
     

 

Over de nieuwe GR-avonturen van Arnout Hauben, de langste 

rondwandeling van Europa, cadeautips voor vaderdag, de 

nieuwe icoonroutes, de heropstart van de georganiseerde 

wandeltochten, de veranderingen in ons team, het 

juninummer van Op Weg en leuke winacties. 

 

 

 

ARNOUT HAUBEN OPNIEUW OP GR-PAD 

 

 

 

Arnout Hauben trekt samen met zijn vrienden opnieuw op GR-pad! Ze stappen van 

Oostende naar Pieterburen, in het uiterste noorden van Nederland. Hierbij volgen ze de 

GR 5A, de GR 565, de GR 5 en het Pieterpad. De opnames voor Dwars door de Lage 

Landen zijn vrijdag 28 mei gestart en lopen de hele zomer lang. Het programma zal in het 

voorjaar van 2022 zowel in België als in Nederland te zien zijn. 

Lees meer  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7fa71aad81&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5b477a50c1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f183de7210&e=3c4d2bb1be


 

DE LANGSTE RONDWANDELING VAN EUROPA 

 

 

 

Laat je verrassen door de sterk 

verbeterde versie van de GR 5A-

topogids. De GR 5A Wandelronde van 

Vlaanderen is nog een beetje langer 

geworden en behoudt dan ook zijn titel 

van langste rondwandeling van Europa. In 

582 km verkent het pad de grenzen van 

Oost- en West-Vlaanderen. 

 

Onze vrijwilligers hebben alles gedaan om 

het beste van West- en Oost-

Vlaanderen voor te schotelen. Klinkt 

veelbelovend, toch? Maar ga het deze 

zomer vooral zelf ontdekken! Door de 

vlotte bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer en de talrijke logies onderweg is 

de route gemakkelijk op te delen in 

etappes naar ieders 

mogelijkheden. Benieuwd welke 

verbeteringen zijn opgenomen? Klik hier. 

 

 

De vernieuwde gids is te koop in de GR-

webshop voor €20. GR-

leden krijgen 10% korting. 

Heb je nog de topogids van 2018? Geen 

probleem, op onze website vind je alle 

wijzigingen.   

 

Bestel de gids  
 

 

 

VADERDAGINSPIRATIE 
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https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cadfae753e&e=3c4d2bb1be


 

 

Vaderdag komt eraan: zondag 13 juni is het zijn dag! Bezorg je papa een fijne 

wandelvakantie in eigen land en zet hem op weg met een GR-wandelgids. Of schenk 

een fietsgids voor zijn volgende fietsvakantie. Het reisplezier begint immers al bij de 

voorbereiding! Kan je moeilijk kiezen, verras je papa dan met een cadeaubon van Grote 

Routepaden die hij naar eigen wens kan besteden in onze webshop. 

Liever een cadeau waar hij een jaar lang genot van heeft? Geef 

een geschenkabonnement op ons magazine Op Weg. Met onze vaderdagactie geniet je 

nu van €5 korting! 

 

 

TWEE NIEUWE ICOONROUTES 

 

 

 

Het Vlaamse fietslandschap is twee nieuwe 

icoonroutes rijker: de Kunstedenroute en de Groene 

Gordelroute. Deze routes zijn in beide richtingen 

bewegwijzerd en vervangen de klassieke LF-routes. Sedert 

begin 2021 werden alle oude LF-bordjes weggehaald 

van het terrein en zijn deze LF-routes dus niet meer te 

volgen.  

 

Onze fietsredacteurs sprongen op hun zadel en trapten 

drie dagen langs eeuwenoud erfgoed verbonden door 

de Kunststedenroute.  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2f4b88fcbd&e=3c4d2bb1be
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https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=176839db8d&e=3c4d2bb1be


Meer info over de icoonroutes  
 

 

 

 

Wandeltip: de Edelherttrail 

Door de ogen van het edelhert  

Ken jij de Edelherttrail al? Op deze nieuwe langeafstandswandelroute van 

Harderwijk naar het Duitse Monschau staat natuurbeleving centraal. Je wandelt 

over smalle paadjes die het edelhert zou kiezen. Met SNP Natuurreizen wandel je in 

vier dagen het eerste deel over de prachtige Veluwe. Je overnacht in sfeervolle 

overnachtingsplaatsen en hebt veel kans om wild te spotten. 

