
     

 

Over onze vacature voor Directeur, de nieuwe fictiereeks 

GR5 en coronavrije wandel- en fietstips. 

 

 

 

VACATURE DIRECTEUR 
 

 

 

Ben je gebeten door de fiets- en wandelmicrobe en op 

zoek naar een nieuwe uitdaging? Grote Routepaden 

werft een Directeur aan met een passie voor organisatie, 

strategie, communicatie & dienstverlening. Solliciteren 

kan tot 15 april.  

>> Naar de vacature 

 

 

 

EEN NIEUWE FICTIE-REEKS OVER DE GR5! 
 

 

In deze vreemde tijden is er gelukkig nog iets om naar uit te kijken: nu zondag 22/3 start 

op Eén de nieuwe fictie-reeks GR5: het verhaal van 4 vrienden die besluiten de GR5 af te 

wandelen als eerbetoon en herinnering aan hun gezamenlijke vriendin Lisa. Die verdween 

vijf jaar geleden spoorloos toen ze op haar eentje de legendarische GR5 volgde, een 

langeafstandswandeling van maar liefst 2.000 km lang, die je kan volgen met behulp van 

wit-rode GR-markeringen. Het pad loopt van Hoek van Holland aan de Noordzee, door 

Vlaanderen, de Ardennen, de Vogezen en de Franse Alpen tot aan de Franse Rivièra  

 

 

GR5-HELPDESK 
 

We zijn ervan overtuigd dat veel kijkers geïnspireerd zullen worden om zelf op stap te 

gaan. ‘Maar hoe begin je eraan?’ zullen sommigen denken. Grote Routepaden wil hierop 
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een antwoord bieden en heeft een GR5-helpdesk opgericht: een groep gepassioneerde 

wandelaars die hún GR5-avontuur al achter de rug hebben en advies kunnen geven vanuit 

hun persoonlijke ervaring. Zij staan klaar om alle vragen te beantwoorden, concrete tips te 

geven en jou als wandelaar bijna letterlijk op weg zetten. Je kan de GR5-helpdesk 

bereiken via helpdeskgr5@groteroutepaden.be.  

 

 

WANDELGIDS IN DE RUGZAK 
 

 

Voor wie het graag zelf uitzoekt, start het avontuur bij de aanschaf van degelijk 

kaartmateriaal. In de webshop groteroutepaden.be vind je alle officiële - en daarmee ook 

de meest betrouwbare - GR5-wandelgidsen. In deze gidsen staat de GR nauwkeurig 

ingetekend op topografische kaarten, krijg je een routebeschrijving en heel wat praktische 

info. Mocht je een GR-streepje missen, dan ben je met de gids zo weer op het juiste pad. 

Voor wie in Frankrijk graag op pad gaat met Nederlandstalige routebeschrijvingen, is er 

de 6-delige reeks van de Wandelende Cartograaf. 

Speciale actie: Je kan het Vlaamse deel  (van Bergen op Zoom tot Eben Emael) in de 

GR-webshop nu tijdelijk met 10% extra korting bestellen. Gebruik hiervoor de 

kortingscode GR5FICTIE.  
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BLIJF WANDELEN EN FIETSEN 
 

 

De veiligheidsraad heeft verregaande maatregelen getroffen om de gezondheid van alle 

burgers in België te beschermen. Maar we houden de moed er in, want we mogen blijven 

wandelen en fietsen in de buitenlucht. Er gelden wel enkele voorwaarden. We verwijzen 

naar het overzicht van Natuur en Bos. Leef de maatregelen strikt na, maar laat het 

coronavirus je niet tegenhouden om eropuit te trekken in eigen buurt.  

 

 

GR-PAD OF LF-ROUTE IN DE BUURT? 
 

 

Misschien passeert er wel een stukje GR-pad bij je in de buurt? Wit of geel-rode streepjes 

die je al lang eens had willen volgen, maar waarvoor je nooit de tijd vond...Op onze site 

kan je het routeverloop van alle GR- en LF-routes in Vlaanderen in detail bestuderen. Op 

deze overzichtspagina kan je in het zoekveld  jouw gemeente ingeven, en zien welke GR 

in je buurt ligt. Fietsers kunnen hier terecht.  
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TOCHTSUGGESTIES  
 

 

Op onze website vind je een schatkist aan wandel- en fietsinspiratie. Zo hebben we 

116 Dagstappers gebundeld, die je gratis kan downloaden. Dagstappers zijn lusvormige 

dagtochten die zoveel mogelijk over GR-paden gaan. De lengte varieert van 20 tot 26 km. 

De meeste tochten kunnen ingekort worden tot 7 à 15 km. Voor GR-leden zijn we recent 

ook gestart met tochtsuggesties: fiets- en wandelsuggesties die nauwkeurig uitgestippeld 

en getest zijn door onze GR-vrijwilligers. Het aanbod is momenteel nog beperkt, maar 

zeker het raadplegen waard.  

 

 

MAAK PLANNEN 
 

 

We mogen momenteel geen meerdaagse of verre tochten maken. Maar de voorbereiding 

is deel van het reisplezier. En misschien heb je daar nu wel iets meer tijd voor? Wij 

helpen je graag met onze artikeldatabank, een handige tool voor wie op zoek is naar info 

over een bepaalde streek, route of thema. In deze databank kunnen leden alle artikels 

opzoeken die in Op Weg verschenen van 2014 tot nu. Bij heel wat artikels vind je de gpx-

track, een interactieve kaart of een uitgebreide steekkaart met de uitgewerkte dagetappes, 

de logies, info over hoe je de reisbestemming kunt bereiken, ...  
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