
 

NIEUWE GIDS GR 12:  VAN AMSTERDAM NAAR PARIJS 

 

 

 

Wandelen van Amsterdam naar Parijs via Brussel: dat doe je over de GR 12 die op 

ongeveer 1000 km zomaar drie Europese hoofdsteden aandoet. Op de Fiets en 

Wandelbeurs stelt Grote Routepaden de nieuwe gids van het Vlaamse en Brusselse 

traject voor. Van Bergen op Zoom tot Braine-le-Château: 204 km wandelen langs een 

verrassend afwisselend en groen wandelpad met steden als Lier, Mechelen en Brussel.  

 

 Hoe is het om de GR 12 te wandelen? We vroegen het aan vier 

wandelaars die het jou voordeden. Zij namen ook heel wat foto's onderweg en die 

gebruikten we in de nieuwe gids.  

 Zo'n gids komt trouwens tot stand dankzij de inzet en creativiteit van heel 

wat vrijwilligers, die zorgen voor teksten, foto's, kaartjes, layout...  Hoe dat in zijn werk 

ging voor de GR 12 lees je hier.  

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e5719d87e4&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e5719d87e4&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ea51c3623d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ea51c3623d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=ceea5df258&e=3c4d2bb1be


Bestel de gids nu al! - levering vanaf 20/02 

 

 

 

GR-LEZINGEN OP DE FIETS EN WANDELBEURS 18 &19/02 

 

De Fiets en Wandelbeurs op 18 en 19 februari in Gent: dat is voor elk wat wils. Een 

wandeltocht door Jordanië of een fietstocht in België: onze informanten, workshops en lezingen 

geven je inspiratie voor ver weg én dichtbij... Het volledige programma  is nu beschikbaar!  

 

Bart Van Santvliet & Katrien Seynaeve - 

Abdijenfietsroute op 18/2 om 14u. 

  Bart en Katrien vertellen je alles over 

de abdijenroute, een fietsroute die ze zelf 

ontwikkelden. De route vertrekt in 

Antwerpen, gaat via de kust naar Wallonië 

en via Limburg terug naar Antwerpen. 

Onderweg kom je zoals de titel belooft tal 

van abdijen tegen, maar is het gewoon ook 

heerlijk fietsen langs natuur en steden. 

 De route is tot in detail 

uitgewerkt, met GPX tracks per dagetappe, 

suggesties voor overnachtingen, info over 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bce6186edf&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=942f6ad62a&e=3c4d2bb1be


 

wat je allemaal onderweg tegenkomt. En je 

kan Bart & Katrien ook altijd nog contacteren 

voor specifieke info want zij maken ook deel 

uit van onze fietsreishelpdesk.   

 

Lien Santermans - Jordan Trail op 18/2 

om 16u. 

Lien woonde en werkte enkele jaren in 

Amman, de hoofdstad van Jordanië en 

wandelde in haar vrije tijd de Jordan Trail, 

een pad van 652 kilometer. Het pad 

doorkruist dorpen, glooiende heuvels, ruwe 

valleien, bedoeïenenkampen, riviertjes, 

ruïnes en kastelen, werelderfgoed Petra en 

de uitgestrekte woestijn van Wadi Rum om 

uiteindelijk over de bergen tot op het strand 

in Aqaba aan de Rode Zee uit te komen. 

Een doorgewinterde wandelaar doet er zo’n 

veertig dagen over. 

 Je komt alles te weten over 

wandelen in Jordanië als vrouw, de 

bijzondere gastvrijheid, de natuur,… 

Bekijk het volledige programma 

 

 

 

OP WEG 1 VAN HET NIEUWE JAAR IS UIT! 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5a57ce168a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=80036e09ca&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=5c7160f56c&e=3c4d2bb1be


 

 

In het nieuwe nummer van Op Weg 

Magazine zoals altijd weer heel 

wat wandel- en fietsreportages 

zowel dichtbij als verder weg. 

