
Wandel- en fietsproducten in de kijker 

 

Volg ons ook via   

Er staan heel wat nieuwigheden op ons menu. In deze special zetten we ze graag IN DE KIJKER. 

GR 5, TE VOET VAN DE NOORDZEE NAAR DE MIDDELLANDSE ZEE 
  

 
  

 

  GR 5 is hét icoon in het internationale net van wit-rood 
bewegwijzerde GR-paden. Het GR-pad maakt de verbinding van de 
Noordzee tot de Middellandse Zee en is meer dan 2.000 km lang. 
  
Goed nieuws voor de wandelliefhebbers: de route en de gids van het 
Vlaamse deel zijn vernieuwd! 
  
De nieuwe wandelgids beschrijft in beide richtingen het traject van 
Bergen op Zoom tot het nieuwe eindpunt in Eben-Emael. Goed voor 
246 km of 11 stapdagen. Het is een zeer gevarieerde tocht. Bos en 
heide in de Antwerpse Kempen. De grote abdijen van Westmalle, 
Tongerlo, Averbode en Herkenrode. Waterpartijen in de 
Demerbroeken en de Wijers. Bossen in de Limburgse Hoge Kempen. 
En eindigen doe je in de Maasvallei even voorbij Maastricht. Bij het 
historisch fort van Eben-Emael sta je aan de voet van de Ardennen. 
 
Wandel je met gps? Download hier gratis de gpx-track. Zoek 
je logies langs de route? Leden van Grote Routepaden kunnen op 
de website de logieslijst raadplegen. 
  
Op zoek naar 'ervaringsdeskundigen?' De familie Verbeke begon 
enkele jaren geleden de GR 5 af te wandelen. Je kan hen aan het 
woord horen tijdens de lezing 'Groot worden op de GR 5' op de Fiets 
en Wandelbeurs om 15u in zaal 1. Bij de wandelinformanten en op 
onze stand kan je terecht voor een uitgebreid antwoord op al je 
vragen. 
  
Koop de gids via de webshop of zonder verzendkosten op de Fiets en 
Wandelbeurs. GR-leden € 16,20 | niet-leden € 18 
 
Laat je betoveren door de magie van GR 5, de trek naar de zon. Stap 
het pad in één ruk of loop ieder jaar een aantal etappes om zo, na 
een aantal jaren, je laatste stap in de Middellandse Zee te zetten. 

 

ONTDEK DE VRIJHEID VAN OP WEG ZIJN 
  

 
  

  De Vlaanderen Fietsroute is de ultieme fietsroute om Vlaanderen op 
een sportieve manier te leren kennen. Een lus van ruim 800 km door 

de vijf provincies. 
  
Lijkt de uitdaging je wat te groot? Wij werkten vier thematochten 
voor je uit, telkens vanuit een andere invalshoek en met meerdere 
tochtsuggesties. Voor de cultuurliefhebbers een tocht langs 
eigenzinnige Vlaamse steden. Voor de rustzoekers en natuurfanaten 
blijven we langs het water. Sportievelingen kunnen op en af langs de 
taalgrens. En geïnteresseerden kunnen mee op zoek naar sporen van 
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de Groote Oorlog.  
Heb je alle thematochten afgewerkt, dan heb je de volledige route 
gefietst en kan je een attest aanvragen om zo jouw plekje in de 
eregalerij op te eisen. 
  
Geen tijd om alles zelf uit te zoeken? Samen met VOS-Travel 
werkten we enkele kant-en-klare arrangementen uit: 

 Eigenzinnige Vlaamse Steden - start Mechelen 
 Sporen van de Groote OOrlog - start Ieper 

Goed voorbereid met Knooppunter  
is dubbel genieten van de Vlaanderen Fietsroute. 
Zin om in de buurt van de Vlaanderen Fietsroute kleinere fietstochten 
te ondernemen? Wil je oefenen om met getrainde benen te starten? 
Dan kan je met Knooppunter aan de slag: 

 100 jaar oorlog ontdekken 
 Ontdek de stad 
 Op fietsavontuur langs het water 
 Fietsen langs de taalgrens 

In de Gids voor de Vlaanderen Fietsroute, een ringmap in handig 
pocketformaat, staat de volledige lus beschreven in 20 etappes. Met 
deze bij de hand hoef je alleen maar de routebordjes te volgen. Of 
de track op je gps. GR-leden € 17,99 | niet-leden € 19,99 
  
Surf naar www.vlaanderenfietsroute.be. Of laat je inspireren 
door ons online magazine. 
  
