
 Van Priorij Corsendonk (Oud-Turnhout) 

 naar Corsendonk Turnova (Turnhout)

PRIORIJ CORSENDONK 
Corsendonk 5 | 2360 Oud-Turnhout

014 46 28 00

17,7 km

Priorij Corsendonk

Corsendonk Turnova

Wandeling via het wandelknooppunten-netwerk
Aan Priorij Corsendonk wandelt u bij het verlaten 
van het domein rechts de straat op. U komt verder 
op de straat knooppunt 83 tegen. 
84 > 83 > 86 > 88 > 89 > 142 > 13 > 71 > 2 > 3 > 4 > 5 
> 6 > 8 > 7 > 13 > 11 > 56
Aan wandelknooppunt 56 bevindt u zich op de 
kruising tussen Kruispad en Brooseinde.

30/08/2020 13:57Brooseinde 46, 2360 Oud-Turnhout naar Grote Markt 48-24, 2300 Turnhout - Google Maps

Pagina 1 van 1https://www.google.be/maps/dir/51.3191815,4.9945727/Brooseind…1.318669!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!1m0!3e2?hl=nl&authuser=0

Kaartgegevens ©2020 500 m 

Lopen 3,7 km, 46 min.Brooseinde 46, 2360 Oud-Turnhout naar Grote
Markt 48-24, 2300 Turnhout

14 km

De wandeling verloopt gedeeltelijk via het 
wandelknooppunten-netwerk.

30/08/2020 14:22Print 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, Kempens Landgoed

adres startplaats (schatting): Corsendonk, 2360 Oud-Turnhout, België
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Leaflet | © OpenStreetMap contributorsWandeling via Google beschrijving
Aan knooppunt 56 wandelt u het Kruispad in, houdt links 
aan en volg het Kruispad richting Draaiboom. Sla linksaf 
naar Draaiboom, dadelijk rechts naar de Sint-Bavostraat 
en vervolgens links naar de Kerkstraat. Sla rechtsaf naar 
de Brouwersstraat na 400 m en houdt rechts aan om op 
de Brouwerstraat te blijven. Sla linksaf naar de Grote Von-
delweg, volg deze tot aan de Steenweg op Oosthoven, 
sla rechtsaf en na 100 m linksaf de Nadorst in. Deze volgt 
u tot aan de Steenweg op Turnhout waar u rechts afslaat. 
Loop tot aan de Ring, steek die over en vervolg via de 
Steenweg op Mol naar de Otterstraat. Op het einde arri-
veert u aan de Grote Markt waar u rechts afslaat om de 
site Turnova te bereiken.
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CORSENDONK TURNOVA
Kursaalpoort 10 | 2300 Turnhout
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