
     

 

 

GR 128 VLAANDERENROUTE KREEG EEN UPDATE ! 
 

 

 

Onze vrijwilligers profiteerden van de 

nieuwe editie van de topogids GR 128 om 

enkele trajectverbeteringen door te 

voeren. Ze zochten én vonden meer 

onverharde paden, bijvoorbeeld op het 

traject tussen ’t Veld en Krieke. 

Enkele aanpassingen in West-Vlaanderen 

springen in het oog: ter hoogte van 

Kemmel werd het aantal kruisingen met 

andere GR-paden teruggebracht van acht 

naar drie! Dit maakt de risico op verkeerd 

lopen uiteraard veel kleiner. En verder 

passeert de route nu ook langs het 

station van Tielt. 

In de woorden van vrijwilliger Eric 

Debaets: 

“We hebben een grote knoop ontrafeld en 

een treinstation op de route toegevoegd. 

Bovendien is de kwaliteit van de GR 128 

sterk verbeterd. Onze vrijwilligers zijn 

goed bezig!” 

 

Bestel de gids  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7054590259&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4048447400&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=aeb7523fc8&e=3c4d2bb1be


 

HIKING FESTIVAL HOGE KEMPEN 3 - 6 JUNI 
 

 

Het Nationaal Park Hoge Kempen, nog steeds het enige Nationaal Park in ons land, heeft 

heugelijk nieuws. Want naast de wondermooie GR 561 die door de 12.000 ha natuurpacht 

loopt, lanceert het Nationaal Park een nieuwe LAW van wel 110 km.  

 

 

 

De trail wordt feestelijk geopend tijdens 

het Hiking Festival in het Pinksterweekend. 

Tijdens dit wandelevenement kan je 100 

km afleggen in 4 dagen. De organisatie 

voorziet onder meer in gratis bustranfers, 

een trailkaart en een mooi aandenken. 

 

Het aantal deelnemers is beperkt tot 500 

per dag. Er zijn nog een 100-tal plaatsen 

vrij, dus snel inschrijven is de boodschap! 

 

 

 

Volg La Senda Pirenaica (GR11) 

De GR 11 voert door de hoogste, ruigste en mooiste stukken van de Spaanse Pyreneeën. Met de eerste 

etappe van SNP stap je door de wat onbekende bergen van Aragón. Langs wild stromende beken, groene 

zomerweiden, oude vulkaankernen en prachtige bergmeren.  

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b248a0197d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=11ad7e66c6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f9208c2393&e=3c4d2bb1be


 

 

>> Bekijk deze reis 

 

 

AANPASSINGEN AAN DE ICOONROUTES 

 

 

 

De trajecten van enkele icoonroutes 

kregen een update. 

 

Op advies van fietsers van Grote 

Routepaden passeert de Kempenroute nu 

langs de 'Slapende Reus' in Kasterlee. 

 

Het traject doet nog meer heide en 

bosgebieden aan: de Mechelse Heide en 

Kikbeekbron liggen nu op de route, alsook 

de highlight Fietsen door de Heide. 

 

De Schelderoute is doorgetrokken tot in 

Nederland. Via de bebording van LF13 

kan kan je nu verder fietsen tot Vlissingen.  
 

 

 

In Antwerpen voert de Kunststedenroute je 

nu door de oude stad, langs twee nieuwe 

knooppunten en langs het Centraal 

Station. En je steekt er ook de nieuwe 

fietsbrug over de Italiëlei over!  

 

 

Wandelvakantie in de Oostkantons 

Ontdek een veelzijdig wandelparadijs in eigen land! 

Voor wandelfanaten organiseert het Toeristisch Agentschap Oost-België de perfecte 

arrangementen. Er zijn verschillende formules, van drie tot zeven dagen: een weekend met 

de kinderen, met tochten door diepe valleien of langs brede meren, met of zonder rugzak. 

Er wordt gezorgd voor verblijf, ontbijt, diner, picknick, bagagevervoer, routebeschrijvingen en 

wandelkaarten. Reserveer nu jouw wandelvakantie via www.ostbelgien.eu 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e513220dcc&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6fc08ae8a4&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e4ea17521f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=35290719cd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c1e98f82ff&e=3c4d2bb1be
http:///
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4d0996a991&e=3c4d2bb1be


  

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

Basiskaart Nederlandse LF-routenetwerk - editie 2022 
 

 

 

De 3.600 kilometer LF-routes tonen je de mooiste 

plekjes van Nederland en zijn vooral geschikt voor 

meerdaagse fietstochten. 

 

Een nieuwe editie van deze set watervaste kaarten 

bevat alle LF-routes en fietsknooppunten en brengt ook 

LF Maasroute, Zuiderzeeroute, Kustroute en 

Waterlinieroute in beeld, evenals de Fietsers Welkom! 

logiesadressen. In het meegeleverde boekje staat veel 

nuttige (adres) informatie en ook de veertijden.  

 

Bestel de kaart  
 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5c66a2e2d2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=768d9faf21&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fb92662413&e=3c4d2bb1be


 

 

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 Lembeek - Braine-le-Chateau op zo 15/5 

• GR Limburg: namiddagwandeling Wellen (Haspengouw) op zo 15/5 en 

vijfdaagse in Lotharingen op 25-29/5 

• GR Antwerpen: dagstapper Zichem - Testel - Zichem op zo 8/5 en 

treinstapper Zottegem - Lierde op zo 22/5 

• GR Oost-Vlaanderen: vrij(e)dagwandeling Sint-Goriks-Oudenhove op vr 20/5 

• GR West-Vlaanderen: dagstapper langs trage wegen in de Vlaamse 

Ardennen op do 12/5 

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. 

 

 

 

 

Overtuigend lichtgewicht van LOWA 

Onmisbaar tijdens jouw trektocht zijn comfortabele en lichte 

schoenen, zoals de nieuwe TREK EVO GTX MID van LOWA. 

Deze light-trekking schoen overtuigt dankzij de vele functionele 

details op veeleisend terrein. Of het nu gaat om de lichte, maar 

toch robuuste schacht van textiel, de waterdichte GORE-TEX 

voering of de innovatieve vetersluiting met twee zones, met dit 

model zijn de mogelijkheden eindeloos! En wat helemaal mooi is: 

deze schoen is herzoolbaar én vegan friendly. 

 

>> Je vindt de schoenen hier 

 

 

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c9b3745042&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d1375042bb&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8d07545f3a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a84f305164&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bd82b8c6d2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bc26a516c6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0b0166cbe5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0b0166cbe5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c420dce36e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=aa80dadd16&e=3c4d2bb1be

