
     

 

Zelfs het gure februariweer zal er niet in slagen om je 

thuis te houden na het lezen van deze brief! Met maar 

liefst 30 nieuwe treinstappers én een nieuwe fietsroute 

kan je weer volop op verkenning over heel België. Maar ook 

over de grenzen heen vallen er mooie avonturen te beleven! 

 

 

 

TREINSTAPPER 3 IS VERSCHENEN! 
 

 

Grote Routepaden stelt deze maand Treinstapper 3 voor: de langverwachte wandelgids in 

de populaire reeks Treinstappers. In 10 zorgvuldig geselecteerde dagtochten gidst het 

boek je via GR-paden van station naar station langs de mooiste hoekjes van Vlaanderen. 

 

Wordt het een dagje uitwaaien aan zee of een duik in het verleden van de Westhoek? 

Liever een wandeling door het weidse, groene Hageland of de stille Antwerpse Kempen? 

Ook een combinatie van Dijle en Zenne met een passage door het historisch centrum van 
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Mechelen behoort tot de opties! Of je kan je laten bekoren door de Vlaamse Ardennen in 

het voorjaar en de bloesems en het rijpend fruit in Haspengouw.  

Naar de webshop  
 

 

 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN? 
 

 

 

Grote Routepaden is op zoek naar nieuwe collega’s: 

• Administratieve duizendpoot: Blink je uit in 

dienstverlening, organisatie en communicatie? 

Dan ben jij de kandidaat waar we naar op zoek 

zijn! Solliciteren kan tot 6 februari.  

  

• Communicatietalent: Hebben sociale media 

geen geheimen meer voor jou en wil je onze 

communicatiestrategie mee vormgeven? Laat 

het ons dan weten voor 13 februari! 

 

Naar de vacatures  
 

 

 

FIETSEN LANGS ABDIJEN MET ABDIJ- OF 

TRAPPISTENBIER 
 

 

De abdijenfietsroute is een langeafstandsroute van meer dan 1.600 km door België, 

ontwikkeld door Op Weg-redacteurs Bart en Katrien. De route verbindt 31 abdijen die elk 

een erkend abdij- of trappistenbier hebben en combineert zo natuurlijke schoonheid met 

cultuur-historisch erfgoed en onze rijke biercultuur. 
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Met uitzondering van Chimay en Orval, zijn de start- en eindpunten van de 14 

deeltrajecten bereikbaar met de trein. Een beschrijving en overzichtskaartje, weetjes over 

de abdijen en hun bieren, en een overnachtingslijst vind je terug op www.abdijfietsen.be. 

Download de route  
 

 

 

EEN MAGAZINE VOL WANDEL- EN FIETSTIPS 
 

 

 

Geen betere remedie tegen de winterblues dan even 

wegdromen met de nieuwste editie van Op Weg! 

 

Onze redacteurs nemen je mee op de Unesco-

fietsroute, de Bretoense GR 34, de Via Rhôna, de 

Oostzeeroute en de Haute Traversée de Belledonne. 

Ook een Alpentocht voor de 80ste verjaardag van de 

opa van Kobe komt aan bod, naast de mijmeringen van 

Toby op de terugweg van de klimaattop in Glasgow. Als 

kers op de taart vertelt Arnout Hauben je over zijn 

nieuwe wandelprogramma ‘Dwars door de Lage Landen’ 

in een exclusief interview!  
 

Blader even mee  
 

 

 

NEEM DEEL EN WIN! 

  

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

Deelnemen kan tot 28 februari 2022. 

• 2 x wandelgids Marskramerpad 

• 2 x wandelgids Trekvogelpad 

• 3 x wandelgids Habichtswaldsteig 

• 3 x fietsgids Emsland-Route 

 

 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 
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Gare à Gare 2 
 

 

 

Zin in een wandeling zonder de auto te hoeven 

gebruiken? Wat dacht je van een voor jou uitgestippelde 

tocht van station naar station in Wallonië? Deze 

topogids presenteert 20 nieuwe treinstappers: 4 per 

Waalse provincie. 

 

Een gedetailleerde kaart geeft de te volgen route aan, 

inclusief de verbinding tussen het station en het GR-pad. 

Ook staan de trajecten voluit beschreven (in het Frans). 

Via een QR-code kan je online nog meer gedetailleerde 

informatie vinden. 

 

Bestel de gids  
 

 

Mullerthal Trail: Wandelkaart en pocket guide 
 

 

 

Klein Zwitserland, zo wordt het Mullerthal in het 

Groothertogdom Luxemburg weleens genoemd. Op 

de Mullerthal Trail wandel je 112 km lang door bossen en 

valleien, en verken je fascinerende rotsformaties en 

waterstroompjes. Deze handige wandelkaart en pocket 

guide helpen je op weg. 

 

Bekijk de gids en de kaart  
 

 

Nieuw uit Frankrijk 
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GR-overzichtskaart Frankrijk 

Na de nieuwe GR-overzichtskaart van 

België, vind je nu ook die van Frankrijk 

terug in onze webshop! Met dit duidelijke 

overzicht van alle Franse GR- en GRP-

paden kan je alvast beginnen dromen 

over je volgende tocht. 

Meer info  

 

70 randonnées sur les GR de France 

Zin in een meerdaagse wandeltocht bij 

onze zuiderburen? Dit boek inspireert je 

met 70 uitgewerkte tochten van 2 tot 4 

dagen op het Franse vasteland: Belle-île-

en-Mer, de meren van de Jura, de 

Pyreneeën, ... Het avontuur lonkt!  

Meer info 

Meer over Frankrijk in de webshop  
 

  

GR-ACTIVITEITENKALENDER  

Onze provinciale teams werken voor jou elke maand enkele mooie tochten tot in de 

puntjes uit. Je hoeft zelf niets voor te bereiden en kan genieten van een prachtig 

stukje GR-pad. Ontdek hier het programma voor februari. 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling Huldenberg op zo 20/2 

• GR Limburg: Luswandeling Antwerpen op zo 6/2, Tweedaagse op het 

Hertog Limburgpad (Wallonië) op 26 en 27/2 
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• GR Antwerpen: Dagstapper Kalmthout op zo 6/2, Treinstapper Bilzen-

Tongeren op zo 20/2 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrij(e)dagwandeling Huise op vr 18/2 

Uitgebreide info vind je op onze online kalender.  

 

NIEUW! Je kan nu ook op de hoogte blijven van de wandeltochten door je in te 

schrijven voor de nieuwsbrieven van onze provinciale teams. 
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