
 Het “Turnhouts Vennengebied”.

“De Miseriebocht” in Beer-

nem.

Voor onze tweede wandeltocht in 2021 trekken we naar het noorden van de 
“Antwerpse Kempen”. Op een boogscheut van de Nederlandse grens ligt het Turnhouts 
Vennengebied. Hopelijk gaan onze grenzen snel open, dan kunnen onze Nederlandse 
leden ook genieten van dit prachtig stukje natuur.

Bossen, weiden, akkers en vennen omarmen 
de stad. Op tien minuten van het centrum 
vind je rust in een groene gordel, vanaf de 
oevers van het kanaal Dessel-Schoten tot 
de Nederlandse grens. Het Vennengebied 
is een uniek decor voor een centrumstad in 
Vlaanderen.

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. 

De Noorderkempen neemt in Europa een 
prominente plaats in op het vlak van heide en 
vennen. Samen met de Kalmthoutse heide, 
het Landschap de Liereman, verschillende 
militaire domeinen en de Kampina in 
Nederland, vormt het Turnhouts vennengebied 
een overblijfsel van wat ooit één uitgestrekt 
heidelandschap was. Dat landschap kwam 
tot stand door de wisselwerking tussen mens 
en natuur. De aanwezigheid van venplanten 
en venoevervegetaties, natte heide met 
veenslenken, droge heide, vochtige heischrale 

graslanden en soortenrijke duingraslanden 
illustreert de waarde van het landschap ten 
noorden van de Klein Engelandhoeve. 

Deze wandeling in het Turnhoutse 
Vennengebied bundelt meer dan 1000 jaar 
Kempense natuurevolutie. Je ziet onderweg 
de heide en de vennen ontstaan en weer 
verdwijnen. Je leert hoe en waarom bossen, 
weilanden en akkers die zandgrond hebben 
ingepalmd. Ondertussen vang je hier en daar 
een glimp op van wat natuurontwikkeling voor 
elkaar krijgt. De uitkijktoren biedt 12,5 meter 
hoog een schitterende panoraama over het 
patchwork van vennen. Vanuit de hoogte lijkt 
het alfsof je de geschiendenis in vogelvlucht 
overvliegt.

Deze route is bewegwijzerd , volg de na-
tuurpuntplaatjes met blauwe rechthoek.

Je kan ook volgende knooppunten vol-
gen:

52 - 51 - 93 - 94 - 95 - 2 - 6 - 90 - 52 

totale afstand: 8 km

Vertrekpunt:  
Klein Engelandhoeve 
Klein Engeland 29
2300 Turnhout
Opgelet:
Niet toegankelijk voor kinderwagens en 
rolstoelen. Stevige stapschoenen zijn 
voldoende.Honden zijn welkom maar 
moeten wel aan de leiband en dienen de 
aangegeven omleidingen te volgen.
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Hebben jullie er zin in? De bedoeling is dat jullie de wandeling volgen zoals hierboven beschreven. Tij-
dens de wandeling zullen jullie de 12 foto’s tegenkomen die we hierna tonen. Je plaatst de foto’s in de juiste 
volgorde en stuur die reeks getallen , samen met jullie foto, via het formulier op onze site. Inzenden kan tot 
31 januari 2022.
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