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Volg ons ook via   

40 JAAR GROTE ROUTEPADEN 
  

 

  Veertig jaar geleden bundelden een aantal enthousiaste wandelaars 
de krachten en richtten op 10 september 1977 de 
vrijwilligersorganisatie Grote Routepaden op. Voorzitter Gie Beirnaert 
was er vanaf het begin bij. Hij stond mee aan de wieg van de vzw 
Grote Routepaden en is ondertussen al meer dan 25 jaar voorzitter. 
We laten hem hier graag even aan het woord. 
  
Gie besluit zijn verhaal met deze woorden:  
"Na vier decades is de organisatie levendiger dan ooit. De 
belangstelling en het aantal leden blijft groeien. Dit wordt 
geïnspireerd door de positieve inzet van onze 230 vrijwillige 
medewerkers die op elk werkingsvlak binnen de vereniging hun 
enthousiasme continu overdragen. Zij vormen het kloppende hart van 
onze organisatie. Met bezielende ambitie, stevig geknoopte 
wandelschoenen en vaste handen op het stuur gaan we de 
toekomst gedreven tegemoet." 

 

NIEUW: GR 512 BRABANTSE HEUVELROUTE 
  

 
  

  

  

  

Met de start van het nieuwe schooljaar pakt Grote Routepaden uit 
met een nieuwe wandelgids van GR 512. De route kreeg een 
grondige update én nieuwe naam, Brabantse Heuvelroute. De 
vorige gids dateerde uit 1998 en was reeds 5 jaar uitgeput. 
  
GR 512 vertrekt in Diest, gekend om zijn pittoreske hoekjes en 
historische gebouwen. Vandaar trek je door het Hagelandse 
heuvellandschap, Brabantse bossen en valleien, het Pajottenland en 
de Dendervallei. De houwaartse berg vol wijnranken, de kastelen 
van Horst, Beersel en Gaasbeek en traditionele vierkantshoeven 
kruisen je weg. Je loopt tussen majestueuze bomen in het 
Walenbos, Meerdaalwoud, Zoniënwoud, Neigembos en Raspaillebos. 
Beschermde natuurgebieden in de valleien van de Dijle, de IJse en 
de Zenne trekken je aandacht. Via Gaasbeek en Onze-Lieve-Vrouw 
Lombeek, enkele van Vlaanderens' mooiste dorpjes, bereik je de 
Muur van Geraardsbergen. 
 
De totale afstand van 173 km is opgedeeld in 4 deeltrajecten die op 
hun beurt in dagetappes van ongeveer 20 km zijn ingedeeld. Stap je 
het hele traject, dan ben je zo'n 9 dagen onderweg. Pictogrammen 
op de 36 detailkaarten duiden logies, bus- en treinhaltes aan. De 

tekst van de routebeschrijving is aangevuld met 
achtergrondinformatie over bezienswaardigheden, natuur en 
landschap. 
  
De route wordt door vrijwilligers in beide richtingen 

bewegwijzerd met wit-rode strepen volgens het beproefde 

systeem van de GR's. De  gpx-track kun je gratis downloaden via 
de website. 
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Je kunt de wandelgids bestellen op www.groteroutepaden.be voor 
€15. GR-leden krijgen 10% korting en betalen €13,50. 
 

  

 

PROGRAMMA WORKSHOPS NAJAAR 2017 
  

 

  Op jullie vraag organiseren we in het najaar opnieuw workshops. 
  
Met de workshop 'OSMAND, gps-navigatie met Android 
Smartphone' leer je o.a. navigeren met je smartphone, hoe je 
wandel- en fietsroutes kunt downloaden en krijg je tips voor het 
maken van eigen routes. 
  
In de workshop Bascamp wordt uiteengezet hoe je je tocht kunt 
voorbereiden op je pc met het software programma Basecamp. 
  
Klik hier voor een overzicht van de data en locaties. 

 

TRAJECTWIJZIGING HOGE RIELEN 
  

 

  Door recente beheerswerken en een hernieuwd joggingparcours is er 
een trajectwijziging op de Streek-GR Kempen en GR 565 
Sniederspad. Je wandelt nu over een mooier traject door het 
opengesteld natuurgebied De Duinen. 
  
