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Volg ons ook via   

NU OOK GEEL- ROOD IN WALLONIË 
  

 

  Onze Waalse collega's pakken uit met een nieuwe wandelgids: GR 
563, Tour du Pays de Herve. Een 160 km lange rondwandeling 
voor wie houdt van afwisseling op vlak van natuur en cultuur. 
  
Het Land van Herve situeert zich tussen de Luikse agglomeratie, 
Verviers, de rand van het plateau van de Hoge Venen (Eupen) en 
Limburg. De regio is gekend voor zijn typisch groene 
bocagelandschap met hagen, veel weiden, boomgaarden,... waar 
paden dwars doorheen lopen (servitudes), toegankelijk via hekjes. 
  
De route bestond al eerder, maar is op tal van plaatsen verbeterd. 
Bovendien wordt het traject voor het eerst bewegwijzerd met geel-
rode streepjes. Geel-rood, de code voor een 'Streek-GR' of 'GR du 
Pays'. 
  
Je kan de gids bestellen via onze webshop.  

 

 

FIETSEN LANGS WATER 
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De zon schijnt, vogeltjes fluiten en jij bent klaar voor de volgende 
etappe van onze sportieve en bovenal leuke uitdaging.  
Met je partner, vrienden of familie met de fiets op avontuur door 
Vlaanderen? Kies één van de vier thematochten langs de Vlaanderen 
Fietsroute. 
  
Deze maand in de kijker: Langs Water, op fietsavontuur door de 
Kempen en Maasvallei.  
 

Surf naar www.vlaanderenfietsroute.be voor enkele 

tochtsuggesties. 
  
Werk rit per rit naar je uitdaging toe. Want goed voorbereid met 

Knooppunter dat is dubbel genieten van de Vlaanderen Fietsroute! 
Klik hier voor een drietal oefentochtjes in thema. 
  
Alles wat je nodig hebt om je tocht tot in de puntjes voor te bereiden, 
vind je in de Gids voor de Vlaanderen Fietsroute.  
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  PUUR WANDELGENOT IN RIJNLAND-PALTS 

   
Rijnland-Palts is een ideale bestemming voor een korte vakantie in 

het midden van de natuur. Met twaalf kwaliteisvolle 

langeafstandsroutes en meer dan 200 bewegwijzerde korte paden 

en lusroutes kom je hier als wandelaar volledig aan je trekken! 

Wilde katten spotten in het Hunsrück-Hochwald nationaal park, 

met de tent langs de trekkingkampen of het Soonwaldsteig 

langeafstandspad langs de Nahe tot de Moselsteig met steile 

wijngaarden en rustieke wijnboeren. Hier zijn wandelaars meer dan 

welkom!  
  

www.wandelaarswelkom.info   
 

  

WANDELLUSSEN OVER GR-PADEN 
  

 

  Ben je op zoek naar stevige wandellussen dicht bij huis? Volg je 
daarbij graag de wit-rode en geel-rode GR-strepen? Surf naar deze 
pagina voor een overzicht van maar liefst 125 Dagstappers. De 
tochten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Noord-Frankrijk. 
 
De gps-tracks kun je gratis downloaden.  
  
Wandel je graag met topografische kaarten, ben je geïnteresseerd in 
achtergrondinfo over de streek of krijg je graag tips voor een leuke 
picknick of een deugddoende pitstop onderweg? Dan kun je de 
bijhorende Dagstappergids bestellen via onze webshop. 
 
Heb je al een Dagstappergids in je bezit? Raadpleeg dan de updates. 
Te vinden op de webpagina van de wandeling in kwestie, onderaan 
bij 'extra info'. 

 

LANGSTE RONDWANDELING VAN NEDERLAND 
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  Het vernieuwde Zuiderzeepad - LAW 8 is met 490 km de langste 
rondwandeling van Nederland. Het pad laat je genieten van prachtige 
uitzichten op het IJsselmeer en monumentale stadjes als Enkhuizen 
en Kampen. 
  
Trek je wandelschoenen aan en luister onderweg naar de vogels, voel 
de wind op de Afsluitdijk, snuif de geur van vis op in de 
vissersdorpen en hoor het klapperen van de zeilen in de havens. 
Vaak dichtbij, soms iets verderaf,.. de voormalige Zuiderzee is je 
trouwe kompaan op dit pad. 
 
De route is bewegwijzerd in twee richtingen met wit-rode markering. 
De wandelgids kan je bestellen in onze webshop. 

