
 

 
 

Grote Routepaden Nieuws maart '23 

 

 Terugblik Fiets en Wandelbeurs | Streek-GR Hageland en GR 131 in 

de kijker | Broedseizoen op komst | Binnenkort: Treinstapper 4 

 

 

FIETS EN WANDELBEURS:  MEER DAN 15.000 BEZOEKERS! 

 

 

Op 18 en 19 februari 2023 beleefde de Fiets en Wandelbeurs een topeditie in Flanders 

Expo in Gent. Na drie jaar afwezigheid vanwege corona bezochten 15.266 bezoekers de 

beurs en daarmee is het bezoekersaantal terug op het niveau van voor de pandemie. 

Aan onze stand met informanten, bookshop, workshops…was het twee dagen gezellig 

druk. 

 

👉 Was je erbij, dan kan je met de foto’s op onze website nog even nagenieten. Voor 

alle anderen: we kijken er nu al naar uit om je volgend jaar te zien op de volgende Fiets 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f069dfe0b7&e=3c4d2bb1be


 

en Wandelbeurs! 

  

Meer info 

 

 

 

STREEK-GR HAGELAND AAN DE TOP 

 

  

 

 

Al je stem uitgebracht op de Streek-GR Hageland? Deze Streek-GR is door de provincie 

Vlaams-Brabant genomineerd voor 'Hét wandelproduct van het jaar'. In de categorie ‘meest 

fietsvriendelijke ondernemer’ is bovendien één van onze partners genomineerd: B&B 

Pluimpapaver die samen met GR wandelarrangementen in het Hageland aanbiedt. 

Je kan nog stemmen tot 22 maart en je maakt daarmee kans op een van tien waardebonnen 

van 150 euro voor een overnachting in Vlaams-Brabant. 

 

👉De Streek-GR Hageland maakt een lus van 158 km en laat je in negen dagetappes 

kennismaken met een onvermoede afwisseling aan landschappen in Vlaams-Brabant. Bijna 70 

procent is onverhard en 95 procent is autoluw. Meer info over deze GR op onze website.  

  

Stem hier 

 

 

 

RESPECTEER HET BROEDSEIZOEN TIJDENS JE 

WANDELING 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e22121500c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2fb20dfa3c&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=cb9400a195&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=7cde212325&e=3c4d2bb1be


 

 

 

Wist je dat op 15 maart officieel het broedseizoen van start gaat? Heel wat GR's 

lopen door bossen en natuurgebieden dus hou de komende maanden zeker de volgende 

regels in acht, want jonge dieren zijn heel kwetsbaar en verstoring van het broedgebied 

kan vaak het verschil maken tussen leven en dood!  

• Blijf op de paden en wegen, of op voorziene picknickplekken, uitk ijktorens, 

bivakplekken. 

• Hou je hond aan de leiband, zodat hij niet per ongeluk een grondbroeder of jong 

dier verstoort. 

• En laat zeker ook geen afval achter. 

Waar onze GR's kwetsbare broedgebieden doorkruisen wordt een gemarkeerde 

omleiding voorzien. Dat is het geval op GR 122 in de Kaaimeersen in Gavere en op GR 

5 in de Kalmthoutse Heide. Meer wandeltips vind je ook in onze wandelcode Wijs op 

Wandel, die de 7 belangrijkste principes voor wandelaars op een rijtje zet.  

Meer info over wijs op wandel 

 

 

 

GR 131 IN EEN NIEUW JASJE 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=2012d8df05&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=a4cdee1481&e=3c4d2bb1be


 

  

 

Onze West-Vlaamse vrijwilligers gaven de GR 131 Brugse Ommeland - Ieperboog 

onlangs een serieuze upgrade! Tussen de E34 en het Wijnendalebos loopt de route niet 

langer via verharde wegen langs de noordkant van de stad, maar trekt ze langs mooiere 

paden dwars door Torhout heen. Hoogtepunten zijn onder meer:  

• De mooie doortocht door het Groenhovebos langs vlonderpaden en kronkelende 

bospaden. 

• Veldwegen door een open landschap die de wandelaar naar Torhout leiden.  

• Het Kasteel Ravenhof en domein ’s Gravenwinkel met bijhorend kasteel. 

