
Bekijk op mobielWandelroute Kastel
Door Toerisme Hamme

Lengte: 8.49  km

Stijging: 14  m

Moeilijkheidsgraad: 3/10
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WEGBESCHRIJVING 
WANDELROUTE KASTEL 
 

Start aan Sint-Jozefkerk 
Adres: Baasrodeveerstraat – Hamme 

 
1. Wandel richting de Baasrodeveerstraat en sla meteen rechtsaf en steek het kruispunt over. 
2. Sla wat verderop linksaf in Ripipiaberg. 
3. Op het kruispunt volg je de weg links tussen de huizen dat overgaat in een steegje (’t 

Holleken). 
4. Volg in de Begijhofstraat en sla rechtsaf in de Scheldestraat. 
5. Op het kruispunt sla je rechtsaf in de Abdijstraat. 
6. Steek op het einde van de straat het kruispunt over richting de Braakstraat. 
7. Op het einde van de straat volg je links door het dijkgat. 
8. Volg deze straat steeds langs de logische weg, rechtdoor tot op de dijk. 
9. Op de dijk volg je naar links. 
10. Voor wie het veer wil nemen of van het veer komt: 

Heen: Volg even verderop de dijk rechts tot aan het veer. 
Terug: Sla linksaf naar het eerstvolgende kruispunt en sla daar rechtsaf (van de dijk af). 
Voor wie niet langs het veer passeert: 
Sla aan de splitsing links af (je gaat hier van de dijk af). 

11. Aan het T-kruispunt volg je naar links. 
12. Aan het kruispunt sla je linksaf. 
13. Volg steeds rechtdoor, je wandelt naast de dijk, naast Kastel. Verderop kom je op de Koning 

Albertdijk. 
14. Aan wandelknooppunt 156 sla je linksaf op de Bellemansdijk. 
15. Steek het betonbaantje over en volg verder de Bellemansdijk. 
16. Aan wandelknooppunt 167 volg je naar links op de Gadijk. 
17. Volg deze weg tot in de Pannestraat. Sla hier rechtsaf en volg tot aan taverne ’t Schuurken. 
18. Sla voor ’t Schuurken linksaf. 
19. Wandel richting de dijk en volg naar links. 
20. Daal van de dijk af ter hoogte van wandelknooppunt 154 en wandel richting het wegeltje. 
21. Steek de straat over en wandel langs Ganzeberg terug naar de kerk. 

 


