
Vlaamse Ardennen wordt wandelwalhalla
850 km aan nieuwe wandeltrajecten, drie wandelkaar-
ten én een nieuwe belevingsgids maken de Vlaamse 
Ardennen tot het ultieme wandelwalhalla bij uitstek. De 
Vlaamse Ardennen met het drukbezochte wandelnetwerk 
Getuigenheuvels is al jaren bekend als populaire wandelbe-
stemming. Het wandeltraject werd volledig hernieuwd en 
krijgt er met de Zwalmvallei en de Bronbossen in één klap 
twee nieuwe netwerken bij. Zo wordt meer dan de helft 
van de Vlaamse Ardennen één aaneengesloten wandel-
gebied met knooppunten. Het hemels wandellandschap 
met unieke vergezichten, met romantische valleien, met 
pittoreske dorpen en natuurlijk de heroïsche hellingen die 
iedereen kent van de koers weten steevast te bekoren.
Bij het gloednieuwe wandelnetwerk hoort tevens de nieuwe 
belevingsgids Koplopen. De gids bundelt vijf wandellussen 
die elk een typisch thema van de Vlaamse Ardennen 
omhelzen. Vijf enthousiaste streekbewoners nemen je mee 
langs hun favoriete wandelplekjes. Naast toffe tips vind je 
in de wandelpocket leuke adresjes voor een sfeervolle stop 
of overnachting. Onderweg stuit je op enkele extra bele-
vingselementen die de regio extra in de verf zetten, zoals 
een zit- en picknickbank, een uitzichtpunt of waterpartij.

100e Klompenpad
Op 31 mei 2017 opende Landschap Erfgoed Utrecht onder grote 
belangstelling het Jufferpad. Een mijlpaal, want het is het 100e 
Klompenpad! Klompenpaden zijn bijzonder mooie wandelroutes 
over boerenland in Gelderland en Utrecht. Wandelingen waarbij rust, 
kleinschaligheid en de combinatie van natuur en cultuur aan bod 
komen. Toen Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Landschap 
Erfgoed Utrecht het eerste Klompenpad openden in 2002, ver-
wachtten ze niet dat dit 15 jaar later uitgegroeid zou zijn tot een 
routenetwerk met 100 Klompenpaden en meer dan 1000 vrijwilligers! 
Ieder Klompenpad is bewegwijzerd en via www.klompenpaden.nl 
vind je alle informatie over de wandelingen terug: afstanden, 
routekaartje, fotoreeks, … Bovendien kan je de Klompenpaden 
bewandelen via de gratis app. Je krijgt een duidelijke routenavigatie, 
extra filmpjes, horeca en achtergrondinformatie. Een aanrader!

Wandel door cultureel Leiden
In 2017 viert Leiden dat 100 jaar geleden Theo van Doesburg De 
Stijl oprichtte. Wat begon als de naam van een tijdschrift werd 
uiteindelijk een icoon van moderniteit over de hele wereld. Deze 
Nederlandse kunstbeweging deed de internationale kunstwereld op 
haar grondvesten daveren. Theo van Doesburg verzamelde in die 
periode een groep kunstenaars met soortgelijke ideeën om zich heen 
waaronder Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Bart van de Leck. Zij 
streefden naar een radicale modernisering van het leven, te beginnen 
bij de kunst, en ontwierpen vanuit een grote vernieuwingsdrang. Anno 
2017 is Leiden, stad van ontdekkingen, nog steeds een internationale 
ontmoetingsplek voor talent, kennis en innovatie. Wandel door de stad 
en snuif de sfeer op van de plek waar de bewust abstracten 100 jaar 
geleden aan een revolutionaire, nieuwe wereld smeedden. Wil je zelf ook 
al wandelend cultuur opsnuiven? Dan bieden de Rembrandtwandeling, 
de Muurgedichtenwandeling en De Leidse Loper alvast leuke opties.

