
     

 

 

Stem onze GR's in de bloemetjes, ga fietsen of wandelen tijdens de 

autovrije zondag, verneem alles over trajectwijzigingen en nieuwe 

wandelgidsen, en vergeet niet deel te nemen aan onze fotowedstrijd 

en ons te volgen op instagram.  

 

 

 

WANDELEN EN FIETSEN TIJDENS AUTOVRIJE ZONDAG 

 

 

 

Van 16 tot 22 september vieren we de week van de mobiliteit met op zondag 18 

september in heel wat steden een autovrije zondag, onder meer in Antwerpen, 

Mechelen, Brussel, Brugge en Gent. Een ideale gelegenheid om er met de trein op 

uit te trekken en te GR-wandelen of te fietsen in en rond deze of andere steden. We 

willen je alvast een paar tips meegeven.  

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=3b87d5def8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=25270b2a9d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=adbac55b62&e=3c4d2bb1be


 

• In onze Treinstapper 2 vind je twee mooie tochten vanuit Brugge en 

Antwerpen: de treinstappers Brugge – Beernem en Berchem - Hoboken.  

• In Brussel kan je via verschillende GR’s een originele stadswandeling 

maken. 

• Rond en door Gent kan je GR-wandelen op de GR 128 Vlaanderenroute. 

• De Streek-GR Dijleland leidt je van Haacht of Eppegem door Mechelen 

• En de Vlaamse icoonfietsroutes leiden je natuurlijk door al deze steden 

 

 

STEM DE LAGE LANDEN NAAR ONGEKENDE HOOGTE 

 

 

 

 

Via de GR 5A wandelronde van Vlaanderen, de GR 565, de GR5 en het Pieterpad 

trokken Arnaut Houben en zijn companen van Oostende naar Pieterburen en 

maakten er een heerlijk programma van. Je kan ze nog tot 14 september in de grote 

finale van de Nederlandse Gouden Televisier Ring stemmen! 

Je kan Dwars door de lage landen ook nog steeds bekijken op VRT max en het boek 

bestellen in onze webshop.  

Stem hier  
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TRAJECTWIJZIGINGEN ROND DE KEMMELBERG EN DAMSE 

VAART  
 

 

  

 

 

Rond Kemmel en de Kemmelberg 

kruisten de GR 5A, de GR 128 en 

de Streek-GR Heuvelland elkaar 

maar liefst 8 keer, waardoor 

wandelaars weleens op het 

verkeerde pad raakten.  Dankzij 

onze West-Vlaamse vrijwilligers 

kruisen de GR's nu nog slechts 3 

keer. Bovendien kozen ze bij deze 

trajectwijzigingen zoveel mogelijk 

voor onverharde paden en werden 

nog een paar mooie 

bezienswaardigheden opgenomen.  

👉Je vindt alle trajectwijzigingen op 

onze website. 

 

 

Ben je van plan een dezer dagen 

een GR-route te wandelen waarbij 

je een veerboot moet nemen? 

Informeer je dan op voorhand want 

door de lage waterstand is het 

mogelijk dat sommige veren tijdelijk 

niet uitvaren! 

Dit is alvast het geval op de Streek-

GR Uilenspiegel: daar is veer Kobus 

op de Damse Vaart buiten gebruik. 

👉 Maar geen nood, er werd een 

tijdelijke trajectwijziging uitgewerkt 

en je vindt de gpx daarvan op onze 

website.  

 

 

 

 

NOG TOT 14/10: ZOMERWEDSTRIJD OP WEG 
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September is de uitgelezen maand om door je voorbije reisfoto's te struinen en na te 

genieten van de mooie fiets- en wandelmomenten van de voorbije maanden! Heb je een 

foto die eruitspringt en is daar bovendien een bijzondere anekdote aan verbonden? Neem 

dan zeker deel aan onze fotowedstrijd, want deze keer zijn we op zoek naar een foto met 

een verhaal. Deelnemen kan heel eenvoudig door een foto en een tekst (minimaal 200 

woorden) te mailen naar opweg@groteroutepaden.be voor 15 oktober 2022. De winnaars 

worden bekendgemaakt in het decembernummer. Er zijn vier mooie prijzen te winnen!  

Meer info  
 

 

 

GROTE ROUTEPADEN NU OOK OP INSTAGRAM! 
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Al gezien dat Grote Routepaden nu ook 

actief is op instagram? Je vindt er nieuws 

over onze routes en wandelgidsen, 

wandel- en fietstips, en we delen 

natuurlijk ook de vele wandelervaringen 

op GR-paden die jullie zelf op instagram 

posten.  

 

Aarzel niet om ons te volgen 

op www.instagram.com/groteroutepaden 

 

   
 

 

 

NIEUW IN DE WEBSHOP 

 

 

 

'Le Sentier GR des Abbayes Trappistes de Wallonie' verbindt 

de drie Waalse abdijen waar men trappistenbier brouwt. 

Daarnaast wandel je door de mooie natuur van de Hoge 

Venen, de bossen van Chimay, langs de oevers van de Maas 

en door de Famenne en het Ardens Massief. Een echte 

aanrader! De gids was uitverkocht maar de nieuwe aangepaste 

editie is nu terug beschikbaar in onze webshop.  

  

 

Bestel de gids  
 

Bekijk de andere gidsen in onze 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. 
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• GR Vlaams-Brabant: bustocht van Dinant naar Maredsous op 18/09 en 

bustocht naar het Parc National Régional Scarpe-Escaut op 16/10 

• GR Antwerpen: bustocht Ernonheid - Comblain-au-Pont op 18/9 en 

dagstapper Herentals- Poederlee - Herentals door de valleien van de Kleine 

Nete en de Aa op 2/10 

• GR Oost-Vlaanderen: vrij(e)dagwandeling vanuit Drongen door de 

Bourgoyen op 16/9 

• GR Limburg: halvedagwandeling rond Webbekom door de Demervallei op 

11/9,  dagwandeling vanuit Oud-Heverlee door de Brabantse Wouden op 

25/9 en dagwandeling vanuit rond Bocholt op 16/10 

• GR West-Vlaanderen: via onverharde parden worden de heuvels tussen 

Westouter en de Monteberg verkend op 6/10 

Uitgebreide info vind je in onze online kalender.  

Je kan nu ook op de hoogte blijven van de wandeltochten door je in te schrijven voor 

de nieuwsbrieven van onze provinciale teams. 

 

 

 

 

 Fietsvakantie in de Oostkantons 

Ontdek de Vennbahn, één van de langste fietsroutes van 

Europa op een voormalige spoorlijn. 

  

Het Toeristisch Agentschap Oost-België organiseert 

verschillende fietsarrangementen van 3 tot 6 nachten op de 

Vennbahn. Geniet van de bosgebieden, het indrukwekkende 

natuurreservaat van de Hoge Venen of de diepe valleien. Met 

of zonder bagage fiets je van de ene naar de andere 

slaapplaats. Daar wordt voor ontbijt en diner, een picknick en 

(eventueel) bagagevervoer gezorgd. Routebeschrijvingen zijn 

inbegrepen. Reserveer nu jouw fietsvakantie of contacteer 

ons als je vragen of speciale wensen hebt 

op info@ostbelgien.eu, +32 80 28 09 98. 

Dowload hier de VeloTour kaart “Vennbahn“: ze geeft een 

snel en juist overzicht van de fietswegen en het aanbod in de 

Oostkantons.  
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