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De route
Afstand: 11.8 KM

Wandeltijd: ± 2u 15min

De route start aan de campus Thomas More 
Turnhout (Campus Blairon 800, 2300 Turn-
hout), en neemt ons onmiddellijk in een rech-
te lijn mee naar het kanaal. We worden direct 
omgeven van rustgevende natuur en water! 
Via het kanaal word je naar de prachtige 
jachthaven geleid waar je een mooi uitzicht 
krijgt op het open water en de mooie boten. 
We blijven nog even langs het kanaal wande-
len tot dat we ons via de fietsersbrug naar het 
groene gedeelte van Turnhout te begeven.
Rustige, landelijke wegen leiden ons langs de 
Stadsboerderij waar men even kan pauzeren 
om te picknicken en naar de dieren te kijken. 
Kinderen kunnen hier ravotten in de natuur-
speeltuin van deze gezellige boerderij. Verder 
gaat de route voort door de natuur en recht 
de bossen in, rond een mooie kleine vijver. 
Hier is de natuur op z’n puurst, dus genieten 
maar van al dit moois!

We keren terug via een wandelweg om dan 
de culturele tour op te gaan en het Begijnhof 
te verkennen. Het Begijnhof is opgenomen 
als werelderfgoed en een goed bewaard 
plekje van rust in het stadscentrum. Knusse  
huisjes, kasseien, hagen, waterpompen en 
smeedijzeren straatlantaarns vormen de 
ideale scène. 
Om af te sluiten maken we nog een ommetje 
langs het Kasteel van de hertogen van Bra-
bant bij het warandeplein. De geschiedenis 
van dit kasteel gaat terug tot in de 13de eeuw. 
Nu vindt het gerechtshof er onderdak.

Het laatste stuk van onze route brengt ons 
door het centrum terug naar ons vertrekpunt, 
de campus.
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Het coronavirus is een 
grote bedreiging voor 
de volksgezondheid… 
maar stilzitten is dat 
ook! 
Nu alle georganiseer-
de sportactiviteiten 
met terechte redenen 
zijn geannuleerd is 
het noodzakelijk dat 
we met z’n allen fit en 
gezond blijven en net 
daarom bied ik als stu-
dent Sport en Bewegen 
deze folder aan. 

Veel plezier ermee!


