dit beheer heeft tot doel 
biotoop en bergingsvolume in stand te houden.

Bron van de Aa

3  - Afstand langs route: 3.15  km

Afbeelding 4: Bron van de Aa

De Aa heeft niet echt een bron, maar begint officieel 
op deze plek. Reeds in de Atlas der Waterlopen van 
1877 werd het punt van oorsprong van de Aa hier 
ingetekend. Vanaf hier kronkelt hij als een blauwe 
ader noordwaarts. Na zestien kilometer steekt hij de 
grens met Nederland over en krijgt daar de naam 
Rovertsche Leij. Ten zuiden van Goirle stroomt die 
samen met de Poppelsche Leij (Leyloop) en vormt zo 
de Nieuwe Leij en vanaf Tilburg kortweg de Leij. De 
beek verandert nog twee keer van naam en stroomt 
dan  in de rivier de Dommel. Ten noorden van 's-
Hertogenbosch mondt die onder de naam Dieze 
uiteindelijk uit in de Maas.

Grafveld Het Heike

4  - Afstand langs route: 4.01  km

Het grafveld Het Heike is een grafveld waarin zich 
minstens 27 graven hebben bevonden, gelegen bij 
Klein-Ravels in de gemeente Ravels in de Belgische 

Afbeelding 5: Grafveld Het Heike (Bron: Eric Gaba 
(Sting - fr:Sting) and NordNordWest)

provincie Antwerpen.
Deze begraafplaats is gebruikt in de periode van de 
late bronstijd tot in de vroege ijzertijd . Conform de 
gebruikelijke begrafenisrituelen in de Kempen 
werden de doden hier gecremeerd, waarna de resten 
bijgezet werden in een grafheuvel of vlakgraf in een 
aardewerken pot. Zelden werden er bijgaven 
meegegeven. De aanwezige urnen waren van het 
Harpstedt-aardewerk, die typerend zijn voor de 
vroege ijzertijd. Men vond verder één kleiner bijpotje, 
een Eierbecher.

Heuvel

5  - Afstand langs route: 6.42  km

Afbeelding 6: Heuvel

Ravelse bergen

Het grootste deel van de ‘Ravelse bergen’ werd in het 
verleden ontzaveld, geëgaliseerd en beplant met 
dennen. Vroeger was het een licht golvend 
heidelandschap maar door ontginningen, behield 
slechts een klein gedeelte het oorspronkelijk reliëf. 
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Dankzij het verwijderen van de aangeplante 
Corsicaanse den, vonden mierenleeuw en enkele 
soorten zandbijen opnieuw een geschikt biotoop. 
Ook de veldkrekel voelt zich in dit droge milieu thuis. 
De plantengroei evolueerde spectaculair. Nu groeien 
hier hazenpootje, zandblauwtje en de zeer zeldzame 
lathyruswikke. Het mooie zandblauwtje en 
grassoorten zoals vroeghaver en buntgras, wijzen op 
droge bodems rijk aan mineralen.

Door de stijging van het aantal bloeiende planten, 
gaat ook de diversiteit aan vlinders de hoogte in. Ook 
verschillende vogels zijn tevreden over de nieuwe 
ontwikkelingen. Op deze plaats broeden kwartel, 
patrijs en boomleeuwerik.

De rugstreeppad

In de snel opwarmende vennen ontwikkelen de 
dikkopjes van de rugstreeppad zich in korte tijd. Het 
dier is eenvoudig te herkennen aan de dunne gele 
streep op de rug. De rugstreeppad brengt de 
wintermaanden door in een zelf gegraven hol dat tot 
een halve meter diep kan zijn. Door herstel van 
verschillende vennen gaat de rugstreeppad een 
mooie toekomst tegemoet.

LIVE+
Het Turnhouts Vennengebied maakt deel uit van het 
Natura 2000-netwerk van Europees belangrijke 
natuurgebieden en geniet de steun van het LIFE+ -
fonds van de Europese Unie.

Buitengoed met hoeve

6  - Afstand langs route: 6.86  km

Afbeelding 7: Buitengoed met hoeve (Bron: Plomteux, 
Greet, 22-09-1995, ©Vlaamse Gemeenschap)

Eenvoudig buitengoed met bijhorende hoeve uit het 
vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 

20ste eeuw. Woning bestaande uit een eerste volume 
van vier/twee traveeën en één bouwlaag met een ten 
oosten aanpalend tweede volume van twee traveeën 
en twee bouwlagen, onder zadeldaken (nok loodrecht 
op de straat, Vlaamse pannen) met klokkenstoeltje.