• Het landschapspark ’t Hoge Water recent aangelegd met vijvers en een heuse 

uitkijktoren, en het Wijnendale bos. 

Het nieuwe traject is volledig gemarkeerd en de GPX op onze website aangepast. Op 

donderdag 4 mei organiseert GR West-Vlaanderen ook een wandeling op dit nieuwe 

traject van de GR 131 in en om Torhout. Meer info in onze wandelagenda.  

 

Meer info over GR 131 

 

 

 

NIEUWE GIDS GR 12 | TREINSTAPPER 4 OP KOMST! 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=100ab367a8&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0eb54e8a20&e=3c4d2bb1be


 

 

Twee weken terug werd hij voorgesteld 

op de Fiets en Wandelbeurs en nu ligt 

hij dus te blinken in de webshop: de 

nieuwe gids van de GR 12 Amsterdam 

- Parijs. 204 km wandelplezier van 

Bergen-op-Zoom naar Braine-le-

Château, via steden als Lier, Mechelen 

en Brussel, langs waterlopen, 

landwegen en natuurgebieden. Bestel 

de gids hier in de webshop.  

 

 

 

 

En we kunnen al een kleine tip van de 

sluier oplichten: onze volgende nieuwe 

gids komt er ook bijna aan. Eind maart 

verschijnt Treinstapper 4, met 

tien nieuwe wandelingen van station 

naar station, verspreid over de vijf 

provincies. Nog even geduld 

dus. Ondertussen kan je natuurlijk nog 

steeds Treinstapper 1 en 2 

bestellen (Treinstapper 3 is tijdelijk 

uitverkocht).  

 

Naar de webshop 

 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=090687347a&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4736f35252&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4736f35252&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=14d7237058&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=14d7237058&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=e9538409b6&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=4de65c87b5&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f3332efb9a&e=3c4d2bb1be


 

 

Ben jij al bekend met de teensokken van Injinji? Met trots presenteert Injinji de nieuwe Everyday 

Upcycled collectie, met sokken die zijn gemaakt van gerecycled katoen en plastic flessen. En wat 

nog mooier is: de Everyday Upcycled sokken zijn niet alleen geweldig voor de planeet, maar ook 

voor je voeten! De sokken ondersteunen de voetboog, het kwalitatief hoogwaardige katoen maakt 

de Everyday Upcycled sokken heerlijk comfortabel en perfect voor een flinke wandeltocht of 

alledaagse activiteiten. Meer info op injinji.nl 

 

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 maart/april. 

• GR Vlaams-Brabant: Bustocht in de voetsporen van de Limburgse kompels op 

19/03 en luswandeling met etentje langs trage wegen vanuit Boortmeerbeek op 

01/04 

• GR Antwerpen: Treinstapper Kapelle-op-den-bos naar Mechelen op 05/03, 

Bustocht Mery - Sprimont op 19/03 en dagstapper Ravels langs de Streek-GR 

Kempen op 02/04 

• GR Oost-Vlaanderen: Vrije(e)dagwandeling klein-Sinaai met de Streek-GR 

Waas-en Reynaertland als leidraad op 17/03 

• GR Limburg: Dagwandeling Diest - Scherpenheuvel - Diest op GR 5 op 

05/03, halve dagwandeling Tongeren, op zoek naar de Demerbron op 19/03, 

luswandeling langs de Wilhelminaberg, Landgraaf (NL) op 02/04 en 

https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=dafe770ffd&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=9bb6c5d171&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=b744711eef&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=bf5262e872&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=c2a665abd2&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=0c8fff2898&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=342a77317b&e=3c4d2bb1be


 

dagwandeling vanuit Hemiksem op de Streek-GR Waas- en Reynaertland op 

16/04 

• GR West-Vlaanderen: Bustocht GR 121 en GR 412 langs terrils en moerassen 

op 19/03, Do-tocht op donderdag rondom Doomkerke op de GR 129 op 06/04 

en bustocht langs de GR 127A van Clenleu naar Samer op 16/04 

Uitgebreide info vind je in onze online wandelagenda. 

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=6bb4112473&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=8f7ff09a6f&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f83508fc47&e=3c4d2bb1be
https://groteroutepaden.us18.list-manage.com/track/click?u=ad0ec17088e24ca75ac7063d7&id=f83508fc47&e=3c4d2bb1be

