
BLIKVANGERS

RIJKEVORSEL-HOOGSTRATEN-BAARLE-
TURNHOUT-MERKSPLAS  
Lange route: 48 km, inclusief Turnhout
Korte route: 26 km
Start: Gastenkamers De Rijcke Rust

IEDEREEN FIETST

Vertrekpunt:  
Gastenkamers De Rijcke Rust, 
Pruimenstraat 6, 2310 Rijkevorsel
tel. +32 (0)3 314 10 25 en 0473 81 18 31 - info@derijckerust.be - www.derijckerust.be

Een beschermd landschap met een mix van fraaie natuur en fascinerend erfgoed. Dat serveren de voormalige landloperskolonies van Merksplas 
en Wortel, binnenkort misschien Unesco Werelderfgoed. Meteen een heel bijzonder decor voor deze fietslus.
De Belgisch-Nederlandse grensstreek heeft nog meer verrassingen voor je in petto. Zoals de adembenemende natuur van het Turnhouts Ven-
nengebied. En een reconstructie van de fameuze ‘Dodendraad’, die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor hoogspanning zorgde. Ten slotte zijn de 
boeiende stadscentra van Hoogstraten en Turnhout beslist een ommetje waard.

HOE GEBRUIK JE DE FICHES?

De bezienswaardigheden en voorzieningen krijgen een korte beschrijving en een label. Op de kaart kan je ze met label en nummer terugvinden.
Wie meer toegankelijkheidsinfo nodig heeft, kan gedetailleerde toegankelijkheidsfiches terugvinden op http://www.provincieantwerpen.be

 Zelfstandig en comfortabel toegankelijk.

 Beperkt toegankelijk; comfortverlies; er zijn een aantal tekortkomingen. 
 De bezoeker kan zelf bepalen of de tekortkomingen voor hem/haar een probleem vormen.

Uitgebreide beschrijving op Toegankelijk Vlaanderen. 
toevla.vlaanderen.be

1. Stenen Bergmolen
De Stenen Bergmolen dateert uit 1862. Hij vormt de laatste getuige van de talrijke molens die 
Rijkevorsel ooit telde. Op deze plek werd al omstreeks 1440 graan gemalen. Na een bewogen 
geschiedenis - Guy De Pré draaide er in de jaren ‘70 zelfs plaatjes - stond de molen decennialang 
leeg. In 1996 kocht de gemeente Rijkevorsel de site. Na een geslaagde restauratie is de Stenen 
Bergmolen opnieuw maalvaardig.

Praktisch:  Looiweg 43, 2310 Rijkevorsel
 www.stenenbergmolen.be
 open elke tweede en laatste zondag van de maand (10.00 u - 17.00 u)
 
 Picknicktafels en bruikbaar aangepast sanitair, bereikbaar via bolle kasseien. 

http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dwg/toegankelijkheid/toegankelijke-fietslussen.html
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3. Dodendraad
In 1915 sloot de Duitse bezetter de 450 kilometer lange rijksgrens tussen Knokke en Aken herme-
tisch af met de Dodendraad. Die elektrische versperring van 2000 volt maakte tijdens de Eerste 
Wereldoorlog heel wat slachtoffers. In Zondereigen zie je een reconstructie van deze Dodendraad 
en een wachthuisje. Op diverse plaatsen staan infoborden met achtergrondinformatie. Met behulp 
van de QR-code beluister je meeslepende verhalen over de Groote Oorlog.

5. Bels Lijntje
In 1865 startte de spoorwegmaatschappij Grand Central Belge met de bouw van een spoorlijn tus-
sen Turnhout en Tilburg (NL). De Nederlanders doopten die verbinding ‘Bels Lijntje’. In 1973 reed 
er voor het laatst een trein. In 1989 maakten de rails plaats voor een fietspad. Tussen knooppunt 
05 en 03 staat bij het ven Kleine Klotteraard een uitkijktoren. Vanaf het gelijkvloers geniet je van 
een schitterend panorama over de groene omgeving.

4. Bezoekerscentrum Klein Engelandhoeve 
De Klein Engelandhoeve is gelegen in het midden van het Turnhouts Vennengebied en vormt een 
poort naar het rijke natuur- & cultuurlandschap in de omgeving. Je ontdekt er een snoer van ven-
nen en heidestroken. De openheid en de rust van het domein lokken zeldzame watervogels. Je 
kan er genieten van een streekbier of biosapje.

