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Volg ons ook via   

RIK RÖTTGER,  NIEUWE VOORZITTER GROTE ROUTEPADEN 
  

 

  Op de Algemene Vergadering van Grote Routepaden werd Rik Röttger 
(42) aangesteld als nieuwe voorzitter. Hij neemt hiermee de plaats in 
van Gie Beirnaert, die vele tientallen jaren de vereniging met 
overgave leidde. 
  
Rik bond 25 jaar geleden de stapschoenen aan voor de West Highland 
Way. Een mooie wandeltraditie was geboren. Maar er wordt evengoed 
gefietst, vooral met vrouw en dochter Hannah. Rik is historicus, 
werkte aan de VUB en de stad Mechelen. Hij was provincieraadslid en 
10 jaar gedeputeerde in Antwerpen. Via zijn bevoegdheden rond 
landschap en leefmilieu kon hij ook daar werken aan trage wegen en 
duurzame vrijetijdsbesteding. 
  
Als voorzitter hoopt hij zijn ervaring voor die mooie missie verder te 
zetten. "Ik geloof dat onze vereniging in deze tijden van transitie, een 
vaste waarde kan zijn voor mensen die op zoek zijn naar rust en 
schoonheid dicht bij huis. Het fietsen en wandelen over lange afstand 
is voor mij meer een "beleving" dan een sporttak. Het leert mensen 
hun omgeving te waarderen, het sluit vriendschappen en het brengt 
rust en evenwicht in onze drukke levens. Het is een vorm van 
duurzaam toerisme, maar bovenal een way of life. Dat gevoel heb ik 
op korte tijd al vaak kunnen ervaren in gesprek met mensen binnen 
onze vereniging." 

 

OP WEG 
  

  

 APRIL - MEI 2019  
 

 

  Het Romeinse Limespad, kersverse Wandelroute van het Jaar, bijt de 
spits af in deze Op Weg. Het is een boeiende start voor een boordevol 
nummer wandelinspiratie in de Zwalm en Vlaamse Ardennen, op GR5, 
in de Harz, in de Queyras en in Extramadura. Fietsers kunnen hun 
hart ophalen in de Mayenne, op Kreta, dwars door Frankrijk, de Alpen 
over, tussen Berlijn en Brussel en ook nog tussen Wenen en 
Istanboel. Nieuw is een verhaal uit ... 1974. We herbeleven de 
avonturen van twee jonge fietsers in Engeland en Schotland, in de tijd 
dat lichtgewichttenten nog niet bestonden en spaken die druk niet 
altijd aankonden. 
 
Blader even mee. 
  
Geprikkeld? Bestel nu dit nummer of geef een abonnement cadeau.  

Abonnees kunnen Op Weg ook digitaal lezen. Klik hier. 
 

  

 DOE MEE EN WIN!  
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  Woop woop, er vallen heel wat prijzen te scoren op onze site.  

 9 x het wandelnetwerk Demer en Dijle 
 5 x de wandelpocket Woudlopen van Toerisme Oost-

Vlaanderen 
 3 x het litteraire essay Ode aan het wandelen 
 3 x Two Moors Way, Coast to Coast route in Devon 
 3 x de gids Wandelen op de Veluwezoom 
 2 x de wandelgids Gelderland/Achterhoek 
 1 x het boek Alleen, De Pacif Crest Trail te voet  
 3 x het boek Het Zoutpad, over oude wegen naar een nieuw 

begin 
 3 x de Bikelinegids met 60 fietstochten in Oostenrijk, 

Zwitserland en Ialië 
 5 x wandelkalender Walking in Belgium 2019 

 

  

 WIN EEN ARRANGEMENT IN B&B ARD'ENVIE 
 

  

 

  Win een verblijf van 2 nachten voor 2 personen in de prachtige, 
rustig gelegen B&B Ard’envie in Cetturu, een klein dorpje vlakbij 
Houffalize. 
  
Je kan er herbronnen en genieten van puur slaapcomfort inclusief een 
uitgebreid huisgemaakt streekontbijt. De B&B ligt nabij de woeste 
bovenloop van de Oostelijke Ourthe. GR 57 passeert vlakbij, net zoals 
een RAVeL richting Bastogne of Sankt Vith. 
  
Klik hier voor de wedstrijdvraag. 

 

NIEUWE LANGEAFSTANDS WANDELROUTES  
  

  

 ARDENNEN 
 

 

  GR 15 Sentiers de L'Ardenne. De la Lorraine belge à l'Eiffel is 
een route voor wie houdt van diepe wouden, weidse panorama's, 
riviervalleien en landelijke dorpen. 
 