Het betreft pagina 61, 63 en 95 uit de topogids 'GR 565 
"Sniederspad" - Streek-GR Kempen'. Het nieuwe traject is volledig 
bewegwijzerd. Een nieuwe routebeschrijving, een aangepaste gpx-
track en een kaartje vind je op onze site op de routepagina's van de 
Streek-GR Kempen en GR 565 Sniederspad. Kijk in de rechterkolom 
bij Downloads.  
De wijziging heeft ook gevolgen voor Stationsstapper 7 Herentals - 
Tielen. Op de pagina van de Stationstapper staat een aangepaste 
routebeschrijving. 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 LAW 15 WESTERBORKPAD 
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  Geïnspireerd op de wandeling die Jan Dokter, initiatiefnemer van het 
pad, maakte ter nagedachtenis aan de familieleden die hij in WOII 
verloor. De 342 km lange route gaat van de Hollandse 
Schouwburg in Amsterdam, een verzamelplaats voor Joden tijdens 
WOII, naar Kamp Westerbork in Hooghalen. 
 
De rode draad is de spoorlijn die toen gebruikt werd om Joden naar 
dit doorgangskamp te vervoeren. De route leidt je langs een 80-tal 
sporen van de Jodenvervolging: monumenten, voormalige 
verzamelplaatsen, woning waar onderduikers werden verborgen en 
zoveel meer.  
  
Deze LAW-route is slechts in één richting gemarkeerd. De bekende 
wit-rode markering werd verrijkt met een prikkeldraadje, het 
kenmerk van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 
  
Het pad is geschikt voor rolstoelgebruikers en verbonden aan een 
'luisterpad'. Op zo'n 40 punten langs de route kan je het verhaal 
horen van mensen die de geschiedenis van Westerbork hebben 
meegemaakt. 
  
Bestel hier de gids voor €18,70. Leden betalen slechts €16,83. 

 

ACTIVITEITEN 
  

  

 GR 126 nu ook in Vlaanderen 
 

 
  

 

  Op zondag 15 oktober nodigen we alle wandelaars uit in Opdorp 
om een nieuw stuk van GR 126   in te wandelen. 
  
Tot voor kort leidde GR 126 je vanuit de noordrand van Brussel tot 
bijna aan de Franse grens, meer bepaald tot het plaatsje Membre-
sur-Semois. Recent is GR 126 vanuit Brussegem verder 
doorgetrokken naar het noorden, tot in Mariakerke, waar er 
aansluiting is met GR 5A. Dit nieuwe traject van 30 km loopt via 
Opdorp, het geografisch middelpunt van Vlaanderen. 

  
Hierdoor is het mogelijk om via GR van het middelpunt in Vlaanderen 
naar het middelpunt in Wallonië te wandelen! 
  
We verzamelen op de Dries in Opdorp om 10u30 voor de onthulling 
van een nieuwe wandelboom. Het nieuwe stuk van de GR 126 wordt 
daarna ingestapt met een wandeling van 16 km. Er zijn stopplaatsten 
voorzien op mooie locaties, met muzikale omlijsting en een gratis 
traktatie, aangeboden door de gemeente Buggenhout. 
  
Klik hier voor meer informatie. 

 

  

 FIETSKALENDER  
 

 

  Zondag 24 september staat een begeleide fietstocht in Antwerpen 
gepland. De tocht voert langs magnifieke heidelandschappen, koele 
dennenbossen, uitgestrekte weiden en zelfs een echte playa. We 
fietsen rond de Kalmthoutse heide en het uitgestrekte Grenspark 
naar de Brabantse wal. Een grensoverschrijdende tocht met enkele 
pittige hellingen. 65 km fietsplezier vanuit Vroente.  
 
Voor meer informatie klik hier. Inschrijven kan via deze link. 
Deelnemen kost slechts €2. Fijn gezelschap verzekerd. 

 

  

 WANDELKALENDER  
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   GR Vlaams-Brabant rijdt met de bus op zondag 17 

september naar La Roche-en-Ardenne voor een tocht in de 
hoge Ardennen. 

 GR West-Vlaanderen stapt op donderdag 7 september 

over heuveltoppen, langs wijngaarden, door 
natuurgebieden en heel eventjes aan de andere kant van 
de schreve. Zondag 10 september is er voor het 40-jarig 
bestaan van Grote Routepaden een jubileumwandeling in 
Westouter. Zondag 24 septbember gaan ze cresson 
proeven in de vallei van de course.  

 GR Limburg stapt op zondag 10 september een 

luswandeling door de vallei van de Bocq, van Crupet naar 
Yvoir en terug. Een tocht met wisselende panorama's, 
bosrijke stukken en authentieke dorpjes. 

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op vrijdag 15 september op 

GR5a door de Denderstreek. Op zondag 24 september 
trekken ze naar Luik voor een tocht langs de rand van het 
plateau van Herve. 

 GR Antwerpen stuurt haar bus op zondag 17 september 

richting Nederland en stappen daar voornamelijk het 
Veluwe Zwarfpad langs de steile rand van de Veluwe Zoom. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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