
     

 

Over de vernieuwde Treinstapper, een fietsronde langs 

Vlaamse jeugdherbergen, de nieuwste gidsen en kaarten, een 

boodschap van Arnout Hauben, een trekveer op de GR 

128, ons wandelprogramma en de Dag van de Trage Weg. 

 

 

 

WANDELEN VAN STATION NAAR STATION 

 

 

 

Ontdek de mooiste hoekjes van Vlaanderen tijdens acht wandelingen langs GR-paden 

van station naar station. Van de Antwerpse Kempen tot de Japanse Tuin in Hasselt, de 

mythische GR 5, de al even legendarische Vlaanderenroute en de onverharde wegen in 

Vlaams-Brabant: met Treinstapper 1 blijf je op het goede spoor! 

Lees meer  
 

 

 

JEUGDHERBERGENROUTE 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3d98127849&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bf00a78f42&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1f7dab0af5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a38b8ef5bc&e=3c4d2bb1be


 

 

Fiets deze zomer Vlaanderen rond met deze lus 

uitgestippeld door fervent langeafstandsfietser en 

redacteur van Op Weg Guy Raskin. De route doet maar 

liefst 19 Vlaamse jeugdherbergen aan en is goed voor 

ruim 900 km fietsplezier!  

 

Downlad de GPX-track  
 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

Trek je er deze zomer opuit en wil je nog snel een gids bestellen in onze webshop? Plaats 

je bestelling dan zeker op tijd. Van 15 juli tot 9 augustus kan de verzending wat vertraging 

oplopen omwille van de jaarlijkse sluiting van onze verzendpartner Mirto. Tijdens deze 

periode zal er slechts eenmaal per week een verzending plaatsvinden.  

 

 

 

Bijna dertig jaar na de eerste editie is de 

zesde Nederlandstalige gids van de 

Transardense Route een feit. Deze 

hernieuwde wandelgids beschrijft zowel 

de Transardense als de Transfamense 

Route. In plaats van de routes op te delen 

in etappes, geeft de gids de afstanden 

tussen de dorpen op het pad aan. Zo kan 

je je tocht flexibel plannen op jouw tempo. 

Daarnaast bevat de gids ook 12 kortere 

wandelingen in de Ardennen en de 

Famenne die in lengte variëren van 4,5 tot 

14 km. Alles samen goed voor zo’n 300 

km wandelplezier! 

 

Bestel de gids  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=faf59b03a1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=eabc78957a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=74b5a4ce73&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d4cc220cec&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d4cc220cec&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d3299f2745&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a43d2bc316&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=885ab7d402&e=3c4d2bb1be


 

 

Naar aanleiding van de nieuwe 

icoonroutes heeft reisboekhandel Alta 

Via zijn fietskaarten vernieuwd. Je vindt 

de nieuwe trajecten op Fietskaart 1 (West- 

en Oost-Vlaanderen) en Fietskaart 2 

(Antwerpen/Limburg/Vlaams-

Brabant/Brussel). Via een handig 

kilometersysteem plan je gemakkelijk de 

afstand die je wil afleggen. Aangezien de 

kaart topografisch is (schaal 1/85.000), zie 

je ook duidelijk waar je door bossen 

of langs water fietst. Accommodatie zoals 

jeugdherbergen, trekkershutten en 

paalkampeerplaatsen/bivakzones staan 

op de kaart aangeduid. De liefhebbers 

kunnen via een QR-code de GPX-tracks 

downloaden. 

  

 

Bestel de kaarten  
 

 

 

Op de LF Waterlinieroute fiets je 410 km 

lang door aantrekkelijke natuurgebieden 

en langsheen Nederlands erfgoed tussen 

Edam en Bergen op Zoom. De historische 

‘Hollandse waterlinies’ zijn aangelegd om 

de vijand te weren door enorme stukken 

land onder water te zetten. Deze militaire 

bouwwerken hebben het landschap op 

een bijzondere manier verrijkt. 

