
     

 

Over het nieuwe nummer van ons magazine Op Weg, de Streek-

GR Hageland die we vernieuwen en tal van leuke gidsen en 

kaarten die je kan winnen. 

 

 

 

EEN MAGAZINE OM TE KOESTEREN 

 

 

 

Het nieuwste nummer van Op Weg brengt 

weer heel wat inspiratie. 

Om te beginnen een aantal verhalen van 

afgelopen zomer, niet ver weg, genietend 

op de bivakzones van Haspengouw, rond 

de Veluwe, langs de Loire of in het 

Regionaal Park Scarpe-Escaut. 

Daarnaast ook enkele herfstverhalen, 

opgetekend vorig jaar, met de kleuren van 

de vallende bladeren, langs de Moezel, 

rond het Luxemburgse Lac de la Haute-

Sûre of op de Goldsteig, een pittige tocht 

op de Duits-Tsjechische grens. 

De trekkers krijgen nog wat stevigs op hun 

bord, in de Schotse Hooglanden, in de 

Italiaanse Alpen, door de Cevennen en 

langs de katharenburchten.  

 

 

>> Blader even mee | >> Bestel dit nummer | >> Neem een jaarabonnement.  

 

  

WIN TAL VAN LEUKE GIDSEN EN KAARTEN  
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Zoals de bladeren massaal van de bomen vallen, delen wij heel wat leuke prijzen uit. 

Om deel te nemen aan onze wedstrijden moet je voortaan ook je GR-lidnummer 

ingeven. Surf naar www.groteroutepaden.be/nl/wedstrijden, beantwoord de vragen, 

vul je gegevens in en maak kans op één van deze prijzen. 

 3 x Dwars door België het boek bij de televisiereeks over de GR129 

 3 x De Merode, kaartenbundel met 700 km wandelknooppunten 

 3 x Kempense Heide, vernieuwd wandelnetwerk met 575 km knooppunten 

 3 x Wandelen in Nijmegen,15 trage tochten in de omgeving van Nijmegen 

 3 x  Op Stap, 18 natuur- en landschapswandelingen in Zuid-West-

Vlaanderen 

 3 x De mooiste vlinder- en vogelwandelingen van Nederland 

 2 x De 3 bestaat niet, roman over de Eifelverein 1 

 1 x Wanderlust in de USA, de mooiste en meest legendarische wandelroutes 

in de de VS 

 1 x Trampfaude,18 wandelingen langs de Rijn en Moezel. 

 3 x Natuurvrienden fietsgids 

 3 x Hadrian's Cycleway, Coast-to-coast 

 3 x Grensgängerroute Teuto-Ems, bewegwijzerde fietslus van 149 km 

Nog geen lid, maar wel interesse? Lees hier alles over het GR-lidmaatschap. 
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Tenerife, wandelbestemming bij uitstek. 

  

Tenerife kent iedereen van de Teide, Spanjes hoogste berg. Maar het eiland is véél 

meer. Van vulkaanlandschap tot subtropische regenwouden, de natuur nodigt er uit 

om te wandelen over meer dan 1.500 km aan paden voor ieders niveau. Bovendien 

loopt de Spaanse lange afstandsroute GR 131 over het eiland met tal van 

mogelijkheden om onderweg te overnachten. Ontdek alle mogelijkheden voor 

wandelfanaten op www.webtenerife.nl 

 

 

STREEK-GR HAGELAND VERNIEUWD 

 

 

De Streek-GR Hageland werd de afgelopen maanden volledig vernieuwd: 157 km 

verbinden de Hagelandse steden Leuven, Tienen, Zoutleeuw, Diest en Aarschot langs 

nieuwe GR-paden. Niet enkel het traject werd hertekend, maar ook de totale aanpak en 

layout van de gids zal in de frisse GR-huisstijl uitgevoerd zijn. Bijna 70% van het traject 

van de nieuwe Streek-GR Hageland is onverhard en 95% is autoluw. Goed voor negen 

dagetappes, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De markering zal tegen eind dit 

jaar volledig op punt staan en ook de aangepaste gpx-track kan je vanaf dan gratis 

downloaden. De nieuwe gids wordt verwacht tegen de Fiets en Wandelbeurs van februari.  
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Dag van de Trage Weg 

  

Alles is anders dit jaar: de reizen die we (niet) maakten, verjaardagen en feesten, 

evenementen in een andere jas. Maar er zijn nog zekerheden: fietsen en wandelen 

is gezond en de Dag van de Trage Weg brengt mensen samen op en langs trage 

wegen in Vlaanderen, Brussel én Wallonië. Op 17 en 18 oktober, organiseren 

tientallen gemeentebesturen, werkgroepen en verenigingen een wandeling, een 

fietstocht of een andere activiteit in hun buurt. Met de nodige aandacht voor de 

coronamaatregelen. Bekijk hier het aanbod. 

 

 

NIEUWE GR-STICKER 

 

 

 

Wandelen in combinatie met het openbaar 

vervoer, het ligt Grote Routepaden nauw 

aan het hart! Daarom creëerden we een 

nieuwe sticker om de weg naar 

nabijgelegen treinstations beter aan te 

duiden.  
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Musthaves voor de kilometervreters! 

  

ORTLIEB staat voor gegarandeerd waterdichte fietstassen! Gaande van stuurtas 

tot zadeltas vind je bij ons alles wat jouw bagagehartje begeert en dat allemaal 

‘Made in Germany’. Vertrek je binnenkort op fietsvakantie, een langere tocht met 

vrienden of zoek je een nieuwe fietstas voor naar werk? Voor elk fietsavontuur heeft 

ORTLIEB het juiste materiaal! Ontdek onze klassieker onder de waterdichte 

achterwieltassen: de Back-Roller. Een robuuste en ruime bagagedragertas, en 

dankzij het Quick-Lock systeem kan de tas met slechts één handeling van de 

bagagedrager losgemaakt en ook weer bevestigd worden. Gegarandeerd 

fietsplezier! 
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