
     

 

Arnout Hauben trekt er weer opuit! Vanaf 21 maart kan je zijn 

avontuur Dwars door de Lage Landen bekijken op Eén. Of misschien 

ben je wel benieuwd naar een tocht iets verder van huis? Volg 

dan de uitdaging die onze collega Lien vanaf volgende maand 

aangaat: een thru-hike op de Pacific Crest Trail! 
 

 

 

 

ARNOUT HAUBEN TREKT DWARS DOOR DE LAGE LANDEN 

 

 

 

Arnout Hauben trekt er weer opuit! Zijn 

voettocht brengt hem ditmaal door België 

én Nederland: Dwars door de Lage 

Landen. 

 

Hij stapt 900 kilometer van Oostende 

naar Pieterburen samen met zijn 

vrienden Philippe en Ruben op de de GR 

5A, de GR 565, de GR 5 en het Pieterpad.  
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De nieuwe reeks is gelijktijdig te zien in 

Vlaanderen en Nederland: Eén zendt de 

eerste aflevering uit op maandag 21 

maart, Nederland volgt op 22 maart. Meer 

info over de reeks vind je hier. 

 

In Arnouts voetsporen treden deze 

zomer? De praktische wandelgids Dwars 

door de Lage Landen: Van Oostende naar 

Pieterburen in 37 wandelingen wijst je de 

weg door duinen, polders en bossen, 

langs kleine dorpen en grote steden. 

 

Zo kan je de tocht van 900 kilometer zelf 

maken in de stijl van Arnout: met oog voor 

de grote en kleine verhalen. De handige 

wandelkaarten brengen je naar tal van 

bezienswaardigheden.  
 

Koop het boek deze maand nog in onze webshop  
 

 

 

VEEL SUCCES OP DE PACIFIC CREST TRAIL, LIEN! 
 

 

 

Begin april gaat onze collega Lien een 

nieuwe uitdaging aan. Ze ruilt haar stoel 

bij Grote Routepaden in voor de Pacific 

Crest Trail (PCT), een wandelpad van 

zo’n 4.270 km van de Mexicaanse grens 

tot in Canada! 

 

Volg Lien het komende half jaar op de 

PCT via Instagram (@mailfromthetrail) of 

neem een kijkje op haar blog: 

www.mailfromthetrail.com.   
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"Het was een genoegen om Grote 

Routepaden van binnenuit te leren kennen 

en deel uit te maken van zo’n 

gepassioneerd (vrijwilligers)team. Het GR-

wandelen laat me zeker niet meer los! Dat 

mag je zelfs heel letterlijk nemen: 

afgelopen zomer leunde ik even op een 

pas geverfde, wit-rode markering in de 

Dolomieten en ga voortaan door het leven 

als een wandelende GR-streep!"  

 

Naar de blog  
 

 

 

PIN JE PUNT 

 

 

 

Toerisme Vlaanderen en de 5 provinciale toeristische organisaties lanceerden op 8 maart 

‘Pin je punt’. Hiermee willen ze nuttige punten langs Vlaamse fiets- en wandelroutes in 

kaart brengen voor iedereen. 
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Ook jij kan je steentje bijdragen door voortaan de volgende “points of interest” (POI’s) 

langsheen fiets- en wandelroutes te delen in OpenStreetMap via deze tool: 

1. Laadpunten voor elektrische fietsen 

2. Openbare toiletten 

3. Zitbanken en picknicktafels 

4. Uitkijktorens 

5. Openbare fietspompen en fietsherstelpunten 

6. Fietsverhuur 

7. Speeltuinen 

Deze informatie is ook bijzonder handig voor Grote Routepaden! Ze kan ons helpen om 

GR-paden te verbeteren en nóg betere topogidsen te produceren. 

 

Pin je punt  
 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

GRP 151 Tour du Luxembourg belge 

 

 

 

De vernieuwde herdruk van de topogids GRP 151 Tour 

du Luxembourg belge is goed voor een lus van 232 

km doorheen deze mooie provincie. 

 

Geniet van de donkere bossen, beekjes, winderige 

uitzichtpunten, weilanden en stille dorpen. Onderweg 

kan je een bezoekje brengen aan het Keltisch Museum 

of het Famenne & Art Museum, en aan kerken en 

kastelen met een rijke geschiedenis, zoals het kasteel 

van Mirwart. Ook de sporen van een industrieel verleden 

zijn zichtbaar: de leisteengroeven van Martelange, de 

smederijen van Habay, de molens van Poix-Saint-

Hubert, ... 

 

Bestel de gids  
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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 vanuit Tourinnes-la-Grosse op zo 20/3 

• GR Limburg: Halve dagwandeling RivierPark Maasvallei–Elsloo op zo 13/3 

en luswandeling Banneux op zo 27/3 

• GR Antwerpen: Treinstapper Beersel–Brussel op zo 20/3 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrij(e)dagwandeling Westouter op vr 18/3 

• GR West-Vlaanderen: Niet-begeleide tochten Bernissart en Tielt–Deinze van 

5/2 tot 15/5 

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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