
     

 

De herfst is één van de mooiste seizoenen om te wandelen, 

vol betoverende kleuren en geuren. De GR-paden en ook vele 

fietsroutes wenken om op weg te gaan, door bossen, langs 

velden en paddenstoelen. 

 

 

 

EEN MAGZINE VOL WANDEL- EN FIETSTIPS 

 

 

 

De herfst is in het land, ook in het oktobernummer van 

Op Weg. Door geel-rode landschappen gaan we GR-

hoppen rond Bastogne en stappen we langs de 

Ninglinspo en door het Mullerthal. Verder verkennen we 

een nieuwe icoonroute (de Heuvelroute), fietsen we een 

heuse 'Via Flandriensis' in het spoor van Romeinse 

legionairs, beleven we een droomweek op de GRP 571 

en gaan we op zoek naar de bronnen van de Dender. 

Kruisen verder nog ons pad: de regio's Aragon, Val 

Maira (Piemonte), Finistère (Bretagne) en Hornstrandir 

(IJsland). 

 

Blader even mee  
 

  

GEEF KLEUR AAN JE HERFST MET DEZE 

INSPIRERENDE PRIJZEN  

 

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

Deelnemen kan tot 31 oktober. 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=01fb64b236&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8ba88c8bb2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=564fb58b5c&e=3c4d2bb1be


 

• 2x Wandelbox Rivierenland 

• 3x Wandelen in Limburg 

• 2x Fietsland Nederland 

• 3x Fietsdagboek  

• 1x Holsteinische Schweiz Radtour 

• 3x Wasserfallweg 

• 3x De mooiste kastelenwandelingen in Gelderland 

 

 

 

 

 

Met de trein, te voet of met de fiets door Wallonië 

 

Zin in een wandeling of een fietstocht in Wallonië die 100% zen is en 0% auto? 

Ontdek dan het concept ‘slow tourism’ met routes die starten en eindigen bij een 

station. De trajecten tussen de stations worden te voet of met de fiets afgelegd. Volg 

je eigen ritme en combineer naar hartenlust! 

>> Download de reisboekjes  

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bb643c957c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=660b011406&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b419b7b402&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2e11eb1697&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bcb9faa88f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=07c3502184&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6df8d1035d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2e9679167d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f5e991128f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a3d58a026e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4c0b26a3e0&e=3c4d2bb1be


 

ESCAPARDENNE Lee Trail & Eislek Trail 
 

 

Aan weerszijden van de Belgisch-Luxemburgse grens, in het hart van de Ardennen, vind je 

de Escapardenne Lee Trail en Eislek Trail. Beide wandelingen kregen het Europees 

kwaliteitslabel 'Leading Quality Trail' toegekend. Dit label beloont de keuze voor 

aantrekkelijke en grotendeels onverharde paden, een degelijke markering en goede 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

De twee gidsen zijn nieuw in ons aanbod! Ze bevatten naast uitsneden van topografische 

kaarten en foto’s ook heel wat praktische wandelinfo en interessante streekinformatie. 

 

 

 

De Lee Trail brengt je in 3 etappes van 

Ettelbruck tot aan Kautenbach. Zo’n 52 

km lang wandel je langs steile paden en 

rotsachtige bergruggen door de bosrijke 

vallei van de Sauer. Op deze korte 

afstand klim je maar liefst 2.000 m, dus 

bereid je voor op een sportieve uitdaging! 

 

Met de Eislek Trail wandel je in 5 

etappes van Kautenbach naar La-Roche-

en-Ardenne, een tocht van 104 km. Dit 

pad verbindt het Groothertogdom 

Luxemburg met de Waalse provincie 

Luxemburg via prachtige landschappen, 

oude dorpen en stille bossen. 

