
     

 

Over onze fotowedstrijd, nieuwe gidsen in de webshop, 

leuke wedstrijden, Dag van de Trage Weg, tochtsuggesties 

voor je staycation en hoe je een melding kan maken 

over een GR-pad. 

 

 

 

FOTOWEDSTRIJD 
 

 

Nog tot 15 september kan je meedoen aan de zevende editie van onze fotowedstrijd met 

als thema 'Al wandelend en fietsend onderweg'. Stuur ons je beste wandel- of fietsfoto 

en maak kans op mooie prijzen!  

Verzamel zoveel mogelijk online stemmen voor de publieksprijs of ga voor één van de 

prijzen van de vakjury: een overnachting in B&B het Marum, een paar LOWA 

wandelschoenen, vier wandel- en fietsklassiekers van uitgeverij Lannoo en een reistas van 

The North Face. 

Zowel de publieksfavoriet als de zes laureaten van de jury krijgen eeuwige roem in ons 

magazine, maar ook andere deelnemende foto's zullen geregeld opduiken in Op Weg, in 

de nieuwsbrief, op de site en op de facebookpagina. 

Alle info vind je op de wedstrijdpagina. 

 

http://www.bbhetmarum.be/
https://lowa.nl/
https://lowa.nl/
https://www.lannoo.be/nl/groot-wandelboek-vlaanderen-3
https://www.lannoo.be/nl/groot-fietsboek-vlaanderen?utm_term=knooppunter
https://www.lannoo.be/nl/groot-fietsboek-vlaanderen?utm_term=knooppunter
https://www.thenorthface.eu/nl_be/
https://www.thenorthface.eu/nl_be/
https://www.thenorthface.eu/nl_be/
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/foto-wedstrijd
http://www.groteroutepaden.be/


  

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
 

De nieuwe gids Randonnée en Boucle - 

Wallonie Nature beschrijft 10 

dagwandelingen in de Waalse 

natuurpracht. De routes zijn grotendeels 

gebaseerd op GR's of Streek-GR's. 

https://www.groteroutepaden.be/nl/rb-wallonie-nature
https://www.groteroutepaden.be/nl/rb-wallonie-nature
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/foto-wedstrijd


 

 

Redacteur Ward Van Loock verkent in zijn 

nieuwe fietsgids de Taalgrensroute de 

grillige scheidingslijn tussen Vlaanderen 

en Wallonië, van Komen tot Voeren (430 

km). De route is volledig bewegwijzerd 

met fietsknooppunten.   

 

 

We hebben ook heel wat vernieuwde Franse en Nederlandse wandelgidsen: Tour du 

Mont Blanc, Le Mercantour, Le Chemin de Saint Guilhem le Désert en Streekpad 7 

Krijtlandpad. 

 

Fietsers kunnen hun hart ophalen aan deze vernieuwde fietsgidsen: Ronde van 

Nederland via LF routes, Fietsen naar Praag, De groene weg naar Middellandse zee deel 

1 en St Jacobsfietsroute deel 1. 

Het volledige aanbod gidsen vind je op groteroutepaden.be/nl/webshop. 

 

 

 

Dagwandelen langs GR-paden 
 

https://www.groteroutepaden.be/nl/de-taalgrensroute-
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/tour-du-mont-blanc-2
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/tour-du-mont-blanc-2
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/le-mercantour---vallee-des-merveilles-topo
https://www.groteroutepaden.be/nl/le-chemin-de-st-guilhem-le-desert-topo
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/streekpad-7-krijtlandpad-topo
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/streekpad-7-krijtlandpad-topo
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/ronde-van-nederland-via-lf-routes-1
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/ronde-van-nederland-via-lf-routes-1
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/fietsen-naar-praag-1
https://www.groteroutepaden.be/nl/de-groene-weg-naar-de-middellandse-zee---d1---editie-2018-2
https://www.groteroutepaden.be/nl/de-groene-weg-naar-de-middellandse-zee---d1---editie-2018-2
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop/nieuw-producten/st-jacobs-fietsroute---deel-1-2020
https://www.groteroutepaden.be/nl/webshop
https://www.groteroutepaden.be/nl/rb-wallonie-nature
https://www.groteroutepaden.be/nl/de-taalgrensroute-


 

Er valt heel wat te wandelen in eigen land. België barst van de prachtige plekjes. En hoe 

kan je die beter ontdekken dan via GR-paden? Op onze site vind je massa's inspiratie voor 

dagtochten bij de Dagstappers, Treinstappers en Tochtsuggesties. Alle wandelingen zijn 

met zorg uitgestippeld en getest door onze GR-vrijwilligers. Zo vind je 12 nieuwe suggesties 

rond Zoersel, die onze vrijwilligers uitwerkten in samenwerking met jeugdherberg het 

Gagelhof. 

