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Derde editie van Routen Magazine in de bus bij 76.000 abonnees. 
 
Het gratis fiets- en wandelmagazine Routen viel de afgelopen dagen in de bus bij 76.000 
abonnees in België en Nederland. Met deze derde editie zet Toerisme Oost-Vlaanderen 
alles in op een mooie zomer om samen te beleven, iets wat de voorbije twee jaar 
nauwelijks mogelijk was.  Routen deelt 74 pagina’s vol tips voor dag-, weekend- of 
vakantietrips en voegt daar opnieuw acht uitscheurbare fiets- of wandelroutes aan toe.  
 
Fietsen, wandelen en logeren 
“2021 was een jaar met hoop op vrijheid, maar meestal met beperkingen”, zegt gedeputeerde-
voorzitter Leentje Grillaert van Toerisme Oost-Vlaanderen. “De zomer van 2022 wordt anders. Met 
onze derde editie van Routen magazine geven we onze lezers alvast een pak inspiratie om samen op 
pad te gaan in Oost-Vlaanderen en samen te genieten. Fietsen en wandelen horen daar uiteraard bij, 
dat is de specialiteit van Routen, maar ook hoevetoerisme, glamping en meerdaagse trektochten met 
de fiets komen aan bod. Zo koppelen we originele belevenissen ook aan bijzondere logiesvormen en -
formules.”  

Glamping en meerdaagse tochten 
Routen stuurde voor deze editie opnieuw twee gastreporters op pad. An Olaerts, columniste bij De 
Standaard, ging twee nachten ‘glampen’ in de Leiestreek, fietste er door de Vallei van de Oude Kale 
en genoot er met volle teugen van het goede leven aan de Oude Leie. Bas van Oort, een Nederlandse 
reisjournalist, probeerde ‘Met 5 in Bed’ uit, een vijfdaags fietsarrangement in de Vlaamse Ardennen, 
met e-bikes en bagagetransport. “Onze logiessector heeft zwarte sneeuw gezien”, zegt gedeputeerde 
Grillaert, “maar dat heeft velen onder hen extra creatief gemaakt. Dat tonen we ook graag in Routen. 
Meerdaagse fiets- of wandeltochten zitten duidelijk in de lift.”    

Uitscheurbare routekaartjes 
Ook deze editie van Routen heeft acht uitscheurbare fiets- en wandelroutekaarten achterin het 
magazine. Die horen bij de reportages. “Onze routes zijn voor vele lezers nog steeds de kers op de 
taart in ons magazine”, voegt Grillaert toe. “Uit een recente enquête blijkt zelfs dat 85% van onze 
lezers ook minstens één route uit ons vorig magazine heeft gewandeld of gefietst. Dat zijn zo’n 
99.000 fiets- of wandeltochten in onze regio’s. Gemiddeld 40% van de meer dan 5.700 respondenten 
op onze enquête fietste of wandelde zelfs meerdere routes. En 70% van wie minstens één tocht deed 
heeft ook cafés of restaurants bezocht tijdens hun tocht. Dat zijn mooie cijfers die we met plezier ook 
delen met onze sector.”    

Routen verschijnt in een oplage van 85.000 exemplaren, waarvan het grootste deel bij abonnees in 
de bus valt. Wie nog geen abonnee is, kan een exemplaar afhalen bij een van de vele diensten voor 
toerisme in Oost-Vlaanderen, of kan zich abonneren via www.routen.be/magazine. Een exemplaar 
van de laatste editie wordt dan nagestuurd, zo lang de voorraad strekt. Routen kan je ook online 
doorbladeren op Issuu, via deze link.  

http://www.routen.be/magazine
https://issuu.com/home/published/routen_magazine_2022

