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onder het zichtbare schrift van bijwegen, grindwegen, boerenwegen 
vaak met in het midden een kam van gras tussen diepe wielsporen 
 
 
 
 

verborgen onder stapels hakhout 
nog duidelijk in het kapot gedroogde mos 
loopt een ander schrift: de oude voetpaden 

 
 
 
ze lopen van meer tot meer, van dal naar dal 
soms slijten ze uit, worden zichtbaar 
middeleeuwse bruggen dragen hen over zwarte beken 
soms raken ze verdoold over kale platte stenen 
 

ballade over de voetpaden in Västmanland  
Lars Gustafsson 



 
in moeras raak je ze makkelijk kwijt 
zo ongemerkt dat ze er het ene ogenblik zijn, het andere niet 
er is een vervolg, er is altijd een vervolg, als je maar zoekt 
deze paden zijn koppig, ze weten wat ze willen 
en aan kennis paren ze een list 
 
je loopt naar het oosten 
het kompas wijst halsstarrig naar het oosten 
het pad volgt trouw het kompas, als een streep 
 
alles is in orde 
 
dan buigt het pad naar het noorden, in het noorden is niets 
wat wil het pad nu? al snel komen we bij een groot moeras 
 
   het pad wist dat 
 
 



het leidt ons er omheen met de zekerheid van iemand die het eerder heeft 
gedaan 
 
het weet waar het moeras ligt, het weet waar de berg te steil wordt 
het weet wat er gebeurt als je noordwaarts in plaats van zuidwaarts rond het 
meer gaat 
 
het heeft dat alles zoveel keren eerder gedaan 
dat betekent het een voetpad te zijn 
 
wie gaven vorm aan het pad? 
 
kolenbranders? vissers? 
hou sprokkelende vrouwen met magere armen? 
de vogelvrijen, schuw en grijs als het mos, nog in hun dromen 
met het bloed van de broedermoord aan hun handen? 
 
 



allen en niemand 
we maken het samen 
ook jij op een winderige dag 
als het vroeg of laat op aarde is 
 
we schrijven de paden 
en de paden blijven bestaan 
en de paden zijn verstandiger dan wij 
en weten wat wij zouden willen weten 
 



Je weg vinden moet je leren 

• Iedere tocht is weer anders, iedere keer leer je 
bij, maar leer je ook dat alles beter kan 

• Maar dit niets af van de positieve ervaring die  je 
van de tocht overhoudt 

 
 
 

• Aan de hand van een aantal tochten vertel ik hoe 
ik mijn weg gevonden heb en heelhuids mijn 
bestemming bereikt heb. 



The basics 

Wat  
drijft 
me? 

Wat kan  
ik  

aan? 

Risk 
Appetijt  

Waarmee 
moet ik 

rekening 
houden ? 

Je route plannen of aanpassen in functie van … 



– Spiritueel en of religieus 
– Een persoonlijke uitdaging 
– Een culturele of historische interesse 
– Mensen ontmoeten en welke dan? 
– Gewoon genieten 
– Los komen uit de dagelijks malle 

molen 
– Een kruispunt op je levenspad 
– … als ik dat eens wist 

Wat  
Drijft 
Me? 



Wat kan  
ik  

aan? 

Technologie 

Behoor je tot  
Het clubje  
Flandriens? 



Waarmee 
Moet ik 

Rekening 
houden ? 



Waarmee 
Moet ik 

Rekening houden 
? 



Risk 
Appetijt ? 

Wat me niet meteen vernietigt, 
maakt me sterker. 

FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) 



Fietsen versus Wandelen 
• Wat geldt voor beide 

 Het landschap beslist, het weer praat mee 
 Agglomeraties zijn saai en gevaarlijk 
 Rustige wegen & paden liever dan pseudo snelwegen 
 Historische sites, oude wegen, natuur … opzoeken 
 Moeilijkheidsgraad aanpassen aan wat kan of wat gewenst wordt 
 De theorie verschilt van de praktijk  

• Wat is verschillend 
 De fietser verkiest de verharde weg, de wandelaar de onverharde 
 De fietser heeft genoeg aan een (goede) wegenkaart, voor de wandelaar is dit 

onvoldoende 
 Een fietser kan nog 20km door rijden om onderdak te vinden voor de nacht, 

voor de wandelaar is dit teveel 
 De fietser kan 25kg meesleuren, voor de wandelaar is dit teveel 
 

 



De tochten 

• Antwerpen – Assisi  
Een fietstocht in pré gps en app tijden 

• Rome – Antwerpen 
Een voettocht langs oude wegen 

• Sicilië – Rome 
Langs Santuari in Zuid-Oost Scilië en Zuid-West Italië 

• Antwerpen – Denemarken 
Langs een pelgrimsweg in het noorden 

• Van Georgië naar Iran door Armenië 
Een fietstocht door vroeg christelijke gebieden  



Door Frankrijk van Antwerpen naar Assisi 



Fietsroute hulpmiddelen (2003) 



Michelin 
kaarten 

1/150.000 – 1/200.000 







Slalom langs rivieren omheen bergen & agglomeraties 
 
Ain > Rhone > Isere > Drac  > Alpenpas 



Ervaringen 

• Overnachten: 3 maal oplossing moeten zoeken: Tentje lenen op 
camping, Doorrijden, Aandringen, maar nooit echt in de problemen 
geraakt 

• Alpen overschat, Ligurië onderschat 
• 1 x in de verte een fietser op trektocht gekruist 
• België gewoon LF (Vlaanderen) & Ravel (Wallonië) gevolgd 
• In Frankrijk één keer een verkeerde weg opgereden 
• In Italië is kwaliteit kaarten ondermaats aan die van Frankrijk 
• Hoogtemeter van mijn primitieve GPS kwam van goed van pas 
• Je kan meer dan je denkt, je moet je enkel inhouden om niet te snel 

te gaan 
• Geweldige ervaring, een film die zich gedurende 3 weken voor ja 

afspeelt en nooit verveelt 



La Strada a Nord Rome – Antwerpen 



Rome - Antwerpen 
• Een jaar voorbereiding om de route in detail uit te zetten. 
• Een paar etappes uit beschreven routes (Via Francigena & Franciscaanse 

Route, Zwarte woud), de overige met topo kaarten & Google Earth 
• E_reader met ingescande kaarten 1:200.000 & 1:25.000  



Route maken op PC met Garmin base-camp 



Route aanmaken met base camp 
1. Zet waypoints uit eerst op hoog niveau en verfijn 

geleidelijk aan 
2. Start WP is X1000 – Eind WP is X9000 Voeg binair 

tussen: X5000 -> X7000 -> … zodat je kan blijven 
tussenvoegen en route eenvoudig creëeren. 

3. Zet activiteit juist en experimenteer met 
verschillende onderliggende kaarten 
(OSM/Topo/…) + her bereken om optimaal traject 
te vinden. 

4. Print overzicht kaartjes  om mee te nemen met 
route zodat  je een overzicht hebt van nummering 
en ruimtelijke context. (Bvb per 100km een print). 
Dit helpt ook als je GPS het laat afweten. 

5. Verdeel Route in hanteerbare deeltrajecten (100-
150km). Maak hiervan een spoor en bereken on-
line het profiel als de kaart dit niet toelaat. 

6. Copieer Bascamp routepunