
 
 

 
 

Informatie en tips over de route en beschrijvingen 
 
• De te volgen route vind je op de Walk 4 Charity website. Je kan er voor elke route een 

GPX-bestand, alsook een kaart en een beschrijving in PDF-formaat downloaden. 
 

• De routes volgen hoofdzakelijk wandelknooppunten (WKP) maar ook soms GR-
routes (Grote Routepaden) of andere trajecten. 

 
• Waar de route wandelknooppunten volgt wordt in de beschrijving enkel een 

opsomming van de te volgen nummers gegeven, tenzij extra duiding nodig is.  
De bewegwijzering via wandelknooppunten is doorgaans makkelijk te volgen. De 
nummers staan aangegeven op de wandelpaaltjes langs het traject, samen met de te 
volgen richting. Let wel: Soms zijn wandelpaaltjes niet goed zichtbaar. Deze kunnen al 
eens net achter een haag, boom of elektriciteitscabine staan. Hou daarom op 
kruispunten van paden en wegen de wandelpaaltjes steeds goed in het oog. 
 

• Waar de route GR-paden volgt is wel een meer gedetailleerde beschrijving 
beschikbaar, al is het wel altijd handig om de markeringen op het terrein te kunnen 
volgen. GR-markeringen kunnen op paaltjes staan, maar ook op bomen, hekken of 
andere plaatsen die ervoor kunnen dienen. Meer informatie over de bewegwijzering 
van GR-paden kan je op hun website vinden. 

 
• Hoe lees ik de wandelknooppunten correct af?  

 

 
 

Voorbeeld 1: Je bent aan knooppunt 128.  
Ga links naar knooppunt 127 of rechts naar 

knooppunt 111. 

 
 

Voorbeeld 2: Ga rechtdoor naar 
wandelknooppunt 37. 

Ga rechtsaf om de GR-route te volgen. 
 
• Belangrijk - verschillen per regio:  

Op de meeste plaatsen staat er één wandelpaaltje op een kruising. Afhankelijk van de 
richting waaruit men komt kan dit dus voor of na de kruising staan. De aangeduide te 
volgen richting duidt steeds de richting op dat kruispunt aan.  
De wandelpaaltjes in Bosland (Limburg) staan standaard vóór een kruising, soms tot 
enkele tientallen meters (afhankelijk van de mogelijkheden), al dan niet met een 
herhaling na de kruising. Na een afslag zou er altijd een herhaling moeten staan, soms 
echter ook pas na enkele tientallen meters. Dit impliceert ook dat, in tegenstelling tot 
de andere regio's, een afslag in Bosland altijd na een eerste aanduiding volgt. Dit is 
vooral belangrijk wanneer er een pad vóór en een pad na de wandelpaal afbuigt. In de 
meeste andere gevallen wijst het te volgen pad zichzelf uit. 
 

https://wandelen.groteroutepaden.be/nl/gr-wandelen/bewegwijzering-en-onderhoud


 
 

 
 

• Bij het volgen van wandelknooppuntroutes of GR-routes zijn er soms kruisingen 
zonder markering. In dat geval blijf je het pad of de weg volgen waarop je wandelt. 
 

• Nummers van wandelknooppunten die in de beschrijving in het vet staan dienen 
gevolgd te worden tot aan het aangeduide knooppunt. De daaropvolgende 
beschrijving geldt vanaf dat knooppunt. Niet vetgedrukte knooppunten zijn enkel een 
aanduiding van de te volgen richting.  
 

• De vermelde afstanden zijn bij benadering en dienen enkel om een indicatie  
te geven over de af te leggen afstand tot een volgend referentiepunt. 

 
• Sommige routes lopen door twee verschillende netwerken van wandelknooppunten. 

Hierdoor zijn er soms twee locaties binnen een route met hetzelfde 
knooppuntnummer. In het GPX-bestand krijgt een van de twee routepunten dan een 
achtervoegsel "-2", zodat elk routepunt een unieke naam behoudt. 
 

Ook nog even dit…  
 
• Alle parcours omvatten wel enkele passages die na regenval modderig of drassig 

kunnen zijn. Stevige wandelschoenen zijn dan ook voor alle wandelingen aangeraden. 
 

• Op wegen waar ook gemotoriseerd verkeer toegelaten is en waar geen voetpad of 
fietspad beschikbaar is, moeten wandelaars achter elkaar links van de baan 
wandelen. Dit is ook veiliger daar men het aankomende verkeer in het oog kan 
houden. Enkel indien de veiligheid in het gedrang komt mag men ook rechts 
wandelen (bijvoorbeeld in een bocht naar links waar het zicht beperkt wordt).  

 

 


