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8 juni 2021  
Lieven Hostens – voorzitter Wandelsport Vlaanderen vzw 

#iedereenwandelt is het motto dat Wandelsport 

Vlaanderen vzw met de organisatie van Vlaanderen 

Wandelt Lokaal op zondag 27 juni a.s. beoogt.  

Dankzij de inzet van onze lokale wandelclubs 
kunnen fervente en occasionele wandelaars op 
meer dan 100 wandel pop-ups meewandelen in hun 
eigen gemeente of stad. Ditmaal geen excuses om 
niet te participeren!  Iedereen is van harte welkom. 
Lid of geen lid van onze wandelsportfederatie, jong 

of minder jong … het maakt niet uit … zolang je maar de wandelschoenen aantrekt.  Ook een 
warme oproep naar onze bevriende wielertoeristen en de jeugdbewegingen: durf voor één 
keer je fiets of activiteit aan de kant te schuiven en kom de sensatie van het wandelen voelen 
tijdens Vlaanderen Wandelt Lokaal.    
 

Vlaanderen Wandelt Lokaal is samen van 27 juni een absolute hoogdag maken voor de 
wandelsport.  Er valt immers ontzettend veel te ontdekken in Vlaanderens mooiste, weidse 
en zelfs een tikkeltje woest landschap. Van de fascinerende Westhoek, de immer bruisende 
kuststreek, het walhalla van de Vlaamse Ardennen, de glooiingen van het Pajotse Brueghel 
landschap, de stiltegebieden in de Schelde- en Rupelstreek, de groene rand rond Brussel tot 
Bosland in Limburg … valt er zoveel te beleven.  Ik wil allerminst afbreuk doen aan de niet 
opgesomde regio’s. Want, ook daar schuilt achter ieder hoekje een verrassend zicht of 
charmant plekje die de parcoursbouwers van alle wandelclubs zeker weten te vinden. 
 

Vlaanderen Wandelt Lokaal staat voor een ruim wandelaanbod, toegankelijk voor iedereen.  
De kortste afstand is ook rolstoel- en buggyvriendelijk. Mits een kleine inschrijvingsbijdrage 
van € 1,5 (voor leden) en € 2,5 (voor niet-leden) kan je niet alleen tussen 7.00 en 15.00u 
starten vanuit meer dan 100 locaties. Kinderen -12 jaar nemen trouwens gratis deel! Op 
iedere locatie is er daarenboven keuze uit meerdere gemarkeerde afstanden.  Kaartlezen 
hoort er niet bij, je hoeft enkel de bewegwijzering te volgen en volop te genieten. Een 
absolute primeur is dat diverse omlopen van verschillende wandelclubs nauw op elkaar 
aansluiten. Een toonbeeld van samenwerking tussen heel veel burenclubs.  
 

Oud-Heverlee, gelegen in de landstreek Dijleland nabij de taalgrens en in de Vlaamse 
provincie Vlaams-Brabant wordt het centrale ankerpunt van Vlaanderen Wandelt Lokaal.   
Wandelclub WSP Heverlee-Leuven vzw en de lokale overheid zetten hiervoor samen de 
schouders onder, ik ben hun bijzonder dankbaar.  
 

Ik kijk er alvast naar uit om jullie te ontvangen. Afspraak 27 juni a.s. Vlaanderen Wandelt 
Lokaal.  



     

 

 
Met sportieve wandelgroeten, 
Lieven Hostens, voorzitter van Wandelsport Vlaanderen vzw 

Vlaanderen Wandelt Lokaal 
 

De laatste zondag van april bindt iedere wandelaar traditioneel zijn stapschoenen aan voor 
𝗩𝗟𝗔𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗘𝗡 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟𝗧. Op 𝘇𝗼𝗻𝗱𝗮𝗴 27 juni 𝟮𝟬𝟮𝟭 zal het niet anders zijn, al gaan we 
ditmaal met Wandelsport Vlaanderen vzw wel een heel stapje verder! 
 
Onder het motto #𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝘁 zal de organisatie doorgaan onder de naam 
𝗩𝗟𝗔𝗔𝗡𝗗𝗘𝗥𝗘𝗡 𝗪𝗔𝗡𝗗𝗘𝗟𝗧 𝗟𝗢𝗞𝗔𝗔𝗟. Het concept is heel eenvoudig. Vlaanderen massaal 
aan het wandelen krijgen bij al onze plaatselijke wandelclubs. Vanuit meer dan 100 
steden/gemeenten wordt een lokale wandelactiviteit opgezet, waarbij iedereen met volle 
teugen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken. Heel Vlaanderen zal 
oranje kleuren. We mikken deze dag op 25.000 deelnemers, maar hopen met goed weer de 
kaap van 50.000 deelnemers te bereiken.  
 