Vanuit Monschau trekt GR15 (230 km) België binnen om door de 
Hoge Venen naar Eupen af te zakken. Via het stuwmeer van Gileppe 
gaat het verder naar Spa. Langs het spectaculair 'bergriviertje' de 
Ninglinspo bereikt de route vervolgens Remouchamps. In Aywaille 
steekt GR15 de Amblève over. Via Harzé en Grandmenil gaat het weer 
de hoogte in om dan af te dalen naar de Ourthe en Houffalize. Voorbij 
Bastogne trekt GR15 het Groothertogdom Luxemburg in naar de Sûre 
vallei. Tenslotte gaat het over Martelange naar Arlon. 
  
De topogids is toe aan zijn vierde editie. De gids bevat topografische 
kaartjes, nauwkeurige routebeschrijvingen, informatie over het 
openbaar vervoer, toeristische info en tips voor pitstops en 
overnachtingen. Ook de afstandstabel en hoogtegrafieken zijn nuttige 
instrumenten voor onderweg. 
  
Nu te koop in onze webshop. Met 10% korting voor GR-leden. 

 

  

 FRANKRIJK 
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  Het ontluiken van de lente is het ideale moment om nieuwe 
wandelgidsen te lanceren. Onze selectie van nieuwe Franse 
topogidsen: 

 De topogids Itinérance et randonnées à travers la 
Meuse  bevat alle GR-trajecten door het Franse 
departement Meuse. In dit aantrekkelijke dicht-bij huis 
wandelgebied zijn 30 tochten uitgewerkt. Het landschap is 
licht golvend met af en toe een pittig klimmetje. 

 Côte d’Emeraude, les Chemins du Mont-Saint-Michel. 
Onderdeel van de GR 34, langs de kust van Bretagne 

 Entre Sainte-Victoire et Sainte-Baume, een nieuwe 
Streek-GR met de oude steenkoolmijnen als thema. 

De wandelgidsen zijn Franstalig maar door gedetailleerde 
topografische kaarten, schema's en symbolen zijn de FFRP 
wandelgidsen eenvoudig te volgen. Te koop in de GR-webshop. 

 

  

 NEDERLAND 
 

  

  Tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht werd het nieuwe 
Waterliniepad gepresenteerd. Het met wit-rode streepjes 
bewegwijzerde traject is 350 km lang en loopt van Volendam via 
Utrecht naar Dordrecht langs voormalige verdedigingslinies. Het 
traject voert langs talloze forten, mooie steden, oude vestingstadjes 
en nieuwe natuurgebieden. Uiteraard is het water steeds dichtbij. 
  
Nog tijdens de beurs werd het Romeinse Limespad uitgeroepen tot 
Wandelroute van het jaar 2019! Het pad (275 km) volgt in grote 
lijnen het Nederlandse traject van het Romeinse Rijk. De jury prees 
de routegids, de uitstekende bewegwijzering, de vele onverharde 
paden en rustige wegen. Lees de reportage 'Tweeduizend jaar oude 
sporen op het Romeinse Limespad die verscheen in Op Weg. 

 

TRAJECTWIJZIGING 
  

 

  Door rioleringswerken in de Driesstraat te Vliermaal is er een 
tijdelijke trajectwijziging op de Streek-GR Haspengouw. De 
omleiding zal duren tot eind mei 2019.  
 
Een aangepast kaartje vind je op onze site bij de routepagina van 
de Streek-GR Haspengouw. Kijk in de rechterkolom bij Downloads.  

 

WANDELKALENDER 
  

  

  

  

  

  

  

 
  

 GR Vlaams-Brabant nodigt alle wandelaars uit op zaterdag 6 
april voor een luswandeling in Haspengouw. Zondag 28 april 
rijdt de bus naar Haspengouw voor een zeer afwisselende 
tocht. 

 GR Oost-Vlaanderen toont op 26 april de Vlaamse Ardennen 
op zijn best tijdens de maandelijkse vrijdagwandeling. Zondag 
28 april staat een rondwandeling door een golvend landschap 
op de grens van Vlaams- en Waals-Brabant op het 
programma. 

 GR Antwerpen hoopt zondag 28 april op een mooi blauw 

tapijt tijdens hun tocht in de Vlaamse Ardennen. 
 GR West-Vlaanderen vertrekt op 4 april in Robecq voor de 

maandelijkse donderdagtocht. Zondag 14 april wandelen we 
op GR 121 van Sempy naar Montreuil-sur Mer. 
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 GR-Limburg organiseert op zondag 14 april een dagtocht in 

de vallei van de Roannay en trekt zondagnamiddag 28 april 
naar Wintershoven voor een tocht in het gebied van de 
Mombeek. 

Voor meer info, raadpleeg onze activiteitenkalender. 
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