Uitkijktoren Turnhouts Vennengebied

7  - Afstand langs route: 10.85  km

Afbeelding 8: Uitkijktoren Turnhouts Vennengebied

Afbeelding 9: Uitkijktoren Turnhouts Vennengebied

Afbeelding 10: Uitkijktoren Turnhouts Vennengebied

Een uitkijktoren laat je genieten van alle natuurlijke 
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pracht die het Vennengebied rijk is. De toren is een 
verlengstuk van een natuurinrichtingsproject waar al 
jarenlang in wordt geïnvesteerd. De twaalf en een 
halve meter hoge toren bestaat uit een stalen 
constructie die bekleed en bevloerd is met duurzaam 
eiken- en cederhout.
Fiets langs het Bels Lijntje tussen Turnhout en Baarle-
Hertog en geniet van het prachtige uitzicht.

Litenatuurtjes

8  - Afstand langs route: 12.39  km

Afbeelding 11: Litenatuurtjes (Bron:  Copyright 
Toerisme Provincie Antwerpen )

In het Turnhouts Vennengebied ontdek je 10 
‘Litenatuurtjes’ op platen van Corten-staal. De 
‘Staaltjes natuur’ werden ingeplant langs een 
wandelroute die vertrekt vanaf de Klein 
Engelandhoeve. De ‘Staaltjes Natuur’ werden 
geplaatst om en rond een landschappelijk of 
natuurhistorisch element.

Turnhout - Klein Engelandhoeve

8  - Afstand langs route: 12.39  km

Afbeelding 12: Turnhout - Klein Engelandhoeve 
(Bron: Klein Engelandhoeve)

Een eindje voor je Turnhout nadert, ongeveer waar 

de “Steenweg op Baarle-Hertog” overgaat in “Klein 
Engeland” duikt aan de rechterkant van de weg een 
merkwaardig pand op. Wie nog tijd heeft kan zich 
best even parkeren op de parking van het 
bezoekerscentrum “Klein Engeland hoeve”. Sinds 
1991 is de hoeve de thuisbasis van vzw Trefpunt 
Toreke, een vereniging die werkt rond kansarmoede.
Maar de hoeve en de omliggende gebouwen, 
natuurschoon, en akkers kennen een rijke 
geschiedenis. “Englant” zou een Middelnederlands 
woord zijn voor weiland of akkers die bij een dorp 
hoorden. De gebouwen maakten een tijdje deel uit 
van de blekerij Borghs-Van der Heijden. De tijk werd 
destijds (halverwege 19de eeuw) hier in de buurt 
gebleekt op de vennen. Het venwater in de omgeving 
was zo zuiver dat het textiel een perfecte witte, 
verzilverde en glanzende kleur kreeg. De blekerij 
telde destijds 30 à 40 arbeiders.

Wandel en picknick in het Turnhoutse 
Vennengebied

9  - Afstand langs route: 12.78  km

Afbeelding 13: Wandel en picknick in het Turnhoutse 
Vennengebied

Het Turnhouts Vennengebied is een belangrijk 
heidegebied in Vlaanderen. Door de openheid en rust 
in het gebied voelen weidevogels er zich thuis. In het 
Turnhouts Vennengebied leeft de tweede grootste 
populatie grutto's in Vlaanderen en broedt de wulp 
op de heide en omliggende weilanden tussen het 
Zwart Water en de Hoogmoerheide. Aanschouw deze 
natuurpracht van boven op de uitkijktoren.

Villa Hortensia

10  - Afstand langs route: 14.77  km

'Villa Hortensia; heerlijk genieten van rust en ruimte 
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in het bruisende Turnhout'. Uw jonge gastfamilie, 
Tim, Marjan en de kleine Jules en Aimée, kocht het 
huis in 2008. Hiermee ging een langgekoesterde 
droom in vervulling. Het was liefde op het eerste 
gezicht. De oude hortensia's, die in volle bloei de 
voorgevel sierden, leenden hun naam aan dit 
charmante landhuis. Laat u aangenaam verrassen in 
Villa Hortensia en ervaar het échte genieten zelf: De 
rust van de Kempen, een sprankeltje luxe, 
gecombineerd met een strategische ligging aan de 
rand van het centrum van Turnhout en de 
uitvalswegen, maken deze Bed and Breakfast (B&B) 
een plek waar u graag wilt terugkomen.

