Over de Wandelroute van het jaar 2020, drie nieuwe GRgidsen, de Week van de Vrijwilliger en onze zoektocht naar
een provinciaal coördinator voor het Limburgse GR-team.
Veel leesplezier!

Op de Fiets en Wandelbeurs werd de Streek-GR Waas- en Reynaertland bekroond
tot beste wandelroute van de Benelux. Met gepaste trots namen de vrijwilligers van
Grote Routepaden deze trofee in ontvangst. Een mooie beloning voor de creatie van
een schitterende route, een uitstekende topogids en een perfecte markering.

Naar de routepagina

DRIE NIEUWE VLAAMSE GR-GIDSEN
De GR 128 Vlaanderenroute doet haar naam alle eer
aan: dit GR-pad doorkruist gans Vlaanderen, van het
West-Vlaamse Kemmel in het westen tot het Voerense
Teuven in het uiterste oosten. Maar liefst 473 km
wandelwegen leiden de wandelaar langs de verrassend
rijke variatie aan natuurschoon en cultuurhistorisch
erfgoed die Vlaanderen te bieden heeft. Voor de steden
Gent, Leuven, Tongeren en Sint-Truiden werden
stadsvarianten uitgewerkt.
Stap je de volledige route, dan ben je zo'n 22 dagen
onderweg.
>> Naar de routepagina

GR 561 Kempen-Maaspad trekt van Diest naar
Maastricht en maakt een grote boog rond de provincie
Limburg. Het traject is 221 km lang en is één van de
meest groene langeafstandspaden in Vlaanderen.
De route is een aaneenschakeling van natuurgebieden,
met natte beemden en moerassen, vennen en heide. Je
wandelt langs kanalen, rivieroevers, beekvalleien en
watermolens. Het pad maakt een uitstapje over de grens
en voert door Kempische bossen en resten van het
mijnwerkersverleden. De klim naar het Kempens plateau
beloont je met prachtige vergezichten.
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De Streek-GR Dijleland is een lus van 130 km die start
in Leuven en die je in 7 dagetappes door de
verrassende valleien van de Dijle en zijn zijrivieren voert.
Begin en eindpunten zijn goed te bereiken met het
openbaar vervoer. De gids bevat tevens 5
luswandelingen.

"Hoewel de regio dooraderd is met verkeerswegen is er
in Vlaanderen wellicht geen vergelijkbaar GR-traject
waarop zoveel te beleven valt qua afwisseling in
boeiende natuur en cultuur." Luc S, trekkings.be

>> Naar de routepagina

Alle routes zijn bewegwijzerd met wit-rode of geel-rode tekens volgens het beproefde
systeem van een GR of Streek-GR. In de gidsen vind je gedetailleerde kaarten,
routebeschrijvingen en bezienswaardigheden onderweg.

ONZE VRIJWILLIGERS HEBBEN EEN STREEPJE
VOOR

Grote Routepaden zegt oprecht: DANK JE WEL VRIJWILLIGER
- Week van de Vrijwilliger -

VRIJWILLIGERSVACATURE
PROVINCIAAL COORDINATOR LIMBURG

Onze vrijwilligers worden per provincie opgeleid, begeleid en aangestuurd door een
coördinator. Voor de provincie Limburg zijn wij op zoek naar iemand die deze taak
op zich wil nemen. Ben jij communicatief en een teamspeler? Kunnen we
organisatorisch op je rekenen en heb je een passie voor langeafstandswandelen?
Dan ben jij misschien wel de geschikte kandidaat om het Limburgse team te
vervoegen.

Voor meer info kan je terecht bij Rudy Steyls: limburg@groteroutepaden.be

GEORGANISEERDE GR-TOCHTEN
Wil je kennismaken met GR-paden? Ga mee op stap met de tochten die we per provincie
organiseren. Je hoeft niks voor te bereiden en je kan in fijn gezelschap genieten van een
prachtige GR-wandeling.



GR Antwerpen Zo 22/3: Méry - Florzé



GR Limburg Zo 8/3: Sint-Truiden - Alken | Zo 29/3: Elsloo



GR Oost-Vlaanderen Vrij 20/3: Drongen | Zon 22/3: Dendermonde



GR Vlaams-Brabant Zo 15/3: Rieulay - Marchiennes | Zo 28/3: Groot-Haacht



GR West-Vlaanderen Do 5/3: Varsenare | Zo 22/3: Melle - Munkzwalm

Naar de wandelkalender

TRAJECTWIJZIGINGEN



Naar aanleiding van de nieuwe topogids van de Streek-GR Dijleland werd
het GR-traject in Tervuren volledig hertekend. Dit heeft ook zijn invloed op
de Streek-GR Groene Gordel.



Omdat onze GR-vrijwilligers steeds op zoek zijn naar mooiere paden is er op
de GR 565 Sniederspad, nabij de Abdij van Postel een
trajectverbetering. Deze trajectwijziging geldt ook voor de Dagstapper in Postel.



Door het verleggen van de vroegere Internationale Dijk en de uitbreiding
van het Zwin werd een nieuw fiets- en wandelpad gecreëerd, met als gevolg
een gewijzigde traject op de Streek-GR Uilenspiegel en de Dagstapper rond het
Zwin.

NAGENIETEN VAN DE FIETS EN WANDELBEURS
Wat een topeditie was de afgelopen Fiets en Wandelbeurs, met een recordaantal
bezoekers. Twee dagen lang was Flanders Expo het middelpunt voor fiets-, wandel- en
outdoorminnend Vlaanderen. Maar waar we nog het meest van nagenieten, is de sfeer en
ambiance op onze stand. Lees ons verslag en geniet mee van de fotoreportage van onze
huisfotograaf Wim Patry.

