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Er zijn twee startlocaties:
•

Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29

•

Het Klaverhof, Plamaten 2.

52

TURNHOUTS
VENNENGEBIED

92

91

89

Dombergstraat

90
6

54

Bos
Grasland

Het traject is verdeeld in twee wandellussen.
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Volledige wandeling (9,4 km) Knooppunten: 52 – 51 – 93
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Horeca

N119

De rolstoelwandeling (3,9 km) is volledig verhard.
Je kan ze ook in twee kortere trajecten bewandelen:
16 – 13 – 14 – 80 – 21 – 65 – 21 – 20 – 23 – 80 – 14 – 16
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Rolstoelwandeling 3,9 km
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Jos Aerts wandelroute 9,4 km
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JOS AERTS WANDELPAD
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Cadeau!

Welkom!
Op 26 mei 1984 werd het ‘Jos
Jacobskruiskruid, Kleine zonnedauw

Aerts Wandelpad’ ingehuldigd,
een wandelroute van zo’n
15 km door het Turnhouts
Vennengebied, het werkterrein
Jos Aerts

bij uitstek van Jos Aerts. Een team
Struikhei

vrijwilligers heeft recent de flora op dit

traject opnieuw geïnventariseerd en vergeleken met de

(1942-1981) en een ‘plantenalbum’ (1948-1980) van de wilde
planten die hij aantrof op het grondgebied van Turnhout. Vanaf
1948 tot zijn plots overlijden begin 1982 bleef hij daaraan
werken: duizenden losse bladen tekst in een prachtig
handschrift en honderden tekeningen in Chinese inkt zijn het
resultaat.

flora uit het plantenalbum van Jos Aerts (1909-1982).
Op basis daarvan zijn op het huidige wandeltraject 14
infoborden aangebracht met een foto en de beschrijving
van een bepaalde plant in zijn omgeving. Dat nieuwe
wandelpad is een hommage aan de merkwaardige
Turnhoutenaar.

Wie was Jos Aerts
Jos Aerts, bescheiden persoonlijkheid, autodidact en
gepassioneerd botanicus inventariseerde de flora van Turnhout.
Zijn boezemvriend Bert Vermeijen ging samen met hem op pad.
Hij liet zijn determinatie van de planten controleren door
universiteitsprofessoren in Vlaanderen en Nederland. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog begon hij met de voorbereiding van zijn
twee grote werken: een woordenboek van het Turnhoutse dialect

De vlijt van Jos resulteerde uiteindelijk in een plantenalbum
met CD-rom van alle wilde planten uitsluitend gevonden op
Turnhouts grondgebied tussen 1948 en 1980. De Geschied- en
Oudheidkundige Kring Taxandria nam de publicatie op zich.
Het werk van Jos Aerts werd al getoond in het
Taxandriamuseum (2012) en in de Openbare Bibliotheek van
Turnhout (2018).
Van 1969 tot 1974 werkte Jos aan zijn ‘Turnhouts UitspraakWoordenboek van het algemeen Nederlands’. Hij was ook
scoutsleider bij St-Joris en St-Michiels en was actief betrokken
bij de oprichting van Natuurvereniging De Wielewaal (1933).

Nieuwe leden ontvangen een
welkomstpakket met daarin
onze fraaie Fiets- en Wandelgids
met heel wat wandel- en
fietsroutes in de mooiste
natuurgebieden van België.

Graag meer lezen over Jos Aerts? Check Bart Sas, “Het werd een
levenswerk. Ik leefde ervoor. Leefde erdoor’. De collectie(s) van
Jos Aerts in het Stadsarchief Turnhout”, in Taxandria Nieuws,
het driemaandelijks ledenblad van de Koninklijke Geschied- en
Oudheidkundige Kring der Antwerpse Kempen Taxandria,
2018/3, p. 20-26.
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Variërende omgevingsinvloeden zorgen voor een grote
floradiversiteit in het Turnhouts Vennengebied: vennen, droge
en natte heide, park-, loof- en naaldbos, wei- en hooilanden en
niet te vergeten de wegbermen. Via infoborden krijg je daarover
laagdrempelige informatie en leer je meer over plantjes als
kleine zonnedauw, dopheide, struikheide, klokjesgentiaan,
duizendblad, smalle en brede weegbree, jakobskruiskruid, klein
hoefblad, hondsdraf, gevlekte orchis, knoopkruid, en nog vele
andere.
Via een doordacht beheer bewaart Natuurpunt Turnhoutse
Kempen die weelde aan wilde planten voor de volgende
generaties en proberen we het aantal geschikte groeiplaatsen
nog uit te breiden.
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Gevlekte orchis

Als nieuw Natuurpuntlid ontvang je een welkomstpakket met
onze Fiets- en Wandelgids met wandelingen en fietsroutes in
de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen.

NATUUR.BLAD
Ontvang 4 x per jaar het ledenmagazine Natuur.blad, ons
ledenmagazine boordevol informatie over de natuur, en het
regionaal tijdschrift over de natuur in de buurt.

WANDELINGEN EN FIETSTOCHTEN
Neem met je hele gezin gratis deel aan geleide wandelingen
en fietstochten.

NATUURPUNT WINKEL
Geniet 10% ledenkorting in de Natuurpunt Winkel op boeken,
verrekijkers, cadeautjes...

Met je lidkaart van Natuurpunt geniet je ook heel wat
kortingen bij onder meer Schoenen Torfs, AS Adventure,
isolatiemateriaal Eurabo en Pixbook.

Wist je dat?

els

urpunt,
20 jaar Natu
s mee
vier met on

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar
planten, dieren en hun natuurlijke omgeving.
En dat is nodig, want onze mooie natuur is bedreigd.
Met jouw steun kunnen we onze natuur verder
helpen. Zo kunnen we er vandaag én in de toekomst
meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 30 euro
voor het hele gezin. Sluit je aan en geniet volgende
voordelen:

KORTINGEN BIJ ONZE PARTNERS
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FIETS- EN WANDELGIDS

Flora floreert in Turnhouts Vennengebied
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Natuur.Blad biedt heel wat voordelen.
Ieder nummer bevat een
HANDIGE WANDELKAART en zet
steeds een natuurgebied in de kijker.

HOOR ZE FLUITEN
Download gratis onze wandelkaartjes en vogelgeluiden.
WWW.NATUURPUNT.BE/LIDWORDEN
Knoopkruid