Praktisch:  Klein Engeland 29, 2300 Turnhout - tel. +32 (0)14 82 81 00 - www.kleinengelandhoeve.be

 De cafetaria en tentoonstelling zijn toegankelijk, het natuurgebied niet. Er is voorbehou-
den parkeerplaats, het toegangspad bestaat uit bolle kasseien. De poort aan de zijkant 
kan geopend worden door het personeel, en is drempelloos. De binnenruimte is vlot 
toegankelijk. Geen aangepast sanitair.

2. Wortel-Kolonie/Bezoekerscentrum De Klapekster
Bezoekerscentrum De Klapekster huist in de vroegere landlopersboerderij, in het hart van  
Wortel-Kolonie. Je leert er meer over de fascinerende geschiedenis van het domein en de talrijke 
natuurgebieden in de grensregio met Nederland. Er lopen geregeld interessante thematentoon-
stellingen. De cafetaria serveert een frisse pint, koffie en gebak.

Praktisch:  Kolonie 41, 2323 Wortel - tel. +32 (0)3 383 02 08 - www.natuurpunt.be

 Rondom het gebouw, tot aan de toegangsdeur, ligt grind. De ingang heeft een drempel 
van 5 cm. Binnen kun je vlot circuleren. Geen aangepast sanitair.

6. Brasserie De Mart & Gemeenschapscentrum - Merksplas
Markt 17/1, 2330 Merksplas - tel. +32 (0)14 71 73 49 - www.de-mart.be
Tussen knooppunt 7 en 13 moet je even de route verlaten om tot op de Markt te gera-
ken; komende van punt 7 doe je dat door de Kerkstraat te volgen tot in het centrum, in 
plaats van de Looiweg te nemen.

Twee kleine voorbehouden parkeerplaatsen (2,5 m breed). Toegang en binnenruimte 
vlot toegankelijk. Aangepast sanitair in orde.

AANGEPAST SANITAIR



9. Kolonie van Merksplas
Merksplas-Kolonie is een schitterend beschermd domein (600 ha) waar je straffeloos kunt slen-
teren, fi etsen en mountainbiken. De kolonie dateert uit de periode van de Verenigde Nederlanden 
(1815-1830), toen landlopers en vagebonden gedwongen tewerkgesteld werden op de Grote Hoeve.

8. Sportcentrum en Cafetaria ‘t  Hofeind
Hofeinde 9, 2330 Merksplas - tel. +32 (0)14 55 29 91 (cafetaria) - www.merksplas.be

Er is voldoende groot aangepast sanitair aanwezig. De deur draait wel naar binnen open, 
wat hinderlijk kan zijn. Je komt het sportcentrum op de route tegen.

7. Openbaar sanitair aan Sociaal Huis (OCMW) - Merksplas
Markt 11, 2330 Merksplas - tel. +32 (0)14 63 94 80 - www.merksplas.be 
Tussen knooppunt 7 en 13 moet je even de route verlaten om tot op de Markt te gera-
ken; komende van punt 7 doe je dat door de Kerkstraat te volgen tot in het centrum, in 
plaats van de Looiweg te nemen.

Toegangspad met korte helling (6%). Bruikbaar aangepast sanitair (80 cm ruimte naast toilet).

AANGEPAST SANITAIR
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BLIKVANGERS - OMMETJE NAAR CENTRUM HOOGSTRATEN

11. Begijnhof 
De geschiedenis van het Hoogstraatse begijnhof gaat vermoedelijk terug tot de veertiende 
eeuw. Begin zeventiende eeuw woonden er zo’n 160 vrome vrouwen. In 1972 verliet de laatste  
begijn het hof. 
Na een uniek restauratieproces door inwoners van Hoogstraten ligt het begijnhof er opnieuw pico 
bello bij. Sinds 1998 prijkt het Hoogstraatse begijnhof op de UNESCO-lijst van werelderfgoed.

Praktisch:  Begijnhof, Vrijheid, 2320 Hoogstraten; dagelijks open.
 
 De paden bestaan uit goede halfverharding en klinkers. De buitenruimte is vlot te 

bezoeken. 
 • De kerk kan je betreden via een steile helling (22%) over een lengte van 1,83 m.  

 Binnenin is de kerk vlot te bezoeken.
 • Stedelijk Museum Hoogstraten (Begijnhof 9-11), Er is een alternatieve ingang aan  

 de zijkant die door het personeel geopend kan worden. De binnenruimte is moeilijk  
 toegankelijk omwille van beperkte manoeuvreerruimte. De lift is 95 cm breed en  
 1,15 m diep. Er is geen aangepast sanitair.

