
Griezeltocht Herentals
                 De wandeling vertrekt aan het Koetshuis in het Stadspark. Hier vindt u de eerste
QR-code van het verhaal.

                 Ga het Stadspark uit langs de kant van het skatepark. Volg de Belgiëlaan naar links en
ga de eerste straat rechts in, dit is de Goudbloemstraat. Steek de Fraikinstraat over en ga 50
meter naar rechts. Ga links de Begijnenstraat in. Volg deze straat tot u door de poort het
Begijnhof in gaat. Hier vindt u de tweede QR-code.

                 Volg de hoofdweg in het Begijnhof tot u rechts Het Convent ziet (huisnummer 17) ziet.
Ga door de dubbele bruine poort de tuin in. Hier vindt u de derde QR-code.

                  Ga naar links, steek het kleine bruggetje over en ga rechtdoor naar het speelbos. Hier
vindt u de vierde QR-code.

                  Volg het pad tot voorbij het speelbos en neem het eerste paadje links dat u
tegenkomt. Volg dit tot u aan de Nete komt en steek de twee bruggetjes over. Hier vindt u de
vijfde QR-code.

                  Volg de Nete naar links. Als u aan de straat komt, gaat u naar links en volgt u de
Nederrij tot aan de eerste verkeerslichten. Steek aan de verkeerslichten over naar rechts en ga
de Hikstraat in. U komt rechts voorbij de Stedelijke Academie voor muziek, woord en dans.
Hier vindt u de zesde QR-code.

 
                 Volg de Hikstraat naar de rotonde en steek net ervoor op het zebrapad de straat over
naar links. Volg de Belgiëlaan richting Stadspark tot aan de eerste straat rechts. Steek over op
het zebrapad. Blijf de Belgiëlaan nog even volgen naar links tot u op de rechterkant terug bij het
Stadspark komt. Aan het prieeltje links in het Stadspark vindt u de laatste QR-code.
 
    

Let op:
U wandelt op de openbare weg. Volg steeds de verkeersregels en wees extra aandachtig bij het oversteken van straten.
Heb respect voor de natuur, blijf ook in het bos op de paadjes en laat geen afval achter.

Meer info of opmerkingen?
jeugddienst@herentals.be   |      014-21 21 86




