
     

 

Niet alleen de nieuwe schoolboeken stapelen zich op in 

september, ook in onze webshop kan je tal van nieuwe GR-

gidsen scoren! Blik je graag nog even terug op je 

zomertocht? Bezorg onze redactie dan zeker je foto en 

verhaal. Ook nodigen we je uit om mee te komen wandelen 

tijdens één van onze activiteiten. 

 

 

 

LEZERS ONDERWEG 

 

 

Ben je deze zomer een traject of pad op het spoor gekomen dat wat meer aandacht 

verdient? Heb je een boeiende plek of regio ontdekt? Een mooi beeld genomen waar een 
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klein verhaal bij hoort? Stuur dan je foto én verhaal naar opweg@groteroutepaden.be. Wie 

weet verschijnt jouw inzending wel in de volgende Op Weg! 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

Onze Waalse collega's brachten 3 nieuwe gidsen uit. Wil je op de hoogte blijven van de 

situatie op de GR-paden in Wallonië na de overstromingen? Raadpleeg dan zeker de 

laatste updates van Sentiers de Grande Randonnée - SGR Belgique via Facebook of via 

www.grsentiers.org vooraleer je eropuit trekt!  

 

 

 

Wandel langs oude Waalse mijnterrils en door 

prachtige natuurgebieden met de vernieuwde topogids 

van de GR 412. De route voert je over meer dan 300 km 

aan GR-paden van Henegouwen naar de provincie Luik 

langsheen de overblijfselen van het Belgische 

mijnverleden. 

 

Deze herziene topogids bevat een geüpdatete 

routebeschrijving van de hoofdroute en drie 

luswandelingen. 

 

Bestel de gids  
 

 

 

Zin om de sportieve uitdaging aan te gaan en "de 

mooiste GR van België" te ontdekken? De hernieuwde 

topogids van de GR 16 Sentier de la Semois bevat alle 

trajectwijzigingen en een aangepaste wegbeschrijving. 

 

Het pad volgt deze prachtige rivier van dichtbij – zowel 

langs de oever als hoog boven de vallei – van de bron in 

Aarlen tot de monding in de Maas bij Monthermé. 
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Bestel de gids  
 

 

 

De GRP 577 nodigt je uit om het UNESCO Geopark 

Famenne-Ardenne en zijn uitzonderlijk geologisch 

erfgoed te ontdekken in een gebied dat uitgeslepen is 

door drie rivieren met onmiskenbare aantrekkingskracht: 

de Lesse, de Lomme en de Ourthe. 

Bij de vierde herziening van de GR 577 veranderde de 

route in een geel-rood gemarkeerde GRP – GR de 

Pays – en werd het pad uitgebreid tot 197 km. 

 

Bestel de gids  
 

 

 

BIVAKKEREN ONDERWEG 

 

 

Plan je in het najaar een meerdaagse wandeltrekking in eigen land? Langs de Streek-GR 

Haspengouw kan je terecht op 7 bivakzones. In deze gratis folder vind je de nodige GPS-

coördinaten en informatie over de voorzieningen per locatie. Hou er wel rekening mee dat 

je op bepaalde bivakzones je plekje moet reserveren. 
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Inspiratie nodig? De brochure bevat ook twee suggesties voor vierdaagse 

wandelvakanties vanaf de stations van Sint-Truiden en Tongeren. 

  

 

ACTIVITEITENKALENDER  

Zin om de benen te strekken in goed gezelschap? Laat de voorbereiding aan onze 

provinciale teams over en kom genieten van een prachtig stukje GR-pad! In 

september staan er weer heel wat mooie wandelingen op de agenda. 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling vanuit Gooik op zo 19/8 

• GR Limburg: Halve dagwandeling in Zuid-Limburg op zo 12/9 en stevige 

dagtocht rond Esneux op zo 26/9 

• GR West-Vlaanderen: Bustocht in Noord-Frankrijk langs de GRP Le Ternois 

Nord op zo 12/9 

• GR Antwerpen: Luswandeling door het Pajottenland op zo 26/9 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrijdagwandeling vanuit Doomkerke op vrij 17/9 

Het volledige aanbod vind je terug op onze online kalender. Je kan je ook inschrijven 

op de verschillende provinciale mailinglijsten. 

 

 

 

 

Onderweg zijn was nog nooit zo leuk. Op de reisbeurs van de UITstap kan je 

kennismaken met een hele reeks plezante manieren om meer te beleven onderweg. 
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Kom luisteren naar een UITstap Talk of test zelf eens een vouwkano, een longboard 

of een packraft. Ga op tocht langs een van de prachtige fiets- en wandelroutes of 

geniet van een van de vele activiteiten. 

 

De UITstap strijkt dit jaar neer in de Brielmeersen in Deinze. Op zaterdag 18 

september ben je er welkom van 11u tot 16u. Ook onze Treinstappergidsen zijn er te 

koop! Meer info en details over het programma vind je hier: De UITstap. 
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