AANGEPAST SANITAIR

12. Gemeentehuis Hoogstraten
Praktisch:  Vrijheid 149, bij de St.-Katharinakerk 

 Enkel toegankelijk tijdens de kantooruren. Goed aangepast sanitair vrij te gebruiken. Het 
toegangspad bevat een korte, steile helling (24%, 30 cm lang). De binnenruimte is vlot 
toegankelijk, en er is goed aangepast sanitair.

13. Lokaal dienstencentrum ‘t Gebuurt
Praktisch:  Jaak Aertslaan 4, 2320 Hoogstraten - tel. +32 (0)3 340 16 30 (kantooruren) -  

dienstencentrum@ocmwhoogstraten.be 
 Wisselende openingsuren; te vinden op www.ocmwhoogstraten.be 
 (kijk bij Dienstencentrum - Centrumkrant) 

 Toegankelijk, en er is goed aangepast sanitair.

10. Sint-Katharinakerk
De monumentale Sint-Katharinakerk (1525-1546) domineert het straatbeeld in Hoogstraten. De 
befaamde architect Rombout II Keldermans tekende de plannen. 
Opmerkelijk: de kerk is helemaal opgetrokken uit baksteen. Een 105 meter hoge torenspits met 
beiaard bekroont de kerk. Binnenin ontdek je onder meer een meesterlijk versierd gotische koor-
gestoelte en schitterende glas-in-loodramen.

Praktisch:  Vrijheid 153, 2320 Hoogstraten; 1 april-31 oktober dagelijks (behalve maandag).

 Er zijn 2 voorbehouden parkeerplaatsen. Het toegangspad bevat een helling van 14 m 
lang en deze stijgt aan 11%. Aan de toegangsdeur ligt een oprijplaat om een drempel 
van 8 cm te overbruggen. Binnenin is de kerk vlot te bezoeken.



BLIKVANGERS - OMMETJE NAAR CENTRUM VAN TURNHOUT

15. de Warande/Eetcafé Barzoen
Als een van de eerste culturele centra in Vlaanderen opende de Warande zijn deuren in 1972. 
In 2009 werd de Warande een provinciaal cultuurhuis, wat voor een grotere slagkracht en een 
bredere focus zorgde. Na een ingrijpende verbouwing en sanering vormt het vandaag een van de 
mooiste en grootse cultuurhuizen van Vlaanderen. Er kwamen onder meer een nieuwe exporuimte 
en een ondergrondse fuifzaal voor jongeren bij.

Praktisch:  Warandestraat 42, 2300 Turnhout - tel. 0470 50 14 14 - www.warande.be

 Er is voorbehouden ondergrondse parking (betalend). De taverne (met terras) is goed 
bereikbaar, toegankelijk en het aangepast sanitair (inkomhal de Warande) is in orde.

TURNHOUT
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14. Cremerie de Bouwhoeve 
De Bouwhoeve is een modern melkvee- en legkippenbedrijf. Dat betekent dagelijks 40 koeien 
melken en 50.000 eieren rapen! De cremerie zit in een verwarmde schuur, maar ijs wordt enkel 
in de zomer geserveerd.

Praktisch:  Bouwhoef 2, 2323 Hoogstraten-Wortel - tel. +32 (0)3 314 34 20 - www.debouwhoeve.be. 
 Fietsbaar vanaf knooppunt 53

 Tot tegen de inkomdeur van de cremerie ligt een helling van 2,20 m lang en deze stijgt 
10%. Het aangepast sanitair (in het bezoekersverblijf) is in orde, de route er naartoe 
heeft een breedte van 97 cm.

HORECA



Café Trappisten 
Praktisch:  Antwerpsesteenweg 487, 2390 Westmalle - tel. +32 (0)3 312 05 02 
 www.trappisten.be

 Er zijn zes voorbehouden parkeerplaatsen. Je kunt de taverne vlot betreden en binnen 
circuleren. Het aangepast sanitair is in orde.

WAT VERDER WEG

Kunstforum Würth 
Met een kunstverzameling van bijna 15.000 hedendaagse werken behoort de collectie van Reinhold Würth tot de grootste van Europa. 
Bijna het hele jaar door zijn er thematentoonstellingen. Die zetten telkens een deel van de indrukwekkende Würth-verzameling in de kijker.

Praktisch:  Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout - tel. +32 (0)14 44 55 57
 www.wurth.be

 Er zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen. De ingang bestaat uit een carrouseldeur. Hiernaast kan het personeel een gewone 
deur openen. De binnenruimte is vlot te betreden. De lift is in orde. Er is bruikbaar aangepast sanitair (beperkte ruimte) op het 
gelijkvloers en de eerste verdieping.