 

Bestel de gids  
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9107233747&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9107233747&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=da456e1a07&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=da456e1a07&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=da456e1a07&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f23f64c949&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=afbb357ba9&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b84b2a6fa9&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f3c6a88ec1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=59ece041c2&e=3c4d2bb1be


 

 

Leer (opnieuw) kaartlezen met het 

praktische boek Back to the Map. 

In amper vijf hoofdstukken krijg je alle 

basiskennis aangereikt om zelfstandig met 

kaart en kompas op pad te 

gaan. Beginners kunnen er snel mee op 

weg, experten vinden er heel wat 

achtergrondinformatie die hen zeker zal 

interesseren. 

 

Bestel het boek  
 

 

 

DE GROETEN VAN ARNOUT HAUBEN 

 

 

 

Tijdens zijn tocht Dwars door de Lage Landen stuurde Arnout Hauben ons deze 

boodschap: "Bedankt aan alle medewerkers en vrijwilligers van de Grote Routepaden! 

Zonder jullie perfecte bewegwijzering zouden we al duizend keer verlopen gelopen zijn... 

Groeten vanop de GR 5, Arnout, Ruben en Philippe." 

 

 

NIEUW TREKVEER OP DE GR 128 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=842aaeff71&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d7ddc47d2e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3f01e8f8a7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=16153eba2b&e=3c4d2bb1be


 

 

In het domeinbos Oude Schelde in Appels, waar de GR 

128 dwars doorheen loopt, brengt een nieuw, houten 

trekveer je naar de andere kant van de oude Schelde-

arm. 

 

Weer een fijn stukje wandelbeleving erbij en tegelijkertijd 

400 m minder asfalt op ons GR-pad! Met dank aan 

boswachter Reinhard en Agentschap Natuur en Bos.  
 

 

 

 

Wandelen met het knooppuntnetwerk. Super eenvoudig! 

Onze wandeltip: een andere wereld. 

Deze prachtige wandeling leidt je langs de Hellevallei, die met pure schoonheid 

betovert tot in de venen, een toendra- en heidelandschap. Start en finish aan het 

natuurcentrum Huis Ternell, met zijn bosmuseum vlakbij Eupen. Een wandeling van 

ongeveer 20 km voor geoefende wandelaars. Verwen jezelf na de wandeling met 

een streekbier op het terrasje naast het natuurcentrum. 

  

>> Meer info 

  

ACTIVITEITENKALENDER  

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=126fe9ea4d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=126fe9ea4d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2829ac5d83&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0249b52fd2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8b19c16424&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=256febcab3&e=3c4d2bb1be


 

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 in het Hageland op zo 18/7 en 

luswandeling vanaf het kasteel van Beersel op 15/8 

• GR Limburg: Dagwandeling in het natuurgebied Gerhagen op zo 18/7 en 

namiddagwandeling in het Nationaal Park Hoge Kempen op 22/8. Andere 

tochten op 12/9, 26/9 en 17/10 

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

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

12/12  

• GR Antwerpen: Luswandeling door de Kalmthoutse Heide op zo 1/8 en 

zomertocht Nijlen op zo 22/8 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrijdagwandeling vanuit Moorsel op 20/8 

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

verschillende provinciale mailinglijsten. 

 

 

 

 

ORGANISEER EEN ACTIVITEIT 

 

 

 

Elk jaar richt de Dag van de Trage Weg de 

schijnwerpers op de trage wegen in ons land. Dit jaar 

doen ze dat op 16 en 17 oktober. Ook jij kan een 

activiteit organiseren in je buurt. Het is nog even 

afwachten welke maatregelen er dan zullen gelden, 

maar normaal gezien is een verkennende tocht langs en 

over trage wegen mogelijk. Voor meer info, 

contacteer info@dagvandetrageweg.be of bel 09 331 59 

26.  
 

 

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9521b20ebd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=245a3e82fd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cb0b5c8383&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bc6014c04a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=393e211aef&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ec4f5155e8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bd5943846d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=29fb542438&e=3c4d2bb1be
mailto:mailto:%20info@dagvandetrageweg.be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9986c75d12&e=3c4d2bb1be

