
Wandelen in België via een GR

Wandelen is het beste medicijn dat er is. Je kan er je gevoelens en gedachten mee

verwerken, er komt endorfine vrij – happy feeling – en je lichaam wordt er sterker

door.

Je moet niet zomaar in het wilde weg beginnen wandelen. Hieronder enkele tips en

tricks!

Wat zijn GR's?

GR staat voor Grote Routepaden of in het Frans: 'Grandes Randonnées'. GR’s zijn

wandelroutes over lange afstand, aangeduid door de bekende rood-witte

markeringen.

Vlaanderen telt bijna 4.800 km GR, Wallonië en Brussel zo’n 5.000 km. Bijna 10.000

km GR in België? Jawel.

Zie hier alle GR's van België

Hoe wandel ik over GR's?

Door Karavaan 14-24 jaar

WAAR KAN IK NAARTOE REIZEN IN BELGIË?

Volg de rood-witte markeringen: GR’s zijn over het algemeen zeer goed

aangeduid, maar let wel op bij splitsingen tussen 2 GR’s

•

Volg of download routes vanop de website van GR•

Of download op de GR-website de handige topogids als pdf met afstanden,

kaarten, streekinformatie, enz.

•

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes


Je kan GR's herkennen aan deze rood-witte strepen

Wandel in een lus of van treinstation naar treinstation

De organisatie achter de Grote Routepaden stippelde zelf een paar mooie routes

uit:

Liever een andere wandeling in je buurt?

Kijk zeker een op routeyou.com. Daar vind je enorm veel dagwandelingen waarvan

je zelf het aantal kilometers kan kiezen.

Originele slaapplaatsen

Geen wandelfanaat maar wel op zoek naar een originele staycation? België en

omstreken heeft heel wat moois te bieden. Sleur jezelf weg van de zetel en bezoek

onbekende plekjes!

Kamperen

Wildkamperen is verboden in België.

Gelukkig zijn er veel andere opties:

Met een 'treinstapper' wandel je van station naar station. Haal je treinpas

boven en weg zijn we!

•

Met een dagstapper wandel je in een lus•

Ga eens paalkamperen. Paalcampings zijn plekken in de natuur waar je

tijdens een trektocht gratis je tentje mag opslaan. Op soms een waterpomp

na, zijn er geen voorzieningen. Maar hey, hoe heerlijk is het niet om na een

fikse dagtocht je tent ergens middenin de natuur op te slaan?

•

Kampeer in iemands tuin via Welcome to my garden.•

Probeer eens een kampeervlot op het water, bijvoorbeeld in Zilvermeer in

Limburg

•

Wil je kamperen op een originele plek? Check dan CAMPSPACE en wie weet

slaap je wel op een fort, een tipi of een boomhut.

•

https://www.routeyou.com/
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/treinstapper-map
https://admin.watwat.be/geld/hoe-reis-ik-goedkoop-met-de-trein
https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/wandelroutes/dagstappers
https://www.bivakzone.be/
https://welcometomygarden.org/
https://www.zilvermeer.be/
https://campspace.com/nl


Liever niet in een tentje?

Bij elke GR-route vind je tips voor waar je kan overnachten op je route.

Of kijk eens op de site van Vlaamse Jeugdherbergen. Voor 10 euro per jaar ben je

VJH-lid en krijg je 10% korting: de moeite als je veel tripjes plant.

Jeugdherbergen in Brussel en Wallonië vind je via de site van Les auberges de

Jeunesse

Wallonië: onbekende pareltjes

Wil je eens nieuwe plekken ontdekken in Wallonië? Karavaan maakte een podcast

over 6 Waalse parels

Meer inspiratie?

Die vind je in deze video vol mooie plekjes in België:

FOTO: Sebastién Goldberg

https://www.jeugdherbergen.be/nl/hostels
https://www.jeugdherbergen.be/nl/info/lid-worden
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/nl
https://karavaan.be/karavaan-magazine/detail/podcast-blijvend-onderweg-in-wallonie

