
1 Wie zoekt die vindt
Wandelaars met een speurneus moeten zeker afzakken naar de Leiestreek. 
Je kan er deelnemen aan de wandelzoektocht De 5 tussen Leie en Schelde. 
De gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Zwevegem en Spiere-Helkijn 
hebben elk een wandeling uitgestippeld die je naar de mooiste plekjes van de 
streek brengt. Elke wandeling is ongeveer 5 km lang en aan elke wandeling 
is een leuke fotozoektocht gekoppeld. Wie alle wandelzoektochten heeft 
opgelost, komt in aanmerking voor de hoofdprijzen (5 cadeaucheques van 
€ 250). Ben je in één gemeente gaan wandelen, dan kan je ook deelnemen 
aan de wedstrijd en kans maken op een heerlijke streekproductenmand.

Kastelen en abdijen
Het Brugse Ommeland ademt geschiedenis. Meer 
dan honderd kastelen verstoppen er zich diep in de 
bossen. Authentieke abdijen maken al eeuwenlang 
ongestoord deel uit van het historische decor. In 
2017 wordt dit bijzondere erfgoed, samen met de 
vele verhalen die eraan verbonden zijn, in de kijker 
geplaatst tijdens het jaar rond kastelen en abdijen. Tot 
30 november 2017 worden in de regio talloze activitei-
ten georganiseerd in kastelen, kasteelparken, abdijen 
en abdijtuinen. Verschillende locaties die doorgaans 
niet toegankelijk zijn, openen in 2017 uitzonderlijk de 
deuren. Geniet tijdens een mooie zomerdag in een 
kasteelpark of abdijtuin van een heerlijke picknick 
(inschrijving noodzakelijk). Het hele jaar door kun je 
boeiende wandelingen maken langs deze kastelen en 
abdijen. Je kan zelf je wandelroute uitstippelen op het 
wandelnetwerk Bulskampveld of een van de bestaande 
provinciale wandelroutes stappen. Trek je er graag op 
uit met een gids? Dan kun je ook deelnemen aan een 
van de vele georganiseerde rondleidingen in en rond de 
kastelen en abdijen. Zo kan je in Wingene meewandelen 
met baron van der Bruggen langs kasten en kapelletjes 
uit de 18e en 19e eeuw. Laat je onderdompelen in 
het spannende verhaal over de moord op de baron 
middenin de dreven en bossen van Wildenburg. Brrr…

Vakantie in het Scheldeland
Het Scheldelandse waterrijke decor is bijzonder uniek, waar de rivieren Schelde, 
Dender en Rupel het ritme van de dag bepalen. Het is een regio die zeker de 
moeite loont om te gaan ontdekken! Wil je meer te weten komen of inspiratie 
opdoen, vraag dan zeker het gratis Scheldeland vakantieboek 2017 aan. Zeven 
ambassadeurs voor zeven spraakmakende troeven heten je hartelijk welkom 
en vertellen over hun passie. Zo vertelt Dominiek, natuurgids in de Kalkense 
Meersen, over de schitterende natuurlandschappen in Scheldeland en neemt 
brouwer Jef je mee langs de talrijke brouwerijen, die het Scheldeland kleuren. 
In het boek zit bovendien nog een extra gedetailleerd routeboekje met zes 
fiets- en zes wandelroutes. Trek je wandelschoenen aan en stap dwars door 
het domeinbos Het Broek of kom heerlijk tot rust in het Land van Stille Waters.

Deelnemen kan tot 30 september 2017 via 
www.toerisme-leiestreek.be/zomerzoektochtde5.

Check www.brugseommeland.be/nl/
kastelen-en-abdijen/wandelen voor 
de vele  wandelmogelijkheden langs 
kastelen en abdijen.

