
     

 

Over de campagne 'Geef een GR-moment', korting in 

buitensportzaken, de vernieuwde Streek-GR Hageland, de 

iconische GR 5, ondergelopen paden, leuke wedstrijden en 

de nieuwste Op Weg. 

 

 

 

Organiseer een GR-tocht en geef een GR-moment cadeau!  

Kerst en Nieuwjaar zijn achter de rug, en daarmee ook de traditionele pakjestijd. Maar 

iemand blij maken met een leuk geschenk, is altijd fijn en kan op élk moment. Wat is er 

mooier om te geven dan tijd om samen door te brengen? 

Samen door de natuur wandelen, genieten van de omgeving, de buitenlucht en elkaars 

aanwezigheid! Gegarandeerd goed voor een onvergetelijk dag die de ander nog lang zal 

koesteren. Als dat niet waardevol is! 

Klik hier voor inspiratie bij het uitstippelen van je GR-tocht: 

 Treinstappers 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7bb8a3752c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a85f6c0e5d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a41d811290&e=3c4d2bb1be


 

 Dagstappers 

 Tochtsuggesties 

Laat ons meegenieten en deel je GR-moment op Facebook en Instagram 

met #geefeengrmoment 

>> Download de bon 

 

 

KORTING BIJ BUITENSPORTZAKEN 

 

 

 

Nieuw! GR-leden genieten voortaan 

korting bij heel wat buitensportzaken. 

Op vertoon van het magazine Op Weg 

word je als lid extra verwend. 

Bij de geselecteerde winkels kan je 

terecht voor alle 

wandelbenodigdheden, koop je lokaal én 

krijg je gratis advies! 

> Check de lijst  
 

 

 

VERNIEUWDE TOPOGIDS STREEK-GR HAGELAND 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c1ea9bca4d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2f932d562e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3930958840&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cbb9158678&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5850b2fe56&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=487431f337&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9f817884af&e=3c4d2bb1be


 

Maak van de vernieuwde Streek-GR Hageland je wandelproject van 2021! 

 Lus van 158 km die je kan opdelen in 9 dagetappes 

 Tussen Leuven, Tienen, Zoutleeuw, Diest en Aarschot 

 Bewegwijzerd in beide richtingen met geel-rode GR-markeringen 

 Goede verbinding met het openbaar vervoer 

 70% van het traject is onverhard en 95% is autoluw. 

Ga je op pad, dan is de topogids een onmisbaar hulpinstrument. In de topogids vind je: 

 een accurate beschrijving van het traject in beide richtingen 

 duidelijke kaarten met de ingetekende route, afstanden, picknicktafels, bus- en 

treinstations en bezienswaardigheden onderweg 

 extra info over historische gebouwen en natuurgebieden, aangevuld met mooie 

foto’s. 

>> Bestel de gids. 

 

Het exacte verloop van de route en de gpx-file vind je op de routepagina Streek-GR 

Hageland.  >> Naar de route  

 

 

DE ICONISCHE GR 5 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=40c8a86ab6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6fb06a0bd6&e=3c4d2bb1be


 

 

De GR 5, de iconische 

langeafstandswandelroute van Hoek van 

Holland aan de Noordzee tot Nice aan de 

Middellandse Zee, blijft ook na de 

fichtiereeks van één razend populair, de 

GR 5-wandelgidsen worden in grote 

getale verkocht in onze webshop. 

Het Vlaamse deel, van Bergen op Zoom 

tot Eben-Emaal was als gevolg sneller 

uitverkocht dan verwacht. Samen met 

onze vrijwilligers zetten we in versneld 

tempo onze schouders onder een herdruk. 

 

De nieuwe gids is vanaf half februari terug 

in voorraad. Het traject werd her en der 

verbeterd. De trajectwijzigingen kan je 

raadplegen op de routepagina. Ook de 

gpx-track kan je er gratis downloaden.  

 

>> Bestel de gids  
 

 

 

TRAJECTWIJZIGINGEN 

 

 

 

Omwille van het afsluiten van een privé-

pad in Hoeilaart op de Streek-GR 

Groene Gordel, hebben onze vrijwilligers 

een trajectwijziging uitgedokterd. Het 

traject loopt nu door het centrum van 

Hoeilaart, het Jan van Ruusbroecpark, het 

Bemdekensveld en langs het Koedaalbos. 

De markering ter plaatse is aangepast, de 

gpx vind je op de routepagina. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8b586eceb8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d68a9d6317&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=62684147b6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=46dba998ac&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ee4bc349e9&e=3c4d2bb1be


 

 

Op de Treinstapper Gontrode-Munkzwalm 

(GR 122) werd het pad langs de Oude 

Schelde (thv Kaaihoeve) in Meilegem-

Gavere aan beide kanten afgesloten door 

hekjes (broedseizoen tot 15/6). Er is een 

tijdelijke variant gemarkeerd.  

   
 

 

 

We krijgen heel wat meldingen over 

ondergelopen paden. Het zou ons te ver 

leiden om voor elk van deze situaties 

tijdelijke omleidingen te voorzien. Ga de 

komende periode zeker op pad met een 

topogids en/of gpx-track, zo kan je indien 

nodig zelf eenvoudig een oplossing ter 

plaatse zoeken. 

 

  

 

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 28 februari. 

 3 x Het geluk van fietsen 

 3 x Wandelen in Groot-Amsterdam 

 3 x Fietsgids Allgäu Radweg 

 3 x Wandelgids Neckarsteig 

 

 

 

 

EEN MAGAZINE OM TE KOESTEREN 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=115ad7e20a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1b8fabbfdd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=43c1b9f26b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=60e63ab1d5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=85c9d90fd7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5298619a29&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bc32ebe0b8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=701e2656e1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=25bbae8b98&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d3e6b91e5b&e=3c4d2bb1be


 

 

Het nieuwste nummer van Op Weg opent 

met de talrijke tips die we van onze lezers 

binnenkregen. Een rijke oogst aan corona- 

en andere ontdekkingen en tegelijk een 

terugblik op een vermaledijd jaar. Andere 

wandelroutes in de kijker: de Streek-GR 

Dijleland, de GR 16, de GR 129, de 

camino tussen Reims en Vézelay en het 

Friese Elfstedenpad. Fietsen doen we 

langs de Somme, rond de Voerstreek, 

door de Ardennen, langs de Balkankust 

en door Zuidwest-Frankrijk. Tot slot 

interviewden we Michaël Cassaert, auteur 

van het boek 'Avontuurlijk Wandelen in 

Vlaanderen' en Juan Holgado, kenner bij 

uitstek van de Spaanse Gran Recorridas. 

Veel leesplezier! 

 

 

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

 

 

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=68ebdeba36&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=839991d9a3&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=37f9f65466&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4172f20bfd&e=3c4d2bb1be