>> Bekijk deze wandelvakantie 

  

ACTIVITEITENKALENDER  

Dankzij de coronaversoepelingen kunnen onze provinciale teams de georganiseerde 

tochten terug opstarten. Uiteraard met respect voor de geldende maatregelen. De 

wandelingen zijn tot in de puntjes uitgewerkt. Je hoeft zelf niks voor te bereiden en 

je kan genieten van een prachtig stukje GR-pad. Ideaal om kennis te maken met de 

GR-paden! 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling in 8-vorm vanuit Veltem-Beisem op zo 

20/9  

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f2658c7d57&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=eb0db8257f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4a6fb7baca&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=04d1be144f&e=3c4d2bb1be


 

• GR Limburg: Valleien van de Gueule en de Hohnbach op zo 6/6. Andere 

tochten op 18/7, 22/8, 12/9, 26/9 en 17/10 

• GR West-Vlaanderen: Individuele tochten in juni en augustus. Vanaf 

september donderdagtochten en bustochten op zo 12/9, 17/10, 14/11 en 

12/12  

• GR Antwerpen: Luswandeling Turnhout op zo 20/6 en zomertocht Kessel op 

zo 22/8. 

• GR Oost-Vlaanderen: Heropstart vanaf augustus 

Uitgebreide info vind je op onze online kalender. Tevens kan je je inschrijven op de 

verschillende provinciale mailinglijsten. 

 

 

 

 

BEDANKT BRIGITTE, WELKOM LIEN 

 

 

Maar liefst 31 jaar lang is Brigitte Van Gasse actief voor de Vlaamse Jeugdherbergen, 

waarbij ze de laatste 15 jaar het webshopbeheer en de ledenadministratie van Grote 

Routepaden voor haar rekening nam. Half april gaf ze die fakkel door aan Lien 

Santermans. Lien is een fervente langeafstandswandelaar. Sinds ze de Jordan Trail 

aflegde, trekt ze er bijna elk weekend opuit voor een wandeltocht en brengt ze verslag uit 

op haar persoonlijke blog. Lien neemt het onthaal en het beheer van de webshop van 

Brigitte over, maar heeft ook heel wat ervaring als communicatiemedewerkster. Een mooie 

versterking van het team opdat we Grote Routepaden via nieuwe communicatiekanalen 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=023ea1e127&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0104b4256d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=51ddde7b26&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fe67c1d440&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=58cf787e1b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fabee31c94&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=61074a9f5a&e=3c4d2bb1be
http:///


 

verder op de kaart kunnen zetten.  

Dank je wel Brigitte voor de vele jaren trouwe dienst, je stond steeds klaar voor onze leden 

én voor onze vrijwilligers. En een heel hartelijk welkom aan Lien! 

 

 

 

Reserveer jouw ticket voor de champagnewandeling in De Panne! 

De champagnewandeling is een gesmaakte combinatie van wandelen met het 

verwennen van de innerlijke mens. Dit jaar zal het evenement plaatsvinden op 25, 

26, 27, 28 en 29 augustus. Deze wandeling voert je langs de mooiste plekjes van de 

kustgemeente: natuur, bos, duin en strand! Er worden vijf tussenstops voorzien. Op 

unieke locaties wordt aperitief, het voorgerecht, de hoofdschotel, kaasbord en 

dessert geserveerd, telkens met een passende champagne. De wandeling is 

ongeveer 9 km lang. Wens je deel te nemen, check dan snel de beschikbare data en 

uren. Een ticket voor volwassen kost €75 en voor kinderen €40 (zonder champagne). 

Alle info op www.champagnedepanne.be 

 

 

EEN MAGZINE VOL WANDEL- EN FIETSTIPS 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7ada89cce5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f32124af25&e=3c4d2bb1be


 

 

Een kwart meer lezers voor Op Weg in 

één coronajaar, dat zijn ook een kwart 

meer wandelaars en fietsers op 

ontdekkingstocht. Ervaringen die we 

graag aanboren in ons tijdschrift. Daarom 

gaat het juninummer van start met een 

nieuwe rubriek: Lezers onderweg. Onze 

redacteurs trokken voor dit nummer de 

wandelschoenen aan langs de nieuwe 

langeafstandswandeling Rivierpark 

Maasvallei, door het Bretoense 

schiereiland Crozon, op de GR 126 en de 

GR 129 en in de Franse Alpen. Onze 

fietsvrijwilligers trapten onder meer op de 

nieuwe Kunststedenroute, door Frans-

Vlaanderen naar de Caps, rond Drenthe, 

door het land van de Rode Aarde en 

dwars door Spanje.  

 

Blader even mee  
 

  

 

DOE MEE EN WIN  

Doe mee aan onze wedstrijden en maak kans op toffe prijzen. Deelnemen kan tot 

30 juni. 

• 1x Wallonië en de Ardennen, 365 buitengewone plekken 

• 3x Cape Wrath Trail, Schotland 

• 2x Pelgrim met een knipoog, door Italië naar Jerusalem 

• 3x Wandelen buiten de binnenstad van Dordrecht 

• 1x De mooiste landgoedwandelingen van Nederland 

• 1x Schotse Marsen, het relaas van een wandeltocht 

• 3x Fietsen van Walcheren naar de Waddenzee 

• 3x Heuvel wat ben je mooi, fiets- en wandelgids Zuid-Limburg 
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