Info: www.klompenpaden.nl
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Info: www.visitleiden.nl
(klik door naar Stadswandelingen)

Info: www.wandelwalhalla.be
De wandelnetwerkkaarten en de belevingsgids Koplopen kosten elk 
€ 6,00 en zijn te koop via www.tov.be/webshop, bij de plaatselijke 
diensten van toerisme en in de betere boekhandel. De drie wandel-
netwerkkaarten krijgen elk een inspiratieboekje, met wandelroutes 
en praktische informatie. Voor het hele pakket betaal je € 19,95.
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In de voetsporen van Luther
2017 is het jaar van Maarten Luther in Duitsland: er wordt 500 jaar reformatie 
gevierd, waarvan Luther de grondlegger was. Het ideale moment dus om de nieuwe 
meerdaagse wandelroute Lutherweg Sachsen in de deelstaat Saksen te gaan 
ontdekken. Dit wandelpad van 550 km volgt de voetsporen van Maarten Luther 

over heide- en bosgebieden, langs rivieren als 
de Elbe en Mulde. Aan het wandelpad liggen 
historische stadjes uit de Reformatieperiode 
als Torgau, Leipzig, Grimma, Wurzen, Rochlitz, 
Colditz en Zwickau. Omdat Luther bescherming 
genoot van het Saksische vorstenhuis liggen 
aan de route veel fraaie kastelen. Wil je die 
voordelig bezoeken, koop dan de Schlosserland 
Sachsenkaart en je krijgt 10 dagen onbeperkt 
toegang tot de mooiste kastelen en paleizen.

Brabant vertelt
Met de app brabant vertelt worden kunst en cultuur in de meest zuidelijke provincie 
van Nederland zichtbaar gemaakt voor een breed publiek: niet alleen voor kunst-
liefhebbers, maar ook voor toeristen en recreanten. In de afgelopen maand werden 
er drie nieuwe routes toegevoegd aan de app: Brabant Bevrijd (bevrijdingsverhalen 
door héél Brabant), Voorbij ijdelheid (zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom) 
en Landkunst aan de Zuiderwaterlinie. Elke fiets-, wandel- en autoroute in deze gratis app 
heeft zijn eigen verhaal. Met gedichten, geluiden, beelden en animaties word je meegenomen op reis 
door de vele verhalen die Brabant rijk is. De thema’s van de routes zijn divers. Verhalen over stad en 
land, over kunst en cultuur en over erfgoed en historie. Zo ontdek je de mooiste plekken en verhalen 
van Brabant. Goed om te weten: je kunt de routes thuis downloaden, zodat je verder geen internet 
nodig hebt. Bovendien laat de app je zien waar je kunt parkeren, waar de bezienswaardigheden op de 
route zijn en waar je even lekker kunt pauzeren met een kopje koffie. Ideaal voor een leuk dagje uit.

Trotter Oostenrijk
De nieuwe Trottergids Oostenrijk biedt 
een eigenzinnige en kritische bena-
dering van klassieke trekpleisters. 
Bovendien ontdek je heel wat 
verbor gen parels buiten de 
 platgetreden paden. Honderden 
budgetvriendelijke en uitgeteste 
 horeca-adressen worden overzichtelijk 
beschreven. In het geactualiseerde 
gedeelte met overzichtskaarten, 
kleurenfoto’s en reisprogramma’s 
vindt de reiziger de topervaringen van 
zijn bestemming terug.

Download de app via Google Play of de App Store.
Info over de routes: www.brabantvertelt.nl
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Trotter Oostenrijk
Uitgeverij: Lannoo
ISBN: 9789401440431
Prijs: € 22,50
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Info: www.lutherweg-sachsen.de

Trottergids Oostenrijk
Goed nieuws! De Oostenrijkse 
Dienst voor Toerisme geeft 
8 exemplaren van de Trottergids 
Oostenrijk weg. Wil jij graag kans 
maken op deze boeiende reisgids?

Beantwoord volgende vraag:
Onder welke naam is de Route 
107, de hoogste weg van 
Oostenrijk, ook nog bekend?

Stuur een e-mail met als onder-
werp ‘Trottergids Oostenrijk’, 
je lidnummer van Wandelsport 
Vlaanderen vzw, je naam, je 
adresgegevens, je telefoonnummer 
en het juiste antwoord op de vraag 
naar mailenwin@wandelsport.be.
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