 

  

 

DOE MEE EN WIN  

Neem deel aan één van onze wedstrijden en maak kans op toffe prijzen. Surf naar 

www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden, beantwoord de vragen, vul je gegevens in 

en maak kans op één van deze gidsen. Deelnemen kan tot 31 augustus. 

 3 x Landelijke Fietsatlas, Nederland 

 3 x Socrates op de fiets, een filosofische tour de France 

 3 x Wandelgids The South West Coast Path, Engeland 

 3 x Wandelgids Rothaarsteig 

 2 x Caspar loopt, een voettocht door de landschappen van Nederland 

 2 x Pad van de vrijheid, wandellus in Nederland 

 

 

 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/dagstappers
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/treinstappers
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/wandeltochtsuggesties
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-fietsgids-landelijke-fietsatlas
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelboek-socrates-op-de-fiets
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-south-west-coastal-path
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/3-x-wandelgids-rothaarsteig
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/2-x-wandelgids-caspar-loopt
https://www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden/2-x-wandelgids-pad-van-de-vrijheid
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/dagstappers


 

 

Dag van de Trage Weg 

  

Tijdens de Dag van de Trage Weg op 17 en 18 oktober zetten wandelaars 

en fietsers hun favoriete wegjes in de kijker. Alle wandel- en fietsliefhebbers kunnen 

een activiteit organiseren in hun buurt. Het is nog afwachten welke maatregelen 

gelden in oktober, maar in principe zijn diverse activiteiten op, langs en over trage 

wegen mogelijk: een verkennende tocht, het uitstippelen van een nieuw parcours, 

het uitvoeren van  kleine onderhoudswerken,... 

In Sint-Niklaas wordt zaterdag 18/10 een vernieuwde GR-wandelboom ingehuldigd. 

Nog meer inspiratie en info op www.dagvandetrageweg.be. 

 

 

MELDING OVER EEN GR-PAD 
 

Ben je op weg op één van onze 27 GR-routes in Vlaanderen? Merk je een probleem met de 

markering of de route, een tijdelijke moeilijke passage, werken op het traject,.... aarzel niet 

om dit te melden. Ondanks alle waakzaamheid van onze vrijwilligers om de paden meerdere 

keren per jaar te controleren en te onderhouden, zijn onze markeringen niet onaantastbaar. 

Geef het aan ons door; zo doe je de volgende wandelaars vast en zeker een groot plezier! 

Een melding kan eenvoudigweg via deze link 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/melding-over-gr-pad 

http://www.dagvandetrageweg.be/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwandelen.groteroutepaden.be%2Fnl%2Fwandelroutes%2Fmelding-over-gr-pad%3Ffbclid%3DIwAR3FBsrAUVcQN0-RSb3G2hSgAcupZLWCKbRnapFA-fHUoSJme6ffWJEGxIM&h=AT0y36R7kx2p_0gLe19ad6ArIw4pcchNyxVJ6PaeSRnqz2VrykFkSH4KaXr1eU10niLz2x14BhKscnfl6XxmW_XeXC_xRc7Z82R85EJwPAWZRXgyUQoVlYBQFrL1l-ukfQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1cLwD7p6qONLNmEV8_J20MT3QfhyFKdlSpheFBYotouqO6Oi9Xjj7dkI61M0pO_hnuMA3mbjBkQblB0ZZS7c4fIYHxxw3HPA27qlLW7nGMb3nY9JHRULw-OYCsw9I1WTmotxZSS2t9KC_5NpDNQdTfQmU1DBJHnjbSFVxh8jEGniWu6x00Et27jJSP
https://www.dagvandetrageweg.be/


  

 

  

     

 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/melding-over-gr-pad