Van de fascinerende Westhoek, het walhalla van de Vlaamse Ardennen, de glooiingen van 
het Pajotse Brueghel landschap, de stiltegebieden in de Schelde- en Rupelstreek, de groene 
rand rond Brussel tot Bosland in Limburg er valt ontzettend veel te ontdekken in 
Vlaanderens mooiste, weidse en zelfs een tikkeltje woest landschap. Zonder afbreuk te doen 
aan de niet opgenoemde regio's, want ook daar schuilt achter ieder hoekje een verrassend 
zicht of charmant plekje. 
 
 

Hoe kan je deelnemen? 
 

Om deel te nemen aan Vlaanderen Wandelt Lokaal hoef je geen lid te zijn van een 
wandelclub of Wandelsport Vlaanderen vzw.  Jong en minder jong, kleine of grote gezinnen, 
occasionele wandelaars of fervente hikers iedereen is van harte welkom. Kies uit het ruime 
aanbod je favoriete stad of gemeente en begeef je naar de aangeduide startlocatie om in te 
schrijven. Na inschrijving hoef je enkel nog de bewegwijzerde afstand van je keuze te volgen.  
Vaak kom je voorbij plaatsen waar je het bestaan niet van kent, zelfs heel dichtbij in je eigen 
buurt.  
Kies je wandeling door te klikken op onderstaand plannetje: 



     

 

 
 

Wat maakt Vlaanderen Wandelt Lokaal zo bijzonder? 
 

+100 Wandel Pop-Ups 
Vanuit meer dan 100 steden/gemeenten wordt een wandelactiviteit opgezet door lokale 
wandelclubs, waarbij iedereen de schoonheid van hun eigen achtertuin kan (her)ontdekken.  

  

Covid proof 
Kozie, kleinschalig en vooral COVID-proof lokaal wandelinitiatief onder eigen clubleden en de 
lokale bevolking uit jullie stad/gemeente. 
 
Ruim wandelaanbod 
Vanuit iedere startlocatie worden diverse bewegwijzerde omlopen aangeboden. In vele 
gevallen is de kleinste afstand toegankelijk voor andersvaliden en kinderwagens. 
 
Oud-Heverlee als Centraal Ankerpunt 
Oud-Heverlee, gelegen in de landstreek Dijleland nabij de taalgrens en in de Vlaamse 
provincie Vlaams-Brabant wordt het centrale ankerpunt van Vlaanderen Wandelt Lokaal.  
Van hieruit coördineert Wandelsport Vlaanderen vzw de hele organisatie met een stand van 
zaken , de eerste lokale resultaten en sfeerbeelden. Oud-Heverlee vormt tevens het 
aanspreekpunt voor pers/media en onze nationale partners. 
 
Meer informatie via www.vlaanderenwandelt.be     
Bekijk hier ons promofilmpje. 
 

http://www.vlaanderenwandelt.be/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1z_PeOhX3ynNluVstatuLXXuRrz0gIr5N&ll=51.467460008550695%2C3.281376299999992&z=8


     

 

 
 

Bart Clerckx – burgemeester Oud-Heverlee  

 
 

Het afgelopen jaar hebben we allemaal ontdekt hoeveel deugd een wandeling in de natuur 

kan doen. De natuur werd onze plaats van ontspanning maar ook een favoriete 

ontmoetingsplek.  En al heb je misschien al heel wat kilometers in de benen, er zijn nog 

steeds heel wat mooie onbekende wandelroutes. In Oud-Heverlee en uiteraard in heel 

Vlaanderen. 

 

Heverleebos, Meerdaalwoud, de Doode Bemde, mooie natuur vind je hier in overvloed. Dit 

initiatief kan je inspireren om wandelwegen en charmante plekken te (her)ontdekken 

 

We zijn dan ook erg trots dat Oud-Heverlee is gekozen voor het centraal ankerpunt voor 

“Vlaanderen wandelt lokaal”. We verwelkomen Wandelsport Vlaanderen vzw op de 

terreinen van Don Bosco. 

  

 

https://www.youtube.com/embed/kqqVpngnbUY?feature=oembed


     

 

Bart Clerckx 

 

Burgemeester 

Oud-Heverlee 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regi Penxten en Wandelsport Vlaanderen vzw 

slaan de handen in elkaar voor de komende 3 jaar! 

 

Wie kent Regi niet? 

Hij was te zien in het programma Liefde voor Muziek en Kom wat dichterbij werd uitgeroepen 

tot de Radio 2 Zomerhit 2020.  

 

Dat muziek alles is in Regi’s leven weet iedereen, maar ook wandelen is een dagelijkse 

activiteit geworden. Na heel wat rugklachten begon Regi enkele jaren geleden te wandelen. 

