
     

 

 

WANDELGIDS MARTINUSROUTE 

 

 

 

Een pelgrims- en vredesroute van circa 

6.000 kilometer doorheen Europa? Neen, 

we hebben het niet over de route 

naar Santiago de Compostela maar over 

de Martinusroute! Deze route bestaat uit 

vier takken die allemaal naar Tours leiden, 

de stad waar Sint-Maarten in het jaar 397 

werd begraven. 

 

In opdracht van het Europees Cultureel 

Netwerk Sint-Maarten realiseerde Grote 

Routepaden een bijhorende wandelgids. 

De gids neemt je mee op een 450 km 

lange tocht door Vlaanderen in het spoor 

van Sint-Maarten, van Bergen op Zoom 

via Antwerpen, Beveren, Mechelen, Gent 

en Ieper naar Menen. In Vlaanderen volgt 

de Martinusroute voor negentig procent 

GR-paden. De vrijwilligers van Grote 

Routepaden verzorgen ook de markering 

met de speciale Martinus-sticker. 

 

Meer info en bestellen  
 

 

 

WIJS OP WANDEL: 7 PRINCIPES VOOR WANDELAARS 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fca00b615b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4ea1da4b0d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3bd2c93e31&e=3c4d2bb1be


 

 

Door corona ontdekten meer mensen het wandelen. Een prima zaak, maar het leidde 

soms ook tot berichten over druk op natuurgebieden, zwerfvuil, loslopende honden... 

Wandelen moet een feest zijn en blijven voor iedereen en daarom zijn respect voor 

mekaar én de natuur, en een goede voorbereiding essentieel. 

 

Een groep GR-vrijwilligers ging dus aan de slag en stelde 'Wijs op wandel' op, een 

wandelcode gebaseerd op 7 principes. De lezers van Op Weg kregen de flyer mee met het 

juninummer.  

 

In de komende maanden zetten we de principes van "Wijs op Wandel" verder in de kijker, 

en dagen we je uit om ze in praktijk te brengen! 

Lees hier meer  
 

 

 

WELKOM KAREN! 
 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ee639cc8b1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ffd517832b&e=3c4d2bb1be


 

 

We verwelkomen een nieuwe 

medewerkster! 

 

Karen is al sinds haar studententijd 

verknocht aan langeafstandswandelen en 

verkende al heel wat routes in onder meer 

het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, 

Frankrijk en België. Om te fietsen trekt ze 

er graag tussenuit in Vlaanderen, 

Nederland of Noord-Frankrijk. 

 

Karen werkte onder meer als freelance 

journaliste en op een communicatiedienst. 

Ze houdt van schrijven, fotografie en video 

en zal binnen Grote Routepaden de 

communicatie op zich nemen.  
 

Wie is wie bij Grote Routepaden  
 

  

 

NEEM DEEL EN WIN  

 

Doe mee aan onze wedstrijden en maak kans op toffe prijzen. Deelnemen kan tot 1 

juli. 

• 3 x Heidschnuckenweg 

• 3 x Wegen met Zegen 

• 3 x De Mooiste Heuvelland Wandelingen 

• 3 x Fietsen langs de voormalige Zuiderzee 

• 3 x Oder-Spree-Tour 

• 5 x Fietsen door Rivierpark Scheldevallei 

  

 

 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4267a81d83&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c4089b7b55&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=eb1c08c38b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=fead0a326c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=35c870589a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a099fdd5a7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=25c639e788&e=3c4d2bb1be
http:///


 

 

De streek van Bouillon in de Ardennen is 

al goed bekend bij liefhebbers van 

langeafstandswandelen. Met de topogids 

van de GRP 161 Tour du Pays de 

Bouillon herontdek je de verschillende 

GR-paden in deze streek. 

 

De topogids van de GR 57 Sentiers de 

l'Ourthe is opnieuw beschikbaar! 

Voor deze 9de editie kreeg de route een 

grondige update.   

Bestel GRP 161 in de webshop  
 

Bestel GR 57 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 juni. 

• GR Vlaams-Brabant: luswandeling natuurreservaat De Wijers op zo 19/6 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9f779d15fb&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2a4fbddb01&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=78421550b9&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8058693e69&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4c4419fdd1&e=3c4d2bb1be


 

• GR Limburg: dagwandeling in het Grote Netewoud op zo 19/6 

• GR Antwerpen: dagstapper Aarschot op zo 12/6 en treinstapper Belsele - 

Sinaai op zo 19/6 

• GR Oost-Vlaanderen: vrij(e)dagwandeling Bellegem op vr 17/6 

• GR West-Vlaanderen: dagstapper tussen Moulle en Houlle op do 7/7 

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. 

 

 

 

 

Ik ga fietsen en neem mee... Een fietstas natuurlijk! 

 Tijdens een dagje weg met de fiets wil je natuurlijk je belangrijke 

spullen bij de hand hebben. ORTLIEB heeft voor jou de ideale 

fietstas! 

De Back-Roller Classic is een set fietstassen gemaakt van 

robuust polyester, een duurzame begeleider op elke fietstocht. 

Doordat de Back-Roller Plus is uitgevoerd met een rolsluiting, 

zorgt deze klassieker ervoor dat je bagage veilig verpakt en 

optimaal beschermd op de eindbestemming aankomt. En dankzij 

het Quick-Lock2.1 systeem kun je de tassen snel en eenvoudig 

aan de fiets hangen of eraf halen! 

  

Advies verkoopprijs: €139,95 

 

 

   

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b2ed7381f5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=49be7fa9a7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8c1885cf83&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f7ae7ab135&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2526b2f9c5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1d01aebf06&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1d01aebf06&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=961c4ce5dc&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9185ab7a8b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=95150e2088&e=3c4d2bb1be