• Wandelen in het Pajottenland, 

en door de beukenkathedralen 

van de GR 122 

• Onze verkenning van de National 

Park Trail in Limburg 

• Fietsen op de iconische End to 

End door Schotland, en in het 

Zwarte Woud 

• Wandelen op het Griekse eiland 

Tinos en Portugese lente op 

de Rota Vicentina 

Nog niet geabonneerd op Op 

Weg? Maak je dan snel lid van Grote 

Routepaden. 

 

 

 

WEDSTRIJDEN 

• Wandelgids: 3x Rothaarsteig 

• Fietsgids: 3x Handboek voor vakantiefietsers 

• Fietsgids: 3x Werse Ems Radweg 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=6f411de738&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=120e6b974e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=37151f8e8b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=173cca5d28&e=3c4d2bb1be


 

 

Het Vakantiesalon van Brussel is al bijna 65 jaar, met haar meer dan 250 exposanten, de grootste 

nationale toerismebeurs in België. Dichtbij of verweg vakanties, avonturentrips of culturele 

uitstappen, gastronomische escapades of sportieve challenges, ... elke exposant biedt advies op 

maat aan de bezoekers. De schijnwerpers worden dit jaar op Corsica, het « Ile de Beauté » gezet. 

Kom en ontdek deze regio die rijk is aan geschiedenis, schoonheid en ontdek de GR20. 

 

Meer info op: www.vakantiesalon.eu Van donderdag 2 tot en met zondag 5 februari 2023 in 

Brussels Expo. Dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur 

 

 

IN DE WEBSHOP: NIEUWE GIDS GR 126 | GR-THERMOS 

 

 

De nieuwe gids van de GR 126 is uit en 

zeer binnenkort in voorraad in de 

webshop. Na Brussel, het Zoniënwoud 

en Waals-Brabant belandt deze route 

in de weinig bekende Sambervallei. 

Tussen Namen en Dinant wordt de 

indrukwekkende Maasvallei verkend. 

Na nog een stukje Lesse en het veel 

intiemere Houillevalleitje eindigt de 

route in de diep ingesneden 

Semoisvallei, vlakbij de Franse 

grens. Afwisseling gegarandeerd! En: 

de GR 126 is bijna overal goed 

bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f27d215201&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=511cc6e083&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=511cc6e083&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=d62709ac0d&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7841dcd7c0&e=3c4d2bb1be


 

 

 

Het blijft nog even fris, maar dat moet 

je er niet van weerhouden om met de 

juiste kledij te gaan wandelen of 

fietsen. En wat je daarbij extra kan 

verwarmen is onze GR -Thermosfles 

van 500 ml die je nu ook in de webshop 

vindt.  

Bestel ze hier.  

  

 

Ga naar 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 Oevel-Scherpenheuvel, langs abdijen, kastelen 

en natuurgebieden op de GR 5 op 19/02 en Bustocht in de sporen van de 

Limburgse kompels op 19/03 

• GR Antwerpen: Bustocht Opvelp - Hoegaarden - Jodoigne van 19 of 22 km op 

12/02 en Bustocht Mery - Sprimont op 19/03 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrij(e)dagwandeling Assebroek langs de GR 129 op 

17/02, Vrije(e)dagwandeling klein-Sinaai met de Streek-GR Waas-en 

Reynaertland als leidraad op 17/03 

• GR Limburg: Namiddagwandeling vanuit Opglabbeek naar de Oudsberg in het 

Nationaal Park Hoge kempen op 5/2, tweedaagse wandeltocht Dutch 

Mountain Trail met overnachting op 11 en 12/02, Dagwandeling Diest - 

Scherpenheuvel - Diest op GR 5 en Streek-GR Hageland op 05/03, en halve 

dagwandeling Tongeren, op zoek naar de Demerbron op 19/03 

• GR West-Vlaanderen: Bustocht de Kalmthoutse Heide via de GR 5 op 12/02, 

Twee lussen vanuit Ellezelles in het Pays de Collines op 02/03, en Bustocht 

GR 121 en GR 412 op 19/03 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=89c19c79f8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=736069c72c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f99dd9c545&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b281d15b7b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=041ecba548&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=138f35ff3e&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a846ab9414&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b85c4afe27&e=3c4d2bb1be


 

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. 

 

 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4c1f3ac5e8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=65c485274b&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=65c485274b&e=3c4d2bb1be