Sindsdien wandelt hij elke dag en het werd al snel een passie. Het stond dus in de sterren 

geschreven dat Wandelsport Vlaanderen vzw en Regi ooit eens samen hetzelfde pad zouden 

bewandelen.  

 

Regi heeft zich geëngageerd om ook regelmatig aanwezig te zijn op evenementen of 

wandeldagen van Wandelsport Vlaanderen vzw.  

Nieuwsgierig naar meer? Wandelsport Vlaanderen vzw houdt je op de hoogte via Walking 

Magazine, de website, facebook, de wandelblog… Binnenkort komt er een uitgebreid 

interview met Regi over zijn wandelpassie, Regi ledenactie en over… een wandelpad dat zijn 

naam zal dragen. 



     

 

 

Wie is Wandelsport Vlaanderen vzw 

Wandelsport Vlaanderen vzw is een 

unisportfederatie, erkend en gesubsidieerd 

door Sport Vlaanderen, die de 

georganiseerde wandelsport in Vlaanderen 

beheert en promoot. Wandelsport 

Vlaanderen vzw is dus hét aanspreekpunt voor de wandelsport in Vlaanderen. Op dit 

moment vertegenwoordigt ze zo’n 325 aangesloten wandelclubs en ruim 62.000 

aangesloten leden. Zij staat jaarlijks met haar aangesloten clubs garant voor ruim 1700 

organisaties, waaraan meer dan 1.500.000 enthousiaste wandelaars deelnemen. Deze 

wandelingen worden georganiseerd over heel Vlaanderen: van de zee over de Kempen en 

het heuvelachtige Hageland tot de Limburgse fruitgaarden. Alle wandelingen staan 

gebundeld in de wandelkalender 'Walking in Belgium'.   

 



     

 

Wandelen is tegenwoordig hipper dan ooit. 

Steeds meer mensen willen bewegen en 

dragen een actieve en gezonde levensstijl 

hoog in het vaandel. Doelstellingen als 

10.000 stappen per dag halen en een goede 

conditie opbouwen, behoren niet langer tot 

de streefdoelen van enkelingen. En dan 

wordt steeds vaker wel eens aan wandelen 

gedacht. Wandelen is namelijk een heel 

natuurlijke en toegankelijke sport. We doen 

het al eeuwen en zullen het (hopelijk) nog eeuwen blijven doen. Ons lichaam is er dan ook 

voor gebouwd. Het is een sport voor jong en oud, sportief of puur recreatief. Daarnaast biedt 

de wandelsport ook fysiek tal van voordelen: het ontspant je spieren, vergroot je 

uithoudingsvermogen, maakt je bloedvaten en andere organen gezonder én je profiteert van 

de gezonde buitenlucht vol vitamine D. Tot slot verruimt wandelen de geest en is het de ideale 

gelegenheid om tot rust te komen. Het mag duidelijk zijn, wandelen is een sport voor 

iedereen. 

Meer info www.wandelsportvlaanderen.be /  www.walkinginbelgium.be  

 

 

 

Georganiseerde wandelsport is...  

• sport voor iedereen, zowel beginnende als meer geoefende wandelaars 

• zorgvuldig uitgestippelde parcours langs trekpleisters en mooie vergezichten in 
diverse regio’s                                                                  

• sociaal contact met gelijkgezinden 

• keuze uit zowel korte als lange wandelafstanden 

• vrije start en stappen op eigen tempo 

• verzorgde rustposten, om even te verpozen met 
een hapje en drankje 

• zowel weekend- als weekdagtochten 

• gezelligheid en sfeer inbegrepen 

Ontdek Wandelsport Vlaanderen vzw 

Website www.wandelsportvlaanderen.be 
Facebook www.facebook.com/wandelsportvlaanderen  
Instagram www.instagram.com/wandelsportvlaanderen/ 

http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.walkinginbelgium.be/
http://www.wandelsportvlaanderen.be/
http://www.facebook.com/wandelsportvlaanderen
http://www.instagram.com/wandelsportvlaanderen/


     

 

Onze complete kalender www.walkinginbelgium.be  

Projecten en andere platvormen: www.wandelblog.com - www.trailwalk.be   

Vlaanderen Wandelt Lokaal in samenwerking met: 

                                         

       

                                                    

http://www.walkinginbelgium.be/
http://www.wandelblog.com/
http://www.trailwalk.be/
https://www.deuter.com/nl-nl
https://lowa.nl/
https://www.fassado.be/
http://www.stadsradiovlaanderen.be/
https://www.eg.be/curcufen/nl
https://www.vayamundo.eu/
https://www.sport.vlaanderen/
https://www.trailwalk.be/
https://www.routeyou.com/