Bels Lijntje

11  - Afstand langs route: 15.08  km

Afbeelding 15: Bels Lijntje (Bron: Wizpr.guide)

De spoorlijn van Tilburg naar Turnhout werd op 1 
oktober 1867 geopend. Zij kreeg de naam ‘Bels Lijntje’ 
omdat zowel de aanleg als de exploitatie door een 
Belgische maatschappij gebeurde. De Belgen zagen 
namelijk kansen om over deze spoorlijn kolen aan te 
voeren voor de Nederlandse fabrieken.
De maatschappij Grand Central Belge had eerst grote 
plannen met de lijn. Ze zou het spoor voor 
internationaal goederenverkeer tussen Nederland en 
België worden. Logisch want het spoor lag erg 

centraal. Maar al vanaf de beginjaren was er weinig 
personen- en goederenvervoer langs de lijn. De 
spoorlijn werd een lokale lijn en het vervoer van 
personen werd al in 1872 beperkt om in 1934 geheel 
te stoppen. Ook het goederenvervoer ging in de jaren 
dertig bergafwaarts en werd in 1960 stopgezet.
In de zomer van 1974 begon Stichting Stoomtrein 
Tilburg-Turnhout op zondag met toeristische 
stoomtreinritten van Tilburg tot de grens en terug. De 
laatste stoomtrein reed in de zomer van 1981 over 
het lijntje. In 1986 besloot de NS dat de lijn 
afgebroken mocht worden. Lange tijd was het 
onduidelijk wat er verder zou gebeuren. Velen 
dachten dat het traject opgebroken werd voor de 
TGV. Maar uiteindelijk kreeg het lijntje een nieuwe 
bestemming. In 1989 werd een fietspad aangelegd op 
de oude spoorbedding. In 1993 was het fietspad van 
Tilburg naar Turnhout, dat wel negen keer de grens 
overgaat, af. Ze loopt 22 km op Nederlandse en 8km 
op Belgische grondgebied. Het is erg geliefd bij menig 
fietser en wandelaar.

Jachthaven - Turnhout

12  - Afstand langs route: 16.52  km

Afbeelding 16: Jachthaven - Turnhout

De jachthaven is een van de grootste troeven van 
Turnhout. Een mooiere plaats waar stad, water en 
natuur elkaar raken, is er niet.

Zen aan het water

Wandelaars, fietsers en de pleziervaart halen hun 
hart op tijdens een tocht langt het kanaal Dessel-
Schoten. Om te bekomen van al dat moois, houden 
ze halt in de jachthaven van Turnhout.

Hier ontmoeten de Oude en de Nieuwe Kaai elkaar. 
Het is er bijzonder aangenaam toeven. Bankjes aan 
het water, gezellige terrasjes aan de kade, een 
ligweide, water en bomen om naar te turen.
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Watertoren

13  - Afstand langs route: 17.1  km

Afbeelding 17: Watertoren (Bron: Wizpr.guide)

Nadat door de Brusselse geologen Gevloy en Rutot al 
rond 1900 grondwater was gevonden op de 
Baarleheide ten noorden van de stad, kreeg Turnhout 
vrij snel een waterleiding. Nader onderzoek door 
onder meer E. Putzeys, hoofdingenieur van Brussel, 
leidde tot de aanbesteding van de nieuw te bouwen 
watertoren. In 1902 gebeurde de aanbesteding en 
toewijzing van het project aan de zogenaamde 
‘Compagnie Générale des Conduits d’eau’ van Luik. 
Spoedig daarna werd de watertoren opgetrokken 
naar het ontwerp van Putzeys. Hiervoor moest wel 
eerst een schuur onder oude olmenbomen 
afgebroken worden. Die was nog een restant van de 
warande, een bos dat bij het kasteel hoorde.
In 1904 wordt de watertoren officieel ingehuldigd 
door twee fonteinen op de Grote Markt in werking te 
stellen. De sleutels daarvoor werden aan kroonprins 
Albert en prinses Elisabeth aangeboden op een 
kanten kussentje, dat nog steeds bewaard wordt in 
het Taxandriamuseum. Een gedenkplaat aan de gevel 
verwijst nog naar deze plechtige opening door het 
prinsenpaar. 
Op de toren is het wapenschild van Turnhout te zien, 
gebeeldhouwd door de bekende Turnhoutse 
kunstenaar Napoleon Daems. Verder is de toren 
versierd met een vensterrij. De metalen kuip is 
bekleed met bakstenen metselwerk dat tussen 
metalen staven is ingewerkt. Dit is geen overbodige 
luxe aangezien de kuip 5 000 kubieke meter water 
kan bevatten. Ondertussen is de watertoren al vele 

