
 

OVERNACHTEN IN BIVAKZONES: DANKUWEL, SUPER EN 

GEWELDIG 

 

 

In België zijn bivakzones de enige manier om legaal en gratis te overnachten in de natuur. Er 

zijn er  verspreid over alle provincies. In de nieuwe Op Weg bezochten we samen met Tom 

Hoebrechts van het Agentschap Natuur en Bos de bivakzone Steenberg. Omdat het in 

sommige bivakzones te druk werd is er nu een reservatiesysteem ingevoerd, legt hij uit. Via dat 

systeem kunnen mensen nadien ook feedback geven: 'Zoveel mensen die dankuwel, geweldig 

of super zeggen. Ik werk 25 jaar voor de overheid en het is de eerste keer dat ik zoveel 

complimenten krijg'.  

 

 Lees meer op onze website over de positieve ervaringen, maar soms ook 

problemen in de bivakzones. 

 Ook in de bivakzones moet je je natuurlijk aan regels houden. Die vind je terug in 

onze wandelcode 'Wijs op wandel'.  

Meer info 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6d6b178cc1&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5b0f17a070&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5b0f17a070&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=83634f40f3&e=3c4d2bb1be


 

DE FIETSREISHELPDESK STAAT KLAAR VOOR JOU 

 

 

'Wat is een goed moment om de kustroute Rudbol-Skagen in Denemarken te fietsen? 

Zou ik de GR 129 ook met de fiets kunnen afleggen? Ik zoek een fietsroute die ongeveer 

de kust van Spanje en Portugal volgt, wat raden jullie aan?'  

 

 Jawel onze Fietsreishelpdesk die vorige maand is opgestart heeft al 

verschillende mensen op weg geholpen met hun toekomstige fietsreis.  

 Ook een aantal vragen? Aarzel niet en vuur ze op ons af. Want waarom een 

fietsreis gewoon hét van hét is, vertelt Katrien in bovenstaand filmpje. Je kan het 

volledige filmpje van Bart & Katrien ook bekijken op het youtube kanaal van Grote 

Routepaden.  

Meer info 

 

 

 

OP WEG ALS EINDEJAARSGESCHENK? 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2c5aaa807a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5d417b522e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5d417b522e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d665ee2bc8&e=3c4d2bb1be


 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=db8ada8a0c&e=3c4d2bb1be


 

Je hebt het al begrepen: het nieuwe 

nummer van Op Weg is uit. Dat 

brengt je met de fiets door Groot-

Brittannië of langs de LF Kustroute en 

LF Waterlinieroute in België en 

Nederland. 

Wandeltips krijg je onder meer vanuit 

de Dutch Mountains, berghutten in 

Italië en Zwitserland of het Spaanse 

Aragon. En dan vergeten we nog de 

vele korte tips, wandelen in Zuid-

Afrika, fietsen op kasseien. Meer info.  

 

En ben je nog op zoek naar een 

eindejaarsgeschenk voor één je 

wandel- of fietsvrienden of 

familieleden? Als je nu een 

lidmaatschap/abonnement op Op 

Weg cadeau geeft, krijg je er nog 

een extra geschenk bij! Maak je 

keuze uit de GR-wandelkaart, 

Treinstapper 1 of 2 of onze nieuwe 

GR-thermosfles.  

 Maak hier snel je keuze 

en maak vooral iemand heel blij!  

 

 

 

WINNAARS ZOMERWEDSTRIJD OP WEG 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5eb80f6fa0&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c116f45aa7&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c116f45aa7&e=3c4d2bb1be


 

 

'Vanop een uitstekende rotsrichel kijkt Suavis uit over de werf die hij nu al twee maanden 

leidt. Zijn jonge assistent Tullius bezwijkt bijna onder de opgerolde bouwtekeningen die 

hij in zijn armen draagt. (...) Maar de muur vordert goed, en ook het 39ste mijlfort dat hier 

een doorgang zal bewaken krijgt stilaan vorm. Keizer Hadrianus kan tevreden zijn (....)  