17. Nationaal Museum van de Speelkaart 
Turnhout is een belangrijk internationaal centrum van de grafische industrie, met de speelkaart als 
bekendste product. P.J. Brepols drukte er in 1826 het eerste exemplaar. Het museum illustreert de 
geschiedenis en het gebruik van de speelkaarten. Drukpersen en machines tonen de traditionele 
fabricage. Er lopen geregeld boeiende thematentoonstellingen.

Praktisch:  Druivenstraat 18, 2300 Turnhout - tel. +32 (0)14 41 56 21
 www.speelkaartenmuseum.be

 Het toegangspad bestaat uit een driedelige helling met stukken van maximum 6 m en 
een gemiddelde hellingsgraad van 8%. De inkom zelf is in orde. Op alle verdiepingen 
kun je vlot circuleren. Er is een lift (97 op 150 cm). In de kelder (jeugdatelier) ligt een 
helling van 10% en 1,63 m lang, tot tegen de lift. Aan de inkom is het aangepast sanitair 
in orde.

BLIKVANGERS - OMMETJE NAAR CENTRUM VAN TURNHOUT

16. Taxandriamuseum 
Al sinds 1906 brengt de Taxandriamuseum de geschiedenis van Turnhout en van de Antwerpse 
Kempen. Taxandria verwijst naar de naam die de Romeinen aan de regio gaven. Het zestien-
de-eeuwse Huis metten Thoren vormt het sfeervolle decor voor een gevarieerde collectie. Die 
omvat zowel schilderijen als het laatste hert van Turnhout.

Praktisch:  Begijnenstraat 28, 2300 Turnhout - tel. +32 (0)14 43 63 35
 www.taxandriamuseum.be

 Het toegangspad bestaat uit bolle kasseien. De tweedelige zware toegangsdeur (1 deel 
66 cm) kan volledig geopend worden door het personeel. Alle verdiepingen (behalve 
tussenverdieping +3) zijn bereikbaar met lift en plateaulift (80 cm breed, 130 cm diep). 
Alle tussendeuren zijn zwaar om te openen. Het aangepast sanitair is bruikbaar maar de 
toiletpot hangt laag (41 cm).
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Redactie:  Toerisme Provincie Antwerpen en Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen
Opmaak:  Gekko
Kaart:  Elke Feusels

EVEN VOORSTELLEN:

Deze routes zijn een samenwerking tussen het Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA) en Toerisme 
Provincie Antwerpen. Het CTPA heeft alle routes en stopplaatsen in deze fiche nagekeken op toegankelijkheid.

De fietsroutes werden in kaart gebracht in functie van hun toegankelijkheid. Specifieke knelpunten zoals hellingen, de 
staat van de ondergrond en de verharde doorgangsbreedte werden geëvalueerd. De aangegeven knelpunten beperken 
zich tot de elementen die specifiek een probleem kunnen vormen voor de doelgroep en niet tot de normale gebruiks-
vaardigheden behoren die van een fietser verwacht kunnen worden. Kleine drempeltjes en korte kasseistroken (aan 
kruispunten) kunnen plaatselijk voorkomen en werden niet nader gespecifieerd.

Versmallingen tussen 1 m en 1.50 m die niet exact omschreven zijn, laten toch toe te passeren, evenwel deels over 
onverharde zones, meestal gras. Omwille van het seizoensgebonden karakter van de omvang van de vegetatie kan de 
versmalling niet exact omschreven worden. Wanneer aan de smalle doorgang een exacte breedte kan beschreven wor-
den, staat deze expliciet vermeld.

HEB JE OPMERKINGEN?

• Over toegankelijkheid:  Centrum voor Toegankelijkheid Provincie Antwerpen (CTPA)
 Dienst Welzijn & Gezondheid
 03 240 61 61 - samenleven@provincieantwerpen.be

• Over routes:  Routedokter - www.routedokter.be

Sporthal - Zwembad - Taverne ’t Beerken 
Praktisch:  Rerum Novarumlaan 31, 2340 Beerse - tel. +32 (0)14 61 47 24 
 www.beerse.be

 Er zijn zes voorbehouden parkeerplaatsen. De taverne (met terras) kan men betreden 
met een plateaulift en is verder goed toegankelijk. Het aangepast sanitair in de inkomhal 
is in orde. De kleedruimtes zijn goed toegankelijk. Het zwembad heeft een tillift.

WAT VERDER WEG
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