Vraag je gratis Scheldeland vakantieboek 2017 
aan via www.scheldeland.be/vakantieboek.
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Oeverlopen
Met deze wandelbrochure krijg je meteen zin om je wandelschoenen 
aan te trekken! Vijf verassende lussen nemen je mee langs de Schelde 
in Kruibeke en Temse. De polders ademen er een ongekende kracht 
en pracht uit door de talrijke overstromingen. Adellijke geslachten 
bouwden hier kastelen. Mercator zette hier de wereld op kaart. 
Weide- en watervogels strijken hier in groten getale neer. Ga op 
ontdekking in dit prachtig stukje Waasland en laat je leiden langs de 
bezienswaardigheden onderweg. De wandelingen variëren van 7,6 km 
tot 13,3 km. De gids bevat duidelijk uitgetekende wandelkaartjes 
en beschrijft alle bijzondere en boeiende plaatsen onderweg.

Stappen in de Elzas en de Vogezen
Zoek je nog wandelinspiratie voor een kortbijvakantie? Wat dacht je van de Elzas 
en de Vogezen? De regio is niet alleen bekend vanwege zijn culinaire specialiteiten, 

maar ook als wandelgebied. Laat je betoveren door de prachtige kastelen, meren en 
watervallen en geniet van adembenemende panorama’s vanaf het dak van de Vogezen, 

de Grand Ballon. Ook de wijngaarden en schilderachtige 
vakwerkdorpen zijn een wandeling waard. Deze gids bun-
delt de 30 mooiste wandelingen. Gedetailleerde routebe-
schrijvingen helpen je op weg en bovendien hoort bij elke 
wandeling een kleine routekaart en een hoogteprofiel van 
de tocht. De wandelingen krijgen ook steeds een moeilijk-
heidsgraad mee, zo kan je zelf bepalen welk niveau voor 
jou geschikt is. Afstanden variëren van 5,7 tot 17,7 km.

Erfgoed in Zeebrugge
Wereldhaven, authentieke 
badplaats én Hoofdstad van 
de Vis, dat is Zeebrugge in 
een notendop. Een nieuwe 
erfgoedwandelroute laat je 
kennismaken met de schatten 
van de haven en voert je 
mee op ontdekking langs 
Seafront met de West-Hinder 
en de Foxtrot-onderzeeër, het 
visserskruis en de uitkijkplat-
formen met spectaculair zicht 
over de haven. Afsluiten kan in 
een van de authentieke cafés in 
de oude vissershaven. De route 
is bewegwijzerd met metalen 
klinknagels en is 5,8 km lang.

Verken De Ardennen
Luxemburg is niet alleen 
de meest zuidelijke provincie 
van België, het is zeker ook 
de provincie met de meeste 
variatie: prachtige landschap-
pen, uitgestrekte bossen, 
authentieke dorpen en een 
rijk cultureel verleden. Deze 
gids (ringmap) bundelt 20 
lusvormige wandeltochten 
van 9 tot 16 km die je laten 
kennismaken met al deze 
facetten. Per wandeling 
is er een uitneembare 
wandelkaart voorzien met 
praktische informatie, een 
gedetailleerde kaart met 
hoogteprofiel en moeilijk-
heidsgraad. De kaartjes zijn 
bovendien van scheurvast 
en waterbestendig papier, 
handig voor onderweg! Verder 
is er per wandeling nog een 
duidelijke routebeschrijving voorzien.

Oeverlopen is een uitgave van Toerisme Oost-Vlaanderen 
en te koop bij toeristische diensten in de regio en via de 
webshop www.toerismewaasland.be.
Prijs: € 6,00
Info: www.oeverlopen.be

Wandelgids Elzas en de Vogezen
Auteur: Rainer D. Kröll
Uitgeverij: Deltas
ISBN: 9789044739848
Prijs: € 12,95

De wandelkaart Erfgoedwandelroute Zeebrugge, 
schatten van de haven is te koop bij de toeristische 
diensten in de regio of de webshop van Westtoer 
(www.westtoer.be).
Prijs: € 2,00
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Wandelboek Luxemburg
Auteur: Karel Meuleman
Uitgeverij: Lannoo
ISBN: 9789401411158
Prijs: € 19,95
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