jaren buiten gebruik en vervangen door modernere 
installaties. Maar in 2012 stond hij nog centraal als 
vuurtoren voor Turnhout Cultuurstad van Vlaanderen.

Begijnhofmuseum

14  - Afstand langs route: 17.46  km

Afbeelding 18: Begijnhofmuseum (Bron: Wizpr.guide)

Dames in een zwart habijt en een witte kap, die soms 
opdraven in stripverhalen: als we niet opletten is dit 
het beeld dat jongeren in de toekomst hebben van 
begijnen.  Maar dat is buiten het Begijnhofmuseum 
gerekend! Hoe woonden deze intrigerende vrouwen? 
Welke geloften legden ze wel of niet af? Wat deden ze 
om brood op de plank te krijgen? Stap binnen! 
Originele meubels, een hostiebakkerij, handwerk en 
gebruiksmateriaal illustreren het dagelijkse leven van 
de begijnen. Kunstschatten en religieuze voorwerpen 
tonen hoe ze hun geloof beleefden.  Het museum 
bewaart trouwens een echt topstuk: een 16de eeuws 
processionale of muziekhandschrift. Dit boek bevat 
de partituren van gregoriaanse liederen die de 
begijnen op alle religieuze feestdagen zongen. Het 
werd eeuwenlang gebruikt én aangevuld.
Zomer in het museum
Elke woensdag van juli en augustus is het museum 
gratis toegankelijk. Om 14 uur neemt een gids u mee 
op sleeptouw door het begijnhof (inclusief kerk en 
kapel!) en het museum. Voor kinderen is een 
zoektocht voorzien die past binnen het Turnhoutse 
Vliegparcours.
Praktische info
Openingsuren
maandag: gesloten
dinsdag tot zaterdag: 14 – 17 uur
zondag: 11 – 17 uur
Toegang
5 euro – kortingstarief: 3 euro – jonger dan 18 jaar: 
gratis
Combiticket met het Taxandria- en het 
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Speelkaartenmuseum: 7,50 euro
Rondleiding: 50 euro + 5 euro dossierkost – 
reserveren bij gidsen@turnhout.be of 014 44 33 55
www.begijnhofmuseum.be

De Warande

13  - Afstand langs route: 17.5  km

Afbeelding 19: De Warande (Bron: Wizpr.guide)

In principe is de Warande ten tijde van EXPO 58 
ontstaan. Of het idee althans. In 1956 startte 
Turnhout onderhandelingen over de aankoop van 
gronden in het hart van de stad voor de oprichting 
van een ‘kunstencentrum’. Van 1875 tot 1957 was op 
deze locatie het Turnhoutse ziekenhuis gehuisvest. 
Architecten Vanhout, Wauters en Schoeters werden 
in 1962 aangesteld voor het opmaken van een eerste 
raming. In 1966 werd het definitieve voorontwerp 
goedgekeurd en een jaar later legde minister Van 
Elslande de eerste steen. Een gedenksteen in de 
inkomhal herinnert hier nog aan.

Toch was de bouw van dit cultuurcentrum geen 
eenvoudige opdracht. Er waren namelijk geen 
voorbeelden aangezien het begrip ‘cultureel centrum’ 
nog onbekend was. Ondanks alles slaagde men in het 
opzet en kreeg Turnhout een cultuurhuis. Voor de 
naam van het CC moest niet ver gezocht worden, een 
park bij een kasteel is een warande. Op zaterdag 28 
oktober 1972 werd de Warande plechtig geopend.

Jaar na jaar is de Warande verder uitgegroeid tot het 
grootste cultuurhuis in Vlaanderen. Zo is er vanaf 
1996 sprake van een tweede zaal, in 1999 is het 
definitief. In september 2005 gaat het nieuwe deel 
van de Warande open. De tweede zaal krijgt de naam 
‘de Kuub’. In 2012 wordt de Warande 40 jaar en begin 
2013 gaan de deuren van een vernieuwde Warande 
open. De exporuimte is fors uitgebreid, er is een 
nieuw café met de klinkende naam 'Barzoen' en de 

hal is volledig vernieuwd.