 

NIEUWE FRANSE TOPOGIDSEN 
  

 
  

 

  Ben je op zoek naar een interessante tocht op Franse bodem? Met 
deze gidsen kan je al heel wat kilometers overbruggen.  
  
De wandelgidsen zijn Franstalig maar door gedetailleerde 
topografische kaarten, schema's en symbolen zijn de FFRP 
wandelgidsen voor iedereen eenvoudig te volgen. 
  
NIEUWE UITGAVE 

 Des Monts du Cantal à la vallée du Lot  

VERNIEUWDE UITGAVEN 

 Du Léman à la Vanoise par le Mont Blanc et le Beaufortain  

 Tour du Mont-Lozère et du Causse Méjean 
 Tour du Beaufortain  

 Tour des Monts d'Arrée et la presqu'île de Crozon  
 Tour du Cotentin  

Voor nog meer Frans wandelplezier klik hier. 
 

ACTIVITEITEN 
  

  

 WORKSHOPS OSMAND EN BASECAMP  
 

 

  We ontvingen heel wat positieve reacties op de voorbije workshops. 
  
Over de workshop Basecamp, je tocht goed voorbereiden" zei Mieke 
"Zeer boeiend en helder werd deze toch vrij ingewikkelde materie 
uitgelegd.' Joris mailde: "Ik heb veel bijgeleerd in korte tijd. 
Bedankt lesgevers!"   
  
Willy gaf over de workshop OsmAnd, gps-navigatie met android 
smartphone volgende feedback: "Veel bijgeleerd, toffe cursus. Aan 
te bevelen." 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de workshops in mei. Kijk op 
de kalender voor de beschikbare data en locaties. Inschrijven kan 
via deze link. 

 

  

 FIETSKALENDER  
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Op zondag 14 mei trekken we door het Waasland langs Durme en 
Schelde door veld en dorp. Het vertrek en aankomst zijn in Lokeren 
op de markt. De tocht is 72 km, bijna zo vlak als een biljarttafel! 
 
Klik hier om je in te schrijven. Deelnemen kost slechts €2. Fijn 
gezelschap verzekerd. 

 

  

 WANDELKALENDER  
 

 
  

 

   GR West-Vlaanderen organiseert donderdag 4 mei een 

sublieme stapdag in het parc naturel des hauts-pays. 
Zondag 7 mei herdenken we de Groote Oorlog met een 

wandeling in het teken van de Mijnenslag van 7 juni 1917. 
Zondag 21 mei trekken we naar Côte D'Opale en wandelen 
van Wimereux naar Wissant. Donderdag 1 juni is het volop 
genieten van de uitzonderlijk mooie landschappen rondom 
Ploegsteert. 

 GR Vlaams-Brabant nodigt je zondag 21 mei uit voor een 
lentewandeling in de bosrijke valleien van de Our en de 
Lesse. 

 GR Limburg trekt zondag 14 mei naar Eben-Emael voor 

een natuurtocht door het mooie mergellandschap en langs 
een historische site. 

 GR Oost-Vlaanderen wandelt zondag 14 mei van La 

Roche naar Waver via GR 121. 
 GR Antwerpen neemt je op zondag 21 mei mee voor één 

van de mooiste wandelingen aan onze Vlaamse kust! 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
 

  

 WANDELWEEKEND VOOR GEZINNEN  
 

 

  Met wandelen kun je niet vroeg genoeg beginnen. Daarom 
organiseert Great By Nature in het weekend van 20-21 mei een 
wandel- en bivakmoment voor gezinnen in de Voerstreek. 
Er zijn verschillende routes van 8 tot 24 km. 
Onderweg kunnen de kinderen ravotten in de speelbossen of 
uitkijkpunten beklimmen. Overnachten doe je in je eigen tent op de 
bivakweide waar 's avonds voor een gezellig kampvuur gezorgd 
wordt. 
Meer info op greatbynature.be 

 

 

    

 

 

http://t.ymlp110.com/yumualaebuyqaxamswazahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumjagaebuyqavamswafahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumbakaebuyqapamswanahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumhakaebuyqacamswatahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumwanaebuyqaramswafahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumqakaebuyqapamswatahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumyadaebuyqapamswakahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yujsacaebuyqagamswarahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumsapaebuyqaaamswapahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yumeaoaebuyqavamswadahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yummavaebuyqaoamswavahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yujsacaebuyqagamswarahbjb/click.php
http://t.ymlp110.com/yujuaraebuyqagamswatahbjb/click.php

