
     

 

De paasvakantie staat weer voor de deur. Ben je nog op zoek naar 

inspiratie om de vakantie actief door te brengen? Misschien 

brengt deze nieuwsbrief je wel op ideeën! 
 

 

 

 

DWARS DOOR DE LAGE LANDEN 

 

 

 

Het nieuwe boek van Arnout Hauben is 

nu beschikbaar in onze webshop! 

 

Deze praktische gids wijst je in 37 

etappes de weg van Oostende naar 

Pieterburen. Zo kan je zelf de tocht van 

900 km afleggen in de stijl van Arnout: 

met oog voor de grote en kleine verhalen. 

 

Via Uitgeverij Pelckmans schenken we 

voor de gelegenheid drie lidmaatschappen 

van Grote Routepaden weg! Neem deel via 

hun website. 

 

Lees ook het interview met Arnout Hauben 

dat in het vorige nummer van Op Weg 

verscheen.  
 

Koop het boek  
 

 

 

WELKOM SUS! 
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Sus is een echte wandelfanaat, liefhebber 

van trekkingmateriaal en dierenvriend. Op 

een tocht door Ierland deed die als tiener 

de trekkingmicrobe op. Samen met hun 

hond kan je Sus tijdens vrije weekends of 

vakanties vaak in de Ardennen of 

buurlanden vinden op een bivakplek of 

langs een GR-route. Als die er niet met de 

stapschoenen opuit trekt, waagt Sus zich 

graag aan de uitdagingen die klim- en 

bouldermuren te bieden hebben. 

 

Dit alles combineert die met een job op de 

bergsportafdeling in Decathlon. Binnen 

Grote Routepaden neemt Sus het onthaal 

en de administratie op zich. 

 

 

 

Wandelen over het Deense Gendarmepad - Leading Quality Trail   

Het Gendarmenpad is een van de mooiste wandelroutes van Denemarken. Je loopt 

dit 74 km lange kustpad in zes dagen langs witte stranden, donkere beukenbossen, 
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Middeleeuwse kastelen, oude steenfabrieken, kliffen en over zwerfkeienstranden. Je 

verblijft in B&B's en hotels en de bagage wordt natuurlijk vervoerd.  

 

>> Meer info over de tocht 

 

 

GROTE ROUTEPADEN HELPT JE OP WEG 

 

 

 

Op Weg verkent deze keer heel wat moois 

in Frankrijk! Laat je meenemen op de Tour 

de l’Audomarois, op de GR 21 aan de 

Normandische kust, voor een rondje 

Maas-Aisne-Oise en Hauts-de-France, én 

op de nieuwe toproute de Flow Velo. 

  

Daarnaast komen wandelreportages uit 

Nederland en Oostenrijk aan bod, alsook 

een verslag vanop de GR 1 ‘sendero 

historico’ in Spanje.  

 

Blader door het magazine  
 

  

DOE MEE EN WIN  

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

Deelnemen kan tot 1 mei 2022 op onze website. 

• 3 x wandelgids Zeeuws-Vlaanderen 

• 3 x Weserbergland 

• 3 x Dwars door de Lage Landen 

• 3 x Lyfestylewandelboek 

• 3 x König-Ludwig-weg 
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• 3 x Radweg Rund um Bremen 

 

 

 

 

 

Omweg? Geen probleem voor deze 

trekkingschoenen van LOWA! 

Als je al ontelbare kilometers met een comfortabele 

trekkingschoen hebt afgelegd, maakt een omweg 

echt niet uit. Een comfortabele trekkingschoen, dat 

is de LOWA CAMINO EVO GTX zeker. Maak je 

geregeld een avontuurlijke, meerdaagse tocht met 

lichte bepakking in glooiend of bergachtig terrein? 

Dan mogen deze robuuste, veelzijdige klassiekers 

echt niet in je wandeluitrusting ontbreken. Deze 

schoen biedt namelijk optimale ondersteuning in alle 

condities. 

 

>> Je vindt de schoenen hier 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

Fietskaart Vennbahn 

 

 

 

125 km fietsen door Duitsland, België en Luxemburg 

over oude spoorlijnen, daarvoor moet je bij 

de Vennbahn zijn! Vanuit Aken fiets je door 

indrukwekkende landschappen dwars door de 

Oostkantons tot in Troisvierges met een gemiddelde 

helling van 2%. 

Deze kaart op schaal 1:100.000 bevat alle informatie 

over de Vennbahn en verbindingen met omliggende 

routes. Ook informatie over logies, E-bike 

verhuurstations, fietsreparatieateliers en 

parkeermogelijkheden staan overzichtelijk vermeld. 
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Bestel de kaart  
 

 

Nederlandse gidsen 

 

 

 

LAW 9-1 Pieterpad 

 

De hernieuwde topogids van het 

Pieterpad (deel 1) is er! Goed voor 236 

km wandelplezier van Pieterburen in het 

uiterste noorden van Nederland naar 

Vorden. Daar sluit je aan op deel 2 van 

het pad, dat je verder zuidwaarts leidt tot 

de Sint Pietersberg. 

Bestel de gids 

 

LAW 18 Biesboschpad 

 

Het Biesboschpad volgt 169 km lang de 

contouren van hoever het water tijdens de 

Sint-Elisabethsvloed in 1421 kwam. De 

wandelroute brengt je onder andere naar 

het waterrijke Nationaal Park de 

Biesbosch, met zoetwatergetijden, kreken 

en wilgenvloedbossen. 

Bestel de gids 

  

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 april. 

• GR Vlaams-Brabant: Luswandeling Buken en etentje op za 9/4 
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• GR Limburg: Luswandeling Harzé (Aywaille) op zo 10/4 

• GR Antwerpen: Dagstappers Poppel op zo 3/4 en Eigenbrakel op zo 24/4 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrij(e)dagwandeling Overboelare op vr 22/4 

• GR West-Vlaanderen: Dagstapper Berthen op do 7/4 

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. 

 

 

 

 

 

Meer comfort en controle dan je al van LEKI gewend bent 

Met een gloednieuw logo en merkidentiteit heeft LEKI dé klassieker onder 

trekkingstokken, de MAKALU, voorzien van een ware upgrade. De trekkingstok is 

uitgerust met de vernieuwde Aergon Air technologie. Deze vernieuwde generatie grip 

is speciaal ontworpen voor het trekking segment. De technologie is verbeterd voor 

nóg meer controle en comfort. Daarnaast heeft de MAKALU het vertrouwde Speed 

Lock Plus systeem. Hierdoor kan de lengte van de stok eenvoudig aangepast 

worden tussen de 110 en 145 centimeter.  

 

Consumentenadviesprijs: €99,95 

 

>> Meer info 
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