
     

 

Ben je op zoek naar een stevig wandelavontuur in eigen land? Met de 

langeafstandswandelroute 'GR 5A Wandelronde van Vlaanderen' volg je de grenzen van 

het vroegere Graafschap Vlaanderen en beleef je 582 km wandelplezier van topniveau. 

 

 

 

GR 5A: Europa's langste rondwandeling 
 

De GR 5A verwent je met heel wat onverwacht en rijk gevarieerd natuurschoon: van de 

weidse polderlandschappen in het noordwesten via de majestueuze Scheldoevers, de 

mysterieuze Denderstreek, de pittoreske Vlaamse Ardennen en de eigenzinnige Westhoek 

tot de duinreservaten en de brede stranden van de Noordzeekust. En om het wandelfeest 

compleet te maken, wordt al dat moois afgewisseld met fascinerend industrieel erfgoed, 

historische provinciesteden en charmante dorpjes. Het traject is 582 km lang en hiermee 

de langste rondwandelingen van Europa. 

 

De route is in twee richtingen bewegwijzerd volgens het beproefde systeem van een GR: 

je hoeft enkel de wit-rode GR-streepjes te volgen. 

 

Ga je op pad, dan is de bijhorende topogids een onmisbaar hulpinstrument. Dankzij de 

populariteit van het pad verscheen begin juni een tweede druk. In de gids 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. 

De sterk verbeterde route en gids zijn ontwikkeld door GR-vrijwilligers die er alles aan 

gedaan hebben 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 overnachtingsmogelijkheden 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/gr-wandelen/bewegwijzering-en-onderhoud
http://www.groteroutepaden.be/


 

onderweg is de route gemakkelijk op te delen in etappes naar ieders voorkeuren en 

mogelijkheden.  

 

De gids is te koop in de GR-webshop voor €20. GR-leden krijgen 10% korting. 

 

Een dynamische kaart met het verloop van de de GR 5A, een hoogteprofiel en 

suggesties om te overnachten in de buurt van het GR-pad vind je 

op: groteroutepaden.be/nl/gr-5a-wandelronde-van-vlaanderen. Ook de gpx-track kan je er 

in verschillende formaten gratis downloaden. 

 

  

 

 

Niet voor publicatie 

• Een recensie exemplaar kan je bekomen bij 

lien.santermans@groteroutepaden.be. 

• Fotomateriaal kan je aanvragen bij barbara.dessein@groteroutepaden.be 

• Plan je een uitgebreide reportage? Dan schenken we graag enkele gratis 

exemplaren aan jouw lezers. 
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