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Volg ons ook via   

FOTOWEDSTRIJD 
  

 

  Al meer dan 170 foto's dingen mee naar een plaatsje aan de top. 
Ongetwijfeld zitten er nog heel wat meer pareltjes verborgen op het 
SD-kaartje met de avonturen van deze zomer.  
  
Surf naar de wedstrijdpagina en laad je leukste, mooiste of 
indrukwekkendste wandel- of fietsfoto op. Deelnemen kan tot 15 
oktober. 
  
De vakjury selecteert 5 winnaars. De prijzen? Een Thule duffeltas 
(40L), een rugzak van The North Face, een camerarugzak van Case 
Logic, een jaarabonnement Op Weg en het boek 'Fotogeniek 
Vlaanderen'. 
  
Of bepaal mee wie de publieksprijs wint en stem op je favoriete 
foto('s). Ga naar het overzicht ingezonden foto's. De fotograaf van de 
foto met de meeste stemmen wint een weekendverblijf van 2 nachten 
voor 11 personen in vakantiewoning Ten Tweelinden in Goetshoven. 

 

NIEUW: DE GRENSROUTE 
  

 

  Een nieuwe fietsroute en binnenkort een handige fietsgids. 

 
Deze zomer lanceerde Verhalis, in samenwerking met Grote 
Routepaden, de Grensroute. Een langeafstandsfietsroute die zich 
tussen het Drielandenpunt en de Noordzee langs de Belgisch-
Nederlandse grens slingert. De route (546 km) verbindt 23 
reconstructies van de Dodendraad en andere bijzondere 
grensplekken. 
  
Het traject van de route is sinds 1 augustus te bekijken op 
grensroute.eu. Je kan er ook lokale verhalen lezen over de 
Dodendraad. Het gedetailleerde gpx-bestand van de route alsook de 
bijhorende fietsgids met gedetailleerde kaarten, praktische en 
toeristische informatie over de route en aanvullende verhalen over de 
Dodendraad verschijnen begin februari 2019, tijdens de Fiets en 
Wandelbeurs in Gent.  
  
Nog even en dan kan ook jij met de fietsgids van Grote Routepaden, 
in het wiel van de spionnen, Belgische oorlogsvrijwilligers, Duitse 
deserteurs en smokkelaars de Grensroute gaan verkennen.  
  

 

BEZOEK ONZE STAND OP DE WANDELBEURS 
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  "Hoe plan je een GR-tocht, welke GR is een goede try-out voor een 
lang weekend, hoe regel ik vervoer langs een GR,..." 
  
Kom tijdens de Wandelbeurs op 29 en 30 september met al je 
'Start to Hike' vragen langs op onze stand. Onze ervaren GR-
wandelaars helpen je graag op weg. 
  
Heb je al meer GR-ervaring, maar ben je nog op zoek naar inspiratie 
voor een volgende trekking? Onze vrijwilligers vertellen graag over 
hun eigen ervaringen. Klik hier voor een overzicht van hun 
wandelbestemmingen. 
  
Op onze stand kan je ook Vlaamse, Waalse en Franse GR-gidsen 
aankopen en ontvang je een gratis exemplaar van ons magazine Op 
Weg.  
  
Voor wie graag meer wil wandelen of op zoek is naar de volgende 
wandeluitdaging is de Wandelbeurs 2018 een must!  
  
Ben je lid van Grote Routepaden? Download en print jouw gratis 
toegangsticket via deze link. 

 

TRAJECTWIJZIGINGEN OP GR-PADEN IN EPPEGEM 
  

 

  In Eppegem is er een rustiger pad over de nieuwe Zennebrug voor 
wandelaars en fietsers. Een doorslaggevende reden om het traject 
van onze GR-paden in Eppegem te verleggen. 
  
De routewijziging heeft betrekking op GR 128 Vlaanderenroute, 
Streek-GR Dijleland en Streek-GR Groene Gordel. 
  
Ter plaatse is de routewijziging gemarkeerd. De nieuwe 
routebeschrijving, aangepaste kaartjes en een up-to-date GPX-track 
vind je op onze site bij de respectievelijke routepagina's. Kijk in de 
rechterkolom bij Download. 
  

 

DOE MEE AAN DE DAG VAN DE TRAGE WEG 
  

 

  Meer en betere paden en wegen voor fietsers, wandelaars en ruiters, 
dat is waar Dag van de Trage Weg om draait. 
  
Op 20 en 21 oktober zetten burgers, gemeentebesturen en 
verenigingen in heel het land trage wegen in de kijker.  
Doe mee en ontdek de mooiste landschappen van Vlaanderen, verken 
steegjes in de stad, klink op nieuwe realisaties of steek zelf de handen 
uit de mouwen! 
  
Meer info op: www.tragewegen.be/dtw2018 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP: WANDELEN IN FRANKRIJK 
  

  

  

  

  Er verschenen vernieuwde uitgaven van enkele Franse GR's: 
  
Le Chemin de Régordane 
240 km langs de legendarische GR 700: van Le Puy en Velay via de 
Lozère naar Nîmes. Een pad van kooplieden en muilezeldrijvers, een 
pad van pelgrims op weg naar het graf van Sint-Gillis of de zwarte 
Madonna van Puy, maar ook een episch pad langs de heldendaden 
van Willem van Oranje die Nîmes van Saracenen veroverde. 
Bestel de gids. Leden € 15,71 | niet-leden € 17,45 
  
Sentier de Saint-Jacques-de-Compostelle: Le Puy - Figeac 
14 stapdagen telt dit deel van de bedevaart naar Compostela. 
Herbeleef de emoties van de pergrims van de 12de eeuw die, na een 
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eerbetoon aan Jacques, de monumentale trappen van de kathedraal 
afdaalden en de stad Puy ontdekten. 
Bestel de gids. Leden € 16,20 | niet-leden € 18,00 
  
Tour du Larzac, Templier - Hospitalier 
Meer dan 20 wandeldagen langs de uitgestrekte plateaus van 
Larzac en de valleien van de Dourbie, Cernon en Sorgues. Onderweg 
ontdek je opmerkelijk goed bewaarde gebouwen alsook de typische 
landstaal. 
Bestel de gids. Leden € 14,85 | niet-leden € 16,50 
  
Tour du Mont-Blanc 
Deze wereldberoemde wandelronde is een van de oudste GR's. Je 
doorkruist drie landen (Frankrijk, Zwitserland en Italië), wandelt door 
acht valleien en overwint zes bergpassen. 
Bestel de gids. Leden € 15,71 | niet-leden € 17,45 
  

 

WANDELKALENDER 
  

 
  

 
  

   GR Antwerpen volgt op zondag 16 september de GR 129 
en neemt je mee naar de vallei van de Molignée, met 
onderweg abdijen en middeleeuwse kasteelruïnes. 

 GR Vlaams-Brabant trekt op zondag 16 september met 

de bus naar Luxemburg en combineert GR 151 met lokale 
paden. 

 GR Oost-Vlaanderen volgt op vrijdag 21 september vanaf 

het station Ronse een rits GR-paden. Zondag 30 september 
wandelen we in Henegouwen langs GR 129 tussen de 
stations van Brugelette en Mons.  

 GR Limburg organiseert op zondag 9 september een 

schitterende rivierentocht langs de Ninglinspo. Zondag 7 
oktober staat een dagtocht op het programma door het 
grensoverschrijdend landschap Kempen-Broek. 

 GR West-Vlaanderen gaat donderdag 6 september op 

pad door Waregem en zondag 16 september door de 
Vlaamse Ardennen en de Dendervallei. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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