Bijna 1900 jaar later staat Koen uit te blazen op de rotsen bij Steel Rigg. Hij en zijn 13-

jarige zoon Otto zijn vanmorgen vroeg op pad gegaan voor de vierde etappe van hun 

trektocht. Het is nog geen 10 uur ’s ochtends, maar de twee hebben al enkele pittige 

beklimmingen in de benen'....  

 

 Met haar foto annex verhaal over Hadrian's Wall in Engeland is Katrien Boon 

één van de winnaars van onze zomerwedstrijd in Op Weg. Op instagram vind je ook de 

andere winnaars terug.  

Meer info 

 

NEEM DEEL EN WIN 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bea4f10d73&e=3c4d2bb1be


 

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

januari.  

• 3x Wasser Radlwege Oberbayern  

• 3x Wandelen in de Hollandse Delta 

• 3x Romantische Strasse 

• 3x Handboek voor de pelgrim 

• 3x Camí de Cavalls 

 

 

 

TIPS UIT ONZE WEBSHOP 

 

 

De GR 56, een van de oudste 

langeafstandswandelpaden in België, 

kreeg een nieuwe topogids én een 

nieuwe naam: Sentiers de l'Est de la 

Belgique. De natuur is 

alomtegenwoordig: je wandelt door 

bossen en wouden, heide en grasland. 

Maar ook langs de Warche en zijn 

dammen of langs de bovenloop van de 

Amblève of langs beken in afgelegen 

valleien. En dan zijn er nog de 

charmante stadjes en dorpen met 

typische huizen en mooi kerken en 

kapelletjes. 

 Kortom, een absolute 

aanrader, nu beschikbaar in onze 

webshop.  

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7ae97eeb77&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2ff9e2360f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=dc651cbd6e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ce2c023a80&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6da6598117&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=21c058ef28&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=21c058ef28&e=3c4d2bb1be


 

 

Een boek, en dan zeker één dat 

uitnodigt tot actie, blijft een fantastisch 

eindejaarscadeau. We geven je graag 

wat tips mee, maar in onze webshop 

vind je natuurlijk nog veel meer.  

 Voor mooie 

dagwandelingen: onze 3 treinstappers, 

of luswandelingen in de Parc Naturels 

de Wallonie 

 De GR overzichtskaart met 

alle GR's in België of leren kaartlezen 

met Back to the map,  

 De tocht van Arnout 

Hauben meebeleven door de lage 

landen, 

 Fietsen langs de grenzen 

van de Oostkantons of met de Alta Via 

kaarten door Brabant, Namen en 

Dinant. 

Meer info over deze tips vind je hier.  

 

Bestel de gidsen 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: Bustocht dwars door Antwerpen stad langs parken en 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cb054aec0c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9f497db702&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=1cb1b32092&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8c8d63df7a&e=3c4d2bb1be


 

kasteeldomeinen op 18/12 en Bustocht via de GR 127 van Rosières naar het 

slagveld van Waterloo op 15/01 

• GR Antwerpen: Dagstapper Schilde - Halle-Zoersel - Schilde op 4/12,  bustocht: 

door het Henegouwse mijnbekken met talrijke scheepsliften op het Canal du 

Centre op 18/12 

• GR Oost-Vlaanderen: vrij(e)dagwandeling in Stekene op de Streek-GR Waas - 

en Reynaertland op 20/01 

• GR Limburg: namiddagwandeling in de valleien van de Ziepbeek en de Kikbeek 

(Opgrimbie) op 11/12, dagwandeling in de heuvelachtige Voerstreek op 18/12 

en receptie en namiddagwandeling in de Lommelse Sahara op 15/01 

• GR West-Vlaanderen:  bustocht van Denderbelle naar Moerzeke via de GR 5A 

op 11/12 

Uitgebreide info vind je in onze online kalender. 

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

nieuwsbrieven van onze provinciale teams. 
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