Het Kasteel van de hertogen van Brabant

13  - Afstand langs route: 17.79  km

Afbeelding 20: Het Kasteel van de hertogen van 
Brabant (Bron: Wizpr.guide)

Het kasteel van de hertogen van Brabant heeft een 
lange en bewogen geschiedenis. Wellicht dateert het 
gebouw uit het begin van de dertiende eeuw. Het 
fungeerde eeuwenlang als vesting en als jachtslot. 
Boven de ingang prijkt het wapen van Maria van 
Zimmeren, Vrouwe van Turnhout. Sinds 1796 is er in 
het kasteel een rechtbank gevestigd.
In de Franse tijd verdwenen de adellijke families uit 
het kasteel en was verval onvermijdelijk. Rond 1800 
nam de Franse overheid het gebouw in gebruik als 
rechtbank en als gevangenis, want vrijheidsberoving 
was voortaan de gangbare straf. In 1807 werd het 
kasteel verkocht aan de Stad Turnhout, die het 
verhuurde aan het ministerie van Justitie. Toen in 
1904 de gevangenen naar de nieuwe gevangenis in 
de Wezenstraat verhuisden, kwam het vredegerecht 
naar het kasteel. Daarna wordt het in 1908 eigendom 
van de provincie. Zij gaven de opdracht aan architect 
Jules Taeymans om het te restaureren. Die gaf het 
kasteel zijn huidige buitenaanzicht. In 1975 werd het 
eigendom van de staat. Om het geheel in zijn oude 
luister te herstellen, leverde de Regie der Gebouwen 
grote inspanningen. Hierdoor verblijft de Turnhoutse 
rechtbank nu in een schitterend historisch 
monument.
In de slotgracht ziet u ‘De Najade’, de godin van alle 
bronnen en rivieren. In 1991 vleide ze zich hier neer. 
Zo stelde Rik Poot zich waternimfen uit de Griekse 
mythologie voor.  
Sinds kort moet er geen brief meer gestuurd worden 
naar de afdelingsvoorzitter van de Rechtbank Eerste 
Aanleg Antwerpen. Dit kan ook via mail.
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Turnhout

15  - Afstand langs route: 18.04  km

Afbeelding 21: Turnhout (Bron: Wizpr.guide)

Welkom in Turnhout
Turnhout ligt in het noorden, vlakbij de grens met 
Nederland.  5500 ha groot vormt zij de noordelijke 
poort tot de Antwerpse Kempen.  Archeologische 
vondsten wijzen reeds op bewoning in de Prehistorie.
In 1212 schenkt Hertog Hendrik I van Brabant 
vrijheidsrechten aan Turnhout ‘Stad en Vrijheid’. Van 
de middeleeuwen tot na de Belgische 
Onafhankelijkheid had de stad een zeer belangrijke 
functie als overslagplaats voor schapenwol, wat voor 
een intensieve weefnijverheid zorgde. Na de 
Onafhankelijkheid namen de papierverwerkende 
industrie en de drukkerijen het roer in Turnhout over. 
Gebedenboeken, missalen, mannekensbladen en 
speelkaarten werden zo de troeven van de stad. 
Sinds die periode mag Turnhout zicht trots 
‘speelkaartenstad’ noemen.
Met recht en reden mag ze zich ook centrumstad 
noemen. Turnhout oefent namelijk een centrale rol 
uit op vlak van werkgelegenheid, onderwijs, cultuur 
en ontspanning voor de regio. Niet verwonderlijk dus 
dat Turnhout de naam ‘Hoofdstad van de Antwerpse 
Kempen’ op haar visitekaartje mag plaatsen. In de 
Antwerpse Kempen is er geen enkele plaats die zo 
centraal gelegen is als Turnhout. Hierdoor is het de 
ideale uitvalsbasis voor een uitstap in de brede regio.
Maar nu wordt het tijd om de stad te bezoeken en 
haar troeven te ontdekken. In het noorden ligt het 
Vennengebied dat uniek is in Europa. Het Begijnhof is 
in 1998 door UNESCO erkend als werelderfgoed. Het 
justitiepaleis is gevestigd in een kasteel met een 
slotgracht in het midden van de stad, en het 
Speelkaartenmuseum niet te vergeten. En dit zijn nog 
maar enkele tips…

