
     

 

Over onze vrijwilligers, nieuwe wandelkaarten en een reeks 

trajectverbeteringen. 

 

 

 

WEEK VAN DE VRIJWILLIGER 

 

 

Wist je dat Grote Routepaden kan rekenen op meer dan 250 vrijwilligers? Ze zetten zich 

belangeloos in als peter of meter bij het onderhoud van een stukje GR, bij het ontwerpen 

van nieuwe gidsen, bij het organiseren van beurzen, bij de opmaak van kaartjes of GPX-

tracés, bij het schrijven voor Op Weg of door deelname aan het bestuur. 

 

Zoveel taken glijden door hun handen, zoveel ideeën rijpen in hun hoofd, dat we daar 

bijzonder dankbaar voor zijn. Zonder onze vrijwilligers zou Grote Routepaden niet bestaan. 

Zonder onze vrijwilligers verliest het wit zijn glans en verlept het rood. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0c02ac54d1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=986a61b562&e=3c4d2bb1be


 

 

Als één team zorgen we ervoor dat jullie kunnen genieten van zorgeloos wandelen langs 

schitterend wit-rode paden. Dat doen we bijzonder graag en blijven we doen. Waarom? 

Omdat er niets mooier is dan onze passie delen met één grote wandelfamilie, één grote 

GR-community, met elk van jullie! 

 

 

LANGEAFSTANDS WANDELKAARTEN BELGIË 

 

 

Reisboekhandel Alta Via brengt 6 nieuwe wandelkaarten uit. Deze kaarten zijn aan beide 

kanten bedrukt en bedekken het volledige Belgische grondgebied. Je vindt er alle 

Belgische GR-paden, de aansluitende Nederlandse LAW’s, enkele pelgrimsroutes en 

andere gemarkeerde langeafstandswandelingen zoals de Escapardenne Eisleck Trail 

of de Transardennaise. 

De reeks bestaat uit 6 delen: 

1. GR West-Vlaanderen en Pas de Calais 

2. GR Oost-Vlaanderen en Henegouwen 

3. GR Antwerpen, Brussel, Vlaams- en Waals-Brabant 

4. GR Limburg, Hoge Venen en Ardennen 

5. GR Namen, Maas en Franse Ardennen 

6. GR Luxemburg, Gaume en Ardennen 

Op de kaart staan km-aanduidingen en worden alle treinstations weergegeven, evenals 

de jeugdherbergen, trekkershutten, paalkampeerplaatsen en campings. De gebruikte 

schaal is 1/85.000. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b040e93d85&e=3c4d2bb1be


 

Rijg met deze kaart verschillende GR's aan elkaar en stel je eigen GR-meerdaagse 

samen! De combinatiemogelijkheden zijn oneindig. 

 

>> Naar de kaarten 

 

 

 TRAJECTVERBETERINGEN 

 

 

 

Vorig jaar was de topogids GR 5 

Vlaanderen uitverkocht. Onze vrijwilligers 

hebben een tandje bijgestoken zodat een 

herdruk opnieuw verkrijgbaar is. Het 

traject is her en der verbeterd. Zo is de 

passage door het Webbekoms Broek een 

aanrader (foto). Alle nieuwe kaartjes en 

routebeschrijvingen tov de vorige editie 

('17) vind je op de routepagina. 

 

 

Tijdens het broedseizoen (van 15/3 tot 

30/6) zal het ANB een deel van de GR 5 

op de Kalmthoutse Heide afsluiten. In de 

nieuwe topogids GR 5 en op onze website 

vind je een alternatieve, gemarkeerde 

route. Voor de wandelaars met een hond 

verandert er niets: zij kunnen de (niet-

gemarkeerde) hondenvariant uit de 

topogids blijven volgen.  
 

 

 

De GR 129 Dwars door België loopt nu 

vanaf het centrum van Etikhove door de 

vallei van de Hollebeek, om dan verder te 

klimmen naar de top van de Taaienberg. 

Een aangenaam fietspad langs de 

Hollebeek met enkele picknickplaatsen en 

een ijssalon onderweg zijn de pluspunten 

van dit nieuwe traject. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ce751cc889&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0ffd5af5ca&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0ffd5af5ca&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9254cb78f0&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=be05345d9d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7aea331609&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=47653ce995&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7d636c7a42&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=33a7a569ff&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=42be079542&e=3c4d2bb1be


 

 

Door het vernieuwen van het traject van 

de Streek-GR Hageland zijn er enkele 

wijzigingen of nieuwe aansluitingen op de 

GR 128 Vlaanderenroute. De wandelaar 

loopt vanaf nu door het complex van de 

Abdij van het park en door het 

natuurgebied Doysbroek in Drieslinter. 

 

 

 

Dagje met de fiets weg? Ga voor ORTLIEB! 

  

Wat is nou heerlijker dan lekker een dagje weg te gaan met de fiets? Genieten van al 

het moois dat ons land te bieden heeft, onderweg picknicken en even heerlijk 

ontspannen. Tijdens zo'n dagje weg wil je natuurlijk je belangrijke spullen bij de hand 

hebben, maar ook weer niet te veel onnodige bagage meenemen. ORTLIEB heeft 

voor jou de ideale tas voor een dagje weg met de fiets! 

  

De Back-Roller Classic is gemaakt van robuust polyester, een duurzame begeleider 

op lange tochten. Doordat de Back-Roller Classic is uitgevoerd met een rolsluiting, 

zorgt deze klassieker ervoor dat je bagage veilig verpakt en optimaal beschermd op 

de eindbestemming aankomt. Dankzij het Quick-Lock2.1 systeem kun je de tassen 

snel en eenvoudig aan de fiets hangen of eraf halen. Verder zorgt een schouderband 

voor een optimaal draagcomfort wanneer je te voet bent.    

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=68892ef1bf&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d5f2c15335&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d53c4835d6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ffd6b94c1d&e=3c4d2bb1be


 

  

Advies verkoopprijs: EUR 134,95 

   

 


