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Volg ons ook via   

FIETS- EN WANDELTIPS OP KINDERMAAT 
  

 
  

 

  De meimaand gaat gepaard met heel wat verlengde weekends. Ben je 
nog op zoek naar een avontuurlijke fietstocht of wandeling op 
kindermaat? Wij helpen je graag op weg. 
  
Op deze pagina verzamelden we alvast het kindvriendelijk aanbod dat 
eerder in ons magazine Op Weg verscheen.  
  
Verder vind je op de website fietsenmetkinderen.info onder de rubriek 
'Inspiratie' net dat wat de titel doet vermoeden. Een bonte verzameling 
verhalen van gezinnen die er met de fiets op uit trokken voor korte of 
lange trips, dichtbij of verder weg. 
  
Hou je het liever op een daguitstap? In onze gidsen 'De treinstapper' en 
'De stationsstapper' vind je telkens 8 wandelingen van station naar 
station langs de mooiste GR-paden in Vlaanderen. Bij elke tocht zijn er 
verkortingen met de bus voorzien. 
  
Spreekt Wallonië je meer aan? De reeks 'Randonées en famille' zijn 
wandelgidsen gericht op families met jongere kinderen. De boekjes 
bevatten 15 luswandelingen van 10 à 15 km, met 

inkortingsmogelijkheden tot 5 à 10 km. Er wordt telkens een stukje GR-
traject gecombineerd met een cultureel of recreatief element, bvb een 
kasteel of speelplein. In de reeks verschenen reeds: Luxemburg, Luik 
en Namen. 
  
Veel stap- en trapplezier!  
   

 

WAALSE GR'S OP INTERACTIEVE KAART 
  

 

  Op zoek naar informatie over GR-paden in Wallonië of Brussel?  
  
Op de website grsentiers.org van onze Waalse collega's is nu het hele 
Waalse & Brusselse GR netwerk online beschikbaar op een 
interactieve topografische kaart. Klik hier.  
  
Ideaal om je lentewandelingen en zomerse trekkings voor te 
bereiden! 

 

MELDPUNT BEWEGWIJZERING 
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  Heb je onderweg een omgevallen paaltje, een blokkade op de weg, 
ontbrekende of onduidelijke bewegwijering vastgesteld? 
  
Meld het via onze website of stuur een mail naar 
info@groteroutepaden.be. Geef voldoende informatie en als het even 
kan ook een foto. Zo help je de kwaliteit van onze Vlaamse GR-
paden- en LF-routes op peil te houden. 
  
Samen met onze veldmedewerkers behandelen we je melding zo snel 
mogelijk.  

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

  

 ONDERWEG NAAR COMPOSTELA 
 

 
  

 

  Wandelen of fietsen naar Compostela, het blijft voor velen een 
'bucket list' item.  
  
De Sint-Jacobsroute van de Europafietsers loodst je er 
probleemloos heen. Van het tweede deel (Tours - Pyreneeën) van de 
fietsgidsen verscheen er een hernieuwde uitgave. De gids is 
bijgewerkt met alle nieuwe informatie over verblijf en wegen. 
  
Bestel de gids. Leden € 20,25 | niet- leden € 22,50 
  
Ook van de Franse wandelgids die de GR 765 beschrijft, verscheen 
een nieuwe editie. De gids brengt je naar Puy-en-Velay, met 2 
mogelijke vertrekpunten: Cluny in Bourgogne of vanuit Lyon. 
 
Bestel de gids. Leden € 15,71 | niet- leden € 17,45 

 

  

 WANDELEN LANGS DE SOMME 
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  Onze Franse collega's pakken uit met een compleet nieuw GR-pad, 
de GR 800. 
  
De route volgt de rivier de Somme van het brongebied ten Noord-
Oosten van Saint-Quentin tot de monding in de Noordzee bij Saint-
Valérie-sur-Somme. De route loopt dus niet eens zo ver van de grens 
met Vlaanderen en Hengouwen. In totaal telt dit nieuwe pad 227 km, 
goed voor zo'n tien wandeldagen. 
  
De bijhorende topogids, voorzien van gedetailleerde topografische 
kaarten, kan je bestellen in onze webshop. 
 
Bestel de gids. Leden € 14,71 | niet- leden € 16,35 

 

 

WANDELKALENDER 
  

 
  

 
  

   GR Vlaams-Brabant organiseert op zondag 20 mei een 

bustocht naar de Ardennen, met op het programma een 
wandeling door een wisselend landschap met hoofdzakelijk 
bos.  

 GR Oost-Vlaanderen maakt op vrijdag 18 mei een 

luswandeling in Sint-Lievens-Houtem. Zondag 27 mei 
sporen ze met de trein naar Méry voor een tocht van de 
Ourthevallei naar de vallei van de Amblève. 

 GR Antwerpen wandelt op zondag 27 mei op de GR 151 

van Sibret naar Martelange en heeft hiermee een uiterst 
boeiende wandeltocht met veel afwisseling voor ons 
uitgezocht. 

 GR Limburg verkent in het Hemelvaartweekend de 
Mullerthal Trail. Zondag 27 mei staat een luswandeling 
geprogrammeerd in de prachtige Maasvallei. 

 GR West-Vlaanderen herdenkt op zondag 6 mei de 

Groote Oorlog met de 9de GR-wandelinge Ten Vrede in 
Ieper. In het Pinksterweekend maken ze 2 luswandelingen 
vanuit de Stay Okay in Bergen Op Zoom. Zaterdag 2 juni 
kan je mee stappen voor Nepal en de donderdagtocht van 
7 juni gaat van de Palingbeek naar de Kemmelberg. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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