Nationaal Museum van de Speelkaart

16  - Afstand langs route: 18.1  km

Afbeelding 22: Nationaal Museum van de Speelkaart 
(Bron: Wizpr.guide)

Het  museum  omvat een heus machinepark waarin 
authentieke drukpersen het productieproces van de 
speelkaart demonstreren.  De Turnhoutse grafische 
industrie speelde sinds de 19de eeuw een 
prominente rol bij het vervaardigen van kaarten. In 
de 20ste  eeuw groeide Turnhout zelfs uit tot de enige 
fabrikant van speelkaarten in de Nederlanden en tot 
de belangrijkste uitvoerder ter wereld.  Regelmatig 
worden demonstraties op de historische drukpersen 
gegeven.  Blikvanger is de gigantische 19de -eeuwse 
stoommachine.
Kartonnen Wapens
Speelkaarten en oorlog: een vreemde combinatie?  
Niet echt, want tijdens elke oorlog worden 
speelkaarten gebruikt en niet enkel als tijdverdrijf.  In 
de expo ‘Kartonnen Wapens’ toont het museum de 
minder onschuldige kant van het spel tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.  Kaarten werden strategisch 
ingezet: als propagandamiddel of zelfs om militaire 
vaardigheden aan te leren. Zo circuleerden er kaarten 
met de verschillende seincodes of de soorten 
marineschepen. Machtig speelgoed, dat kaartspel!  
‘Kartonnen Wapens’ loopt nog tot het einde van het 
jaar.
Zomer in het museum
Elke donderdag van juli en augustus is het museum 
gratis toegankelijk. Om 14 uur start een rondleiding 
met drukdemonstraties. Voor kinderen is een 
zoektocht voorzien die past binnen het Turnhoutse 
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Vliegparcours.
Praktische info
Openingsuren
Maandag: gesloten
Dinsdag tot vrijdag: 10 – 17 uur
Zaterdag en Zondag: 11 – 17 uur
Toegang:
5 euro – kortingstarief: 3 euro – jonger dan 18 jaar: 
gratis
Combiticket met het Begijnhof- en het 
Taxandriamuseum: 7,50 euro
Rondleiding: 50 euro + 5 euro dossierkost – 
reserveren bij gidsen@turnhout.be of 014 44 33 55
Meer info: www.speelkaartenmuseum.be

Theobalduskapel

17  - Afstand langs route: 18.4  km

Afbeelding 23: Theobalduskapel (Bron: Wizpr.guide)

De Theobalduskapel is de oudste kapel van de stad. 
Ze heeft een hoog- en laatgotische stijl met als 
bekende kenmerk een zaalkerkje met laatgotisch 
schip van twee traveeën uit de 17de eeuw, met een 
iets smaller en hoger opgetrokken koor van drie 
rechte traveeën en een driezijdige absis in 
hooggotische stijl uit de 14de eeuw. De kapel werd 
toegewijd aan de Heilige Theobaldus ook wel Sint 
Ewout genoemd. Hij werd aangeroepen ter genezing 
van kinderkwalen. Zo kwamen bedevaarders van 
heinde en verre om de heilige om genezing te 
smeken van kinderen met kinkhoest, stuipen en 
‘kwade koortsen’.  Na elke dienst werden de 
aanwezigen gezegend met de door Rome 
goedgekeurde relikwie van de Heilige Theobaldus. De 
kinderen dronken gewijd water uit een jachthoorn. 
Deze traditie bleef bestaan tot in de jaren ’50, daarna 
verminderde ze stilaan om met de sluiting van de 
kapel volledig te verdwijnen. Maar in de kapel werd 
nog een andere heilige door de bevolking vereerd: 
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Zij zou een aandeel 

gehad hebben in de overwinning van de Patriotten op 
de Oostenrijkers tijdens de Slag van Turnhout op 27 
oktober 1789. Dit getuigt althans een brief 
geschreven door begijn Johanna Tibe. Volgens het 
begijntje verdween het beeld plots en kwam het 
enkele uren later weer terug. De Patriotten en de 
Oostenrijkers hadden het beeld in de Gasthuisstraat 
boven de vechtende troepen zien verschijnen. Zij ving 
de kanonskogels van de Oostenrijkers in haar schoot 
op zodat de Patriotten de Oostenrijkers een 
nederlaag konden toebrengen.

