Natuurpunt

Turnhoutse Kempen

Hondenwandeling
Samen met je hond wandelen in de vrije
natuur is heerlijk. Maar er zijn regels die
je moet respecteren. Tijdens de
wandeling blijven de honden aan de
leiband, want onze natuur is mooi en
uniek maar ook kwetsbaar. Halverwege
de wandeling is er een afgebakende
zone voorzien waar je hond naar
believen kan loslopen.
We leggen uit waarom je je hond moet
aanlijnen. Veel mensen zijn bang van
honden. Bovendien kan een loslopende
hond klein- en grootwild opjagen of
verwonden, waaronder konijnen, hazen,
reeën, broedende vogels e.d. Vooral
reeën rennen dan vaak in paniek weg en
kunnen zo gewond raken of aangereden
worden. Een op de grond broedende
vogel die verstoord wordt, komt niet
terug.
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Word lid van Natuurpunt en geniet
van vele voordelen!:
Surf naar:
www.natuurpunt.be
en klik bovenaan op “Word lid”

HONDENWANDELING

22/08/2017 15:26:41

L ie ve

ke ns h

20

o

Mar

cks

tr

aat

ZANDVEN

94

Boss traat

Praktische informatie
21

KOEIVEN

Start		

			Klein Engelandhoeve
			Klein Engeland 29
			2300 Turnhout

BEZOEKERSCENTRUM

93
50

52

51

KLEI

Bo

92

sst

r aa

t

t r aa t

6
SPEELBOS

N EN
G EL A
ND

88

L E GE NDE

Bewegwijzering
Niet aanwezig

32
La

ng
ve
ns

Knooppunten

tra
at

HONDENLOOPZONE

87
52

Horeca

Zitbank

Voetgangersbrug

Uitzichtpunt

Fietsersbrug

Camping

Bed & breakfast

Jachthaven

Hondenlosloopzone

IJsverkoop

Litenatuurtje

Uitzichttoren

Speelbos

Parking

Manège

Wandelroute

Groepsverblijf

Bels Lijntje fietspad
Wandelroutenetwerk en -knooppunt N

Schaal 1:10.000 (1cm = 100m)
cartography: cavalry.be

W

O

Z

N

PEERDSVEN

Picknickbank

K A ST ELEI

n s t r aat

Wandelgebied_A4_vennegebied_turnhout_folder_drieluik_hondenwandeling.indd 2

86

85
L a n g ve

52 – 51 – 91 – 89 – 88 – 85 – 86 – 87 –
91 – 90 - 52
Vrijloopzone voorzien net voor
wandelknooppunt 85

Dombergstr

K L EI

Niet toegankelijk voor kinderwagens en
rolstoelen. Laarzen aangeraden, tijdens
lange droge periodes zijn stevigeLan
gv
en
s tr
stapschoenen voldoende.
aa
Honden zijn welkom maar moeten welt
aan de leiband; in de wandeling is er een
hondenlosloopzone voorzien.

ND

B o ss

89

22
Toegankelijkheid

90

91

GEL A

De wandeling is 4,6 km lang

N EN

Afstand

Den nen

s t r aa t

7522/08/2017

15:26:43

