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NIEUWE WANDELLINK OP DE EUROPESE WANDELWEG E2 
  

 

  Antwerpse GR-vrijwilligers realiseerden een ontbrekende wandellink op het 
Europese E2-traject: 
de verbinding Kruibeke (GR 5A) - Deurne (GR 565) 
  
Met dit klein stukje Vlaams GR-pad kun je ononderbroken van Stranraer in 
Schotland via Duinkeke en Vlaanderen naar Nice in Frankrijk stappen.  
  
Je hoeft niet meteen door te wandelen tot Nice. Ook een dagtocht langs een 
deel van de E2-route is aantrekkelijk. Je krijgt een mooi stukje groene 
Antwerpse rand onder de voeten: de Schelde met voormalige scheepswerven 
en poldergebied, parken en bijzondere woonwijken. Je eindigt bij het kasteel 
Rivierenhof in Deurne. 
  
Bekijk hier het traject en download de gpx-track.  
Ook een mini-topo-gids van het traject kan je gratis downloaden.  
  

 

  

RUIM 15.000 BEZOEKERS OP DE FIETS EN WANDELBEURS 
  

 
  

 

  Onze roes is uitgeslapen, de vlaggen zijn opgeborgen, de gidsen zijn 
geteld, de nieuwe leden zijn geregistreerd en onze huisfotograaf 
bezorgde ons een reeks mooie beelden... Tijd voor een verslag.  
   
De achtste editie was het al en met 15.218 bezoekers kunnen we 
opnieuw spreken van een succes. De 'rode garde' van Grote 
Routepaden informeerde er enthousiast op los. Overweldigend en 
hartverwarmend tegelijkertijd.  
 
We stelden op de beurs onze drie nieuwste publicaties voor: de 
Grensroute, de Streek-GR Waas en Reynaertland en de GR 131 Brugse 
Ommeland - Ieperboog. Deze werden bijzonder gesmaakt door het 
publiek en passeerden vlotjes over de toonbank. 
  
Onze 100 beursvrijwilligers zetten opnieuw honderden wandelaars en 
fietsers Op Weg door hen te inspireren via een beeldreportage, een 
workshop of een persoonlijk gesprek. Als resultaat mochten we maar 
liefst 112 nieuwe leden verwelkomen. 
   
Geniet hier nog even na dankzij de fotoreportage. En voor wie er dit 
jaar niet bij kon zijn of volgend jaar graag opnieuw van de partij is: in 
2020 gaat de beurs door op 15 en 16 februari in Flanders Expo Gent.  

  
 

  

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 
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Vrijwilligers, ze bestaan in alle maten en gewichten,  
maar delen allemaal het talent om goed te doen.  
De doener, de denker, de creatieveling, de schrijver, de schilder, …  
In elk van hen zit een held.  
  
Een team superhelden,  
daar mogen wij als Grote Routepaden op steunen.  
Talenten die elkaar ontmoeten, versterken en positief beïnvloeden.  
Het is een plezier en een voorrecht samen met hen op weg te gaan. 
  
Bedankt voor wie je bent, voor alles wat je doet.  
Altijd recht uit het hart en nooit omdat het moet. 

 

 

 Plezierwandelingen in de Oostkantons 

  

  Een wandeling langs het water, in de vlindervallei in Schönberg, een 
panoramische wandeling door het koninkrijk van de roofvogels in 
Weywertz of een charmewandeling, door bossen en weiden in 
Hauset. 
  
Laat u betoveren door de ongerepte natuur van de 
Oostkantons. 
  
https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen/plezierwandelingen 
  

 

  

NIEUW IN DE WEBSHOP 
  

    

 

  Op zoek naar inspiratie voor het aankomende voorjaar? Dan is deze 
hernieuwde uitgave van de Loire-kastelenfietsroute misschien iets voor 
jou? 
   
Op het Loire-à-vélo hoofdtraject van 460 km werden verschillende 
lussen uitgewerkt. Goed voor minsten acht dagen fietsen. De route 
staat garant voor een sportief en culinair fietsavontuur door het 
parkachtig landschap van het centrale Loiregebied. Ontdek beroemde 
en minder bekende Châteaux van de vroegere Franse adel en 
koningshuizen. Sfeervolle historische Loiresteden wisselen af met hoger 
gelegen wijngaarden of uitgestrekte bossen zoals die van Sologne.  

  
Te koop in de webshop: leden € 20,65 | niet-leden € 22,95 

 

  

TRAJECTWIJZIGINGEN 
  

    

 

  In Humbeek-Sas is de vaartbrug over het zeekanaal Brussel-
Willebroek weggenomen voor herstelling na een ongeval. Er is een 
vervangende overzetdienst voorzien voor voetgangers en fietsers.  
Dit heeft een trajectwijziging als gevolg op GR 12 en GR 128.  
  
Op de Streek-GR Waas- en Reynaertland is er een kleine tijdelijke 
trajectwijziging omwille van werken in het kader van het Sigmaplan. 
Het euvel situeert zich ter hoogte van het Groot Broek in Sombeke-
Waasmunster. 
 
De wijzigingen zijn ter plaatse door onze vrijwilligers gemarkeerd. 
Nieuwe routebeschrijvingen en aangepaste kaartjes vind je op onze site 
bij de respectievelijke routepagina's. Kijk in de rechterkolom bij 
'Downloads'. 
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WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  

 
  

 

 GR Vlaams-Brabant maakt op zondag 17 maart een 

kustwandeling en nodigt alle wandelaars uit op zaterdag 6 april 
voor een luswandeling in Haspengouw gevolgd door een etentje. 

 GR Oost-Vlaanderen wandelt op vrijdag 15 maart in twee 
ruime lussen rond Berlare. Zondag 24 maart staat een 
rondwandeling vanuit Ronse langs verschillende GR's op het 
programma. 

 GR Antwerpen rijdt zondag 17 maart met de bus naar Ciney 
voor een tocht op GR 575 door een golvend landschap met 
prachtige kastelen, kerken en hoeves. 

 GR West-Vlaanderen pakt op 7 maart uit met de maandelijkse 

donderdagtocht en wandelt op GR 5A door de groene gordel ten 
zuiden van Brugge. Op zondag 17 maart brengen de dreven in 
het Waasland ons bij moerduivels en Reynaert. 

 GR-Limburg organiseert op zondag 10 maart een 

grensoverschrijdende dagtocht in Noord-Brabant. Zondag 14 
april gaat een luswandeling in de vallei van de Roannay door. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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