Begijnhof van Turnhout

14  - Afstand langs route: 18.76  km

Afbeelding 24: Begijnhof van Turnhout (Bron: 
Wizpr.guide)

Wandel het begijnhof binnen door het vroeg-
classicistisch poortgebouw uit 1700 met een beeld 
van de heilige Begga. Zij is (vanaf de 17de eeuw) de 
patrones van de begijnen en is daarom prominent 
aanwezig in de kerk en het museum. In het laatste 
kwart van de 17de en het eerste kwart van de 18de 
eeuw woonden op het begijnhof zo’n 350 begijnen. 
Nadien nam hun aantal geleidelijk af. De laatste 
begijn was de Nederlandse Joanna de Boer, die het 
begijnhof in 1999 moest verlaten wegens ziekte. Ze 
overleed in 2002 en ze werd begraven aan de 
zuidkant van de kerk.
Het Turnhoutse begijnhof is een pareltje. Niet alleen 
omwille van de rust maar ook dankzij de talrijke 
historische gebouwen. De fraaiste exemplaren 
dateren uit de 17de eeuw. Het Sint-Jansconvent 
(huisnummer 56), waar nu het unieke 
begijnhofmuseum is gevestigd, werd in ca. 1680 
gebouwd. De Heilig-Kruiskerk werd in 1666 ingewijd. 
Deze kerk is een voorbeeld van de wisselwerking 
tussen laatgotiek en barok. Links achteraan op het 
begijnhof staat de kapel van het Heilig Aanschijn uit 
1885-1887, die een fraai beeld bevat van de heilige 
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Colomba. De kapel werd gefinancierd door 
grootjuffrouw Octavie Van Genechten. Midden in het 
begijnhof is een Lourdesgrot te zien met vele 
bedankplaatjes voor genezingen. Provinciaal architect 
Jules Taeymans heeft de woonhuizen links van de 
ingang in 1911 in een aangepaste stijl ontworpen. Het 
begijnhof is sinds 1998 door  de UNESCO erkend als 
werelderfgoed.

Camping Baalse Hei

18  - Afstand langs route: 22.39  km

Afbeelding 25: Camping Baalse Hei

Rustig terrein met 4 trekkershutten tussen Turnhout 
(3 km) en Baarle-Nassau, vlakbij een natuurgebied. 
Zwem-, roei- en visvijver. Voetbal, volley, basket en 
tennis. Gezelllige taverne. Talrijke bewegwijzerde 
wandel- en fietsroutes - fietsknooppuntenkaart 1 
Antwerpse Kempen. Op 20 min. van Bobbejaanland.

Baalse Hei

18  - Afstand langs route: 22.39  km

Afbeelding 26: Baalse Hei

Vanuit de gezellige taverne en van op het ruime 
terras heb je een uniek zicht op vijvers, speeltuin en 
bossen.

    Kom eens langs voor een hapje, een Corsendonk of 
een De Koninck van ’t vat.
    Gelegen aan de rand van het Turnhouts 
Vennengebied is het de ideale stopplaats langs de 
Landloperroute, vlakbij knooppunt 3.
    Ook startplaats van talrijke bewegwijzerde 
natuurwandelingen en bovendien vertrekpunt van 
wandelnetwerk Kempens Landgoed.

Jachthaven het geVaer

19  - Afstand langs route: 23.02  km

Afbeelding 27: Jachthaven het geVaer

De jachthaven Het Gevaer ligt goed beschut in een 
groen en rustig kader en beschikt over diverse 
faciliteiten voor passanten. Bij goed weer ben je 
tijdens het weekend welkom in de kantine.

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd gegraven 
tussen 1844 en 1875 om de welvaart in de streek te 
verhogen.

De arme, Kempense zandgronden werden bevloeid 
met het kalkrijke water uit de Maas en de nijverheid 
leefde op door nieuwe transportmogelijkheden over 
water tussen Luik en Antwerpen. Bij het graven 
stootte men op een kleilaag die de industrialisatie van 
de streek tot gevolg had. Langs het kanaal vestigden 
zich meerdere steen- en pannenfabrieken. Helaas zijn 
deze teloorgegaan. Het kanaal wordt momenteel 
druk bevaren door plezierjachten en kano’s. Langs de 
oevers is het heerlijk wandelen, fietsen en 
paardrijden.