Het enige wat je nu nog moet doen is vertrekken... 

 

LANGE AFSTANDSROUTES IN BELGIË 
  

  

 GR OVERZICHTSKAART 
 

 

  De nieuwe GR - overzichtskaart helpt je op weg bij het plannen van 
een wandeltocht of -vakantie. Op de kaart staan alle GR-paden die 
België doorkruisen. Een onmisbaar hebbeding voor al wie graag 
over GR-paden wandelt. 
  
In deze herwerkte versie zijn alle trajectvernieuwingen opgenomen, 
alsook enkele nieuwe GR-routes. Ook alle jeugdherbergen, bivakzones 
en trekkershutten vind je er op terug. De lay-out kreeg een grondige 
opfrisbeurt.  
  
Met een schaal 1/300 000 is de overzichtskaart niet bedoeld om 
tijdens je wandelingen je weg te vinden, wel om een leidraad te zijn 
bij de voorbereiding. 
  
Koop de kaart tijdens de Fiets en Wandelbeurs of via de webshop. 
GR-leden € 6,30 | niet-leden € 7 

 

  

 LF OVERZICHTSKAART 
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  Wil je op fietsavontuur in België? Dan kan je niet zonder de LF-
overzichtskaart. 
  
Aan de ene zijde een topografische kaart van België en de 
grensregio's (schaal 1/300 000) met alle Vlaamse LF-routes en 
Groene Wegen, plus alle Rando Vélo's en RAVeLs in Wallonië. Goed 
voor meer dan 4500 km bewegwijzerde Belgische fietstrajecten.  
Op de kaart staat ook een beperkte selectie van logiesmogelijkheden. 
Leden van Grote Routepaden kunnen op de website een uitgebreider 
aanbod van logeermogelijkheden raadplegen.  
  
Op de achterzijde van de kaart vind je informatie over de routes, de 
betrokken organisaties, de bewegwijzering, actuele routeinformatie en 
het Europese fietsnetwerk.  
  
Bestel in de webshop of koop de kaart op de Fiets en Wandelbeurs. 
GR-leden € 6,30 | niet-leden € 7 

 

WANDELEN VAN STATION NAAR STATION  
  

 

  De nieuwe wandelgids de Treinstapper biedt 8 wandeltochten langs 
bewegwijzerde GR-paden met start en einde bij een Vlaams 
treinstation. Het zijn forse wandelingen tussen 20 en 26 km, maar de 
meeste kunnen ingekort worden door halverwege een bus of trein te 
nemen. 
  
Klik hier voor een overzicht van de tochten en de gpx-tracks. 
 
Bestel online. GR-leden € 13,50 | niet-leden € 15 
 
Op de Fiets en wandelbeurs kan je de Treinstapper samen met de 
vorige editie, de Stationsstapper, kopen in een promotiepakket 
voor € 25. 

 

WANDELROUTE VAN HET JAAR 
  

  

 GR 12, AMSTERDAM - PARIJS  
 

 

  De spanning stijgt. Het Vlaamse deel van de internationale route 
GR12 Amsterdam-Parijs is samen met het Groot-Frieslandpad 
doorgedrongen tot de finale van de strijd om Wandelroute van het 
Jaar 2017. De trofee wordt zaterdag 17 februari op de Fiets en 
Wandelbeurs uitgereikt.  

  
Samen met de uitgave van een nieuwe wandelgids kreeg GR 12 
eind vorig jaar een grondige update, onder meer met een westelijke 
variant door Antwerpen en de Rupelstreek. Klik hier voor meer info 
over GR 12. 
 
Koop de gids tijdens de Fiets en Wandelbeurs of via de webshop. 
GR-leden € 16,20 | niet-leden € 18 

 

  

 STREEK-GR HASPENGOUW  
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  De Streek-GR Haspengouw werd vorig jaar tijdens de Fiets en 
Wandelbeurs verkozen tot wandelroute van het jaar 2016. Een 
gedeelde eerste plaats met het wandelnetwerk Getevallei. 
  
De jury prees in haar rapport de variatie van wandelpaden en 
landschappen. "Ook als het lentefris bloesemgeweld er verwaaid is, 
kun je op ontdekking in de vele natuurgebieden of langs historische 
plaatsen zoals Tongeren en Alden Biesen." 
  
Koop de kaart tijdens de Fiets en Wandelbeurs of via de webshop. 
GR-leden € 7,20 | niet-leden € 8 
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