Bestel de gidsen  
 

 

10 Randonnées nature en Wallonie - Deel 2 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8dca566af2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6f0e6b81f7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9b3ea47e53&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=798af739b4&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ad5cce7e1d&e=3c4d2bb1be


 

 

Voortbouwend op het succes van deel 1 verschenen 

opnieuw 10 natuurwandelingen verspreid over heel 

Wallonië. Ze maken gedeeltelijk gebruik van bestaande 

GR-paden en zijn al dan niet bewegwijzerd. Per 

provincie zijn er twee tochten van 13 tot 24 km 

opgenomen in de gids, met beschrijving, kaartje, 

eventuele inkortingen en veel praktische en toeristische 

info.  
 

Bestel de gids  
 

 

De GR 5 door de Vogezen 

 

 

 

De GR 5 (Noordzee–Middellandse Zee) blijft 

onverminderd populair. Voor de doortocht door de 

Vogezen verscheen bij de FFRP de nieuwe geüpdatete 

topogids Traversée du Massif des Vosges. 

Deze gidst je vanaf Lauterbourg via de Col du Donon, 

de Honeck en de Grand Ballon naar Belfort en 

Fresches-le-Châtel, waar je aansluiting vindt op de 

overige gidsen die je verder door Frankrijk 

loodsen. Kastelen en panoramische bergtoppen maken 

dit traject onvergetelijk. 

In de gids staan 542 km GR-paden beschreven, goed 

voor meer dan 20 dagen wandelen.  
 

Bestel de gids  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=956c237f47&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=60ea7ef94d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bc7d45e01b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4b72a94819&e=3c4d2bb1be


 

 

In de herfst is’t plezant, zeker in De Panne!  

De herfst is in het land! Het uitgelezen moment voor een deugddoende wandeling in 

de natuur. Geniet van alles om je heen en luister intussen naar een boeiend verhaal 

van een van onze gidsen. De gratis geleide wandelingen, zoals de bomenwandeling 

en paddenstoelenwandeling kun je terugvinden in de Wandelkalender  

Ontdek zeker ook onze najaarsactiviteiten. Tijdens de Halloween-periode wachten 

levensgrote insecten je op in het park! Of verwarm je aan de gezelligheid en 

spectaculaire vuuracts op het feeërieke Vuurfeest. Ja, in de herfst is ’t plezant in De 

Panne!   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=69b3058544&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4e9b6a15d6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c84c377586&e=3c4d2bb1be


 

 

Als wandelaars en fietsers die 

bovengemiddeld de natuur induiken, 

beseffen we al te goed dat we maar één 

planeet hebben en dat we het roer moeten 

omgooien om haar op een deftige manier 

door te geven aan onze (klein)kinderen.  

De klimaatcrisis is niet langer een ver-van-

ons-bedshow, maar raakt ons allemaal. 

Laten we op 10 oktober in actie schieten. 

Er is nog tijd om de loop van de 

geschiedenis te veranderen.  

Meer info op backtotheclimate.be 

 

  

 

GR - 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 oktober 

staan er weer heel wat mooie wandelingen op de agenda. 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling vanuit Grimbergen op zo 17/10 

• GR Limburg: Luswandeling vanuit Bertem op zo 17/10 

• GR West-Vlaanderen: Luswandeling vanuit Vlissingen op do 7/10 en een 

pittige wandeling in Waals-Brabant op zo 17/10 

• GR Antwerpen: Dagstapper Brasschaat op zo 3/10 

• GR Oost-Vlaanderen:  Luswandeling vanuit Schorisse op vrij 15/10 

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

verschillende provinciale mailinglijsten. 

 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=273be35cbc&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5383f9189e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d97aaddd86&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=abc05b3f18&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9a689136a0&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ad2e4bc787&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3f70acee68&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d25e6d11ce&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=39ea4d4555&e=3c4d2bb1be


  

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=260b605797&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1f60a51c00&e=3c4d2bb1be
mailto:nieuwsbrief@groteroutepaden.be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0471814971&e=3c4d2bb1be

