
     

 

Over wandelen in de herfstvakantie, de nieuwe kustroute 

voor fietsers, de podcast Grensgevallen van Radio 1, een 

nieuwe wandelgids en heel wat GR-trajectverbeteringen.  

 

 

 

ARNOUT HAUBEN ACHTERNA 

 

 

 

Trek er in de herfstvakantie opuit en maak 

kans op een mooi prijzenpakket. Ontdek 

op groteroutepaden.be een GR die bij jou 

in de buurt passeert en ga net als Arnout 

Hauben op GR-pad. 

Laat weten hoeveel kilometers je hebt 

gewandeld en misschien word jij één van 

de winnaars. 

 

>> Meer info  
 

  

 

 

NIEUWE KUSTROUTE  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=08c6756bfe&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a3eb96cfe5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5435b1bf2e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c60ec81f7d&e=3c4d2bb1be


 

 

Vanaf de herfstvakantie kunnen fietsers 

de nieuwe Kustroute verkennen. Deze 93 

km lange fietsroute werd bewegwijzerd 

door provincie West-Vlaanderen, en is de 

eerste van acht nieuwe Vlaamse 

icoonroutes die tegen de zomer van 2021 

worden uitgerold.  

De nieuwe Kustroute vervangt de bijna 20 

jaar oude ‘Kustfietsroute’ van Westtoer, en 

is tevens het startschot voor een make-

over van het LF- of lange 

afstandsfietsnetwerk.  

 

>> Meer info 

 

 

 

PODCAST GRENSGEVALLEN 

 

Radio 1 ging op zoek naar wat Vlaanderen en Nederland scheidt en bindt. Fiets- en 

podiummaten Jan Hautekiet en Rick de Leeuw fietsten drie dagen lang de grens af 

tussen Vlaanderen en Nederland, met haltes onderweg langs kleine en grote culturele 

bezienswaardigheden, straffe lokale verhalen en gesprekken over zadelpijn en andere 

kwaaltjes. 

De Podcast Grensgevallen is een culturele roadtrip langs de grens en kadert in 'De 

LageLandenSlag', een programmareeks over cultuurverschillen tussen Noord en 

Zuid. De fietsgids 'Grensroute'  sluit aan bij deze podcast en kan je bestellen in onze 

webshop. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=32a59a0113&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bc811ae8ec&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=095c68e8d8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fb58cc692c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a009ee4cdd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5f0d1d2210&e=3c4d2bb1be


  

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

 

De nieuwe GR Bordeaux is een 160 km 

lange en gevarieerde ontdekkingstocht 

langs zachte laaglanden, panoramische 

hellingen, mooi heraangelegde 

rivieroevers en ongerepte 

moerasgebieden. 

Het traject verbindt de belangrijkste 

natuurgebieden en stedelijke parken, en 

biedt prachtige uitzichten op unieke 

landschappen en erfgoedsites. 

Overnachtingsmogelijkheden zijn voorzien 

op bijzondere plekken op de grens tussen 

stad en natuur. 

 

De route is opgedeeld in 11 etappes die je 

afzonderlijk kan wandelen, waarbij elke 

etappe vlot bereikbaar is via het openbaar 

vervoer.  

 

 >> Bestel de gids 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=891fbcee9e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ffe968d357&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5a0ca950b3&e=3c4d2bb1be


 

 

Zoveel natuur, zoveel schoonheid 

  

Van het vulkanisch landschap van de Teide tot het subtropisch woud en 

laurierbossen van Anaga. Op Tenerife heb je zoveel natuurreservaten en 

verschillende soorten landschappen dat je je elke dag ergens anders waant. Hier 

wandel je langs kliffen, met uitzicht op de kust, op de hoogste berg van Spanje of 

door dichtbegroeide bossen. Of je nu over korte afstanden of lange afstanden wilt 

wandelen, Tenerife is een echte topbestemming voor wandelfanaten. Ontdek alles 

op www.webtenerife.nl 

 

 

GR-TRAJECTVERBETERINGEN 

 

 

Omdat elke GR op elk moment het recht heeft op het mooiste traject, zijn onze vrijwilligers 

steeds op zoek naar de mooiste paden. We lijsten voor jullie de meest recente 

trajectwijzigingen op. Aangepaste kaartjes en gpx vind je terug op de routepagina's.  

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4e83713747&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=17d2f76784&e=3c4d2bb1be


 

 

 In Doomkerke, rond het Dischveld en de 

Vorte Bossen, werd op de GR 129 recent 

een routewijziging doorgevoerd om het 

traject nog aantrekkelijker te maken. Je 

wandelt daar nu meer op onverharde 

paden, en wie kan daar een bezwaar 

tegen hebben? 

 

 >> Naar de GR 129  
 

 

 

In Tielt werd het Poelbergbosje 

aangeplant en dat creëerde voor GR 

mogelijkheden om een nieuw mooi stukje 

natuurgebied op te nemen in de GR 128. 

Tegelijkertijd werd ook het traject door het 

Meikensbos verbeterd. Zo proberen onze 

vrijwilligers zoveel mogelijk beton en asfalt 

te vervangen door zachte, veilige en 

onverharde paden.  

 

>> Naar de GR 128  
 

 

 

Omdat zelfs ervaren GR-wandelaars de 

juiste weg soms niet meer vonden rond de 

basiliek van Halle, werd het traject van de 

Streek-GR Groene Gordel daar licht 

gewijzigd. 

 

>> Naar de Streek-GR Groene Gordel  

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=78ef830c2d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=db930917b2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6fb12da3ef&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ae79cc6276&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e107ef1118&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=86d386c55a&e=3c4d2bb1be


 

 

Op de GR 5A zijn er 2 trajectwijzigingen: 

* in Kruibeke: een smal slingerend paadje 

vervangt een betonnen strook doorheen 

de Kruibeekse polders. 

* in De Haan: de GR 5A kiest voor een 

traject door het centrum en schenkt nu 

veel meer aandacht aan de prachtige 

Belle Epoque-stijl die kenmerkend is voor 

deze gemeente. 

 

 >> Naar de GR 5A  
 

 

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7256eff8e2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=dfb2872543&e=3c4d2bb1be

