
 Van Corsendonk Hooge Heyde (Kasterlee)

 naar Corsendonk Turnova (Turnhout)

17,7 km
Wandeling via het wandelknooppunten-netwerk
Als u vertrekt gaat u op de Steenfortstraat naar 
links. Bij de T-splitsing volgt u links nummer 30. 
32 > 30 > 88 > 89 > 35 > 34 > 37 > 38 > 39 > 87 > 19 
> 18

CORSENDONK HOOGE HEYDE
Steenfortstraat 5 | 2460 Kasterlee

014 55 18 34

CORSENDONK TURNOVA
Kursaalpoort 10 | 2300 Turnhout

014 49 44 55 

1/09/2020 22:47Print wandelroute

Pagina 1 van 1https://www.wandelknooppunt.be/nl/routeplanner/print

Gebruik jij onze app al? Als je in de app naar de routeplanner gaat en rechtsboven in het
menu kiest voor 'Importeer route', kan je deze QR-code scannen. Op die manier kan je
deze route met je smartphone volgen. Meer info: www.wandelknooppunt.be/nl/app

regio('s): Kempense Heuvelrug

adres startplaats (schatting): Eerselingenstraat 35, 2460 Kasterlee, België
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De wandeling verloopt gedeeltelijk via het 
wandelknooppunten-netwerk.
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Lopen 7,9 km, 1 u. 36 min.Kraanschot, 2460 Kasterlee naar
Kursaalpoort, 2300 Turnhout

Wandeling via Google beschrijving
Tussen knooppunt 19 en knooppunt 18 gaat u op 
de splitsing met Mazel en Kraanschot naar rechts. 
Volg Kraanschot tot het einde en vervolg de Bleu-
kenlaan tot aan Veedijk. Sla hier rechts af en ga 
na 250 m linksaf. Volg dit wandel/fietspad tot het 
einde waar het verder loopt in de Hertenstraat. 
Vervolg (onder het viaduct) tot het einde, sla 
rechts af en onmiddellijk terug links de Lakenwever-
straat in die uitmondt in de Spoorwegstraat welke 
u volgt tot 50 m voor het einde. Sla rechts af, de 
Molenstraat in, volg deze tot het einde en vervolg 
naar de Gasthuisstraat die eindigt op de Grote 
Markt waar de site Turnova zich bevindt.
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