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Kerkstraat 46, 2360 Oud-Turnhout
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FIETSROUTE

Lieremanroute: stilte is hier een geluid
STOPS ONDERWEG
Bezoekerscentrum Landschap De Liereman
Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout
De Kempen beleven, dat doe je in Landschap De Liereman, één
van de grootste en oudste beschermde natuurgebieden van België
én tevens erkend als stiltegebied.
De kinderen trekken het speelbos in, je maakt een uitstap naar de
uitkijktoren met het hele gezin, spot vogels op het kijkplatform of
gaat op zoek naar het huis van Misonne in de Echelkuil of de oude
Kempense stal.
Wandel zeker ook eens tot bij de ingenieuze bodemschuif, met
aan de ene zijde een dwarsdoorsnede van de bodem onder je voeten en aan de andere zijde een illustratie van hoe het landschap
er 6000 jaar geleden uit zag.
In het bezoekerscentrum aan de rand van het gebied kan je op
het terras genieten van een frisse Gageleer (Kempens volmoutbier
met unieke smaak van de typische Lieremanplant “de Gagel”).
Laat het Landschap De Liereman je verrassen!

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


Openingsuren overzet:
In mei, juni en september van woensdag tot en met zondag, van
11 tot 18 uur. In juli en augustus 7 dagen op 7, van 11 tot 18 uur

dinsdagavond
17.30
u tot 19.30 u


Kempense Hoevekaas Van Roey
Kijkverdriet 17, Ravels

donderdag & vrijdag
9.00
u tot 12.00 u


In het landelijke Ravels baat de familie Van Roey, een melkveebedrijf uit waar al meer dan 30 jaar een gedeelte van de verse
hoevemelk verwerkt wordt tot harde kazen.

zaterdag & zondag
gesloten

Wouwershoeve - op 500 meter van fietsroute
De Lusthoven 58, Arendonk
De Wouwershoeve heeft een zeer rustige ligging aan de rand
van het domeinbos Hoge Vijvers. Het theehuisje is een ontmoetingsplek waar mensen kunnen genieten van een hapje en een
drankje en kennismaken met het gebied. Geef je ogen dus de
kost en kom de plukweide, biemobiel, Kempisch hoen ontdekken
en laat je verrassen door de stilte van de omgeving.
www.talander.be

www.deliereman.be

Brabantse Hei - op 500 meter van fietsroute
De Luther 23, 5095 AC Hooge Mierde, Nederland

Overzet De Liereman - Ravelse bossen
De Laks 8, Oud-Turnhout

Boerderijwinkel met streekproducten & terras
www.brabantsehei.nl

 anaf de eerste zondag van mei tot de laatste zondag van sepV
tember kan je als fietser of wandelaar het kanaal oversteken met
de charmante overzet. Deze is niet gemotoriseerd, dus een stille
pont zoals het hoort in een stiltegebied. De natuurgebieden aan
weerszijden van het kanaal worden zo met elkaar verbonden en
toegankelijker gemaakt.
Bezoekers kunnen verpozen aan de nieuwe kiosk of op het zomerterras van Burcht Hertog Jan (De Laks 8, Oud-Turnhout).

Kapel van Rhoode
Rhoode 52, Oud-Turnhout

Praktisch
Afstand: +/- 46 km

Vertrek & parking:
Bezoekerscentrum Landschap de Liereman, Schuurhovenberg 43,
2360 Oud-Turnhout
Fietsverhuur:
Veelo, Tramwissel 1, 2360 Oud-Turnhout - tel. (+32) 494 42 23 23 - info@
veelo.eu
Enkel verhuur van elektrische fietsen

Deze oude, goed onderhouden kapel werd gebouwd in 1897.
Eigenares Josephina Dessauer maakte er een jaarlijkse traditie
van om op de derde woensdag van mei te komen bidden aan de
kapel met familie en mensen uit de omgeving. Daarna, tot op de
dag van vandaag, wordt deze traditie nog steeds verder gezet!

Fietshuis, Gasthuisstraat 36b, 2300
Turnhout - tel. (+32) 14 88 29 00 info@fietshuis.be

KNOOPPUNTEN

Online route
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