Ravels

20  - Afstand langs route: 25.86  km

Ravels is een plaats en gemeente in de Belgische 
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provincie Antwerpen. De gemeente behoort tot het 
kieskanton en het gerechtelijk kanton Arendonk. 
Hoewel de gemeente vernoemd is naar de grootste 
deelgemeente, Ravels, staat het gemeentehuis in 
Weelde omdat dat centraler in de gemeente ligt. De 
inwoners van Ravels, de Ravelsenaars of Ravelaars, 
dragen de bijnaam Ravelse Pieren.
De vroegste benaming van Ravels is Ravenslo en 
dook reeds op in 1165. Hiervan is niet met zekerheid 
geweten of dat de tussen-s op een bezitsvorm wijst  
dan wel dat het om een persoonsnaam gaat. Op 1 
januari 1977 vormden de gemeenten Poppel, Weelde, 
de wijk Kijkverdriet van Oud-Turnhout en de oude 
gemeente Ravels de nieuwe gemeente Ravels. Op 15 
oktober van hetzelfde jaar werd de Ravelse 
heemkundekring Nicolaus Poppelius opgericht.

Sociale woonwijk

21  - Afstand langs route: 26.58  km

Afbeelding 29: Sociale woonwijk (Bron: Vlaamse 
Gemeenschap, 01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Woonwijk gebouwd circa 1922 in opdracht van de 
bouwmaatschappij De Nieuwe Wijk. 

Eenheidsbebouwing van gekoppelde dubbelhuisjes 
van elk drie traveeën en één bouwlaag onder 
gemeenschappelijk geknikt zadeldak (nok parallel aan 
de straat, leien, kunstleien) met dakkapellen; haakse 
aanbouwen. Eerste en laatste woningen vormen een 
meer uitgewerkte variante waarbij de middelste 
traveeën verhoogd zijn met gekoppelde dakvensters 
in een afgeknotte puntgevel, zie de nummers 36-38, 
35-37, 51-53, 52-54, de twee eerstgenoemde zijn 
schuin ten opzichte van de  straathoeken gebouwde 
woningen.

De Nachtegaal der Maatvennen

21  - Afstand langs route: 26.74  km

Afbeelding 30: De Nachtegaal der Maatvennen

Deze molen dateert uit 1869. Hij verving een houten 
standaardmolen die een jaar voordien was 
omgewaaid. Het is een typisch voorbeeld van een 
bergmolen. De ronde, stenen bovenkruier staat op 
een 2,70 meter hoog heuveltje en bevat vier zolders: 
de maal-, steen-, lui- en smeerzolder. Het dak (kap) 
waaraan de vier 12,6 meter lange wieken bevestigd 
zijn, kan gedraaid worden (vandaar de term 
bovenkruier). De molen is privébezit.

Gewestbos Ravels

22  - Afstand langs route: 27.6  km

Afbeelding 31: Gewestbos Ravels
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Pastorie

23  - Afstand langs route: 28.48  km

Afbeelding 32: Pastorie (Bron: Vlaamse Gemeenschap, 
01-08-2001, ©Vlaamse Gemeenschap)

Voormalige pastorie uit het tweede kwart van de 
18de eeuw, gebouwd onder pastoor C. Cuylen 
(1726-1739). Circa 1865 grondige herstellingswerken. 
Tot 1896 enige pastorie van Ravels (Sint-
Servatiusparochie), ongeveer centraal gelegen tussen 
Ravels-centrum en Ravels-Eel. Voortgaande op de 
Ferrariskaart (circa 1775) en kadastrale schetsen 
eertijds een pastoriewoning met aan weerszijden 
loodrecht gelegen bijgebouwen, gelegen op een 
omwalde (?) site met gestructureerde aanleg met 
onder meer boomgaard, omringd door  bossen. Met 
de oprichting van de Sint-Adrianusparochie te Ravels-
Eel (1896), kreeg elk van beide parochies een eigen 
pastorie, zie te Ravels-centrum, en te Ravels-Eel. In 
1901 werd de oude pastorie met bijgebouwen en 
grond verkocht aan de melkerij "De Eendracht"; in het 
tweede kwart van de 20ste eeuw eeuw afbraak van 
de bijgebouwen en bouw van nieuwe aanhorigheden. 
Het woonhuis zelf is heden in gebruik als burelen van 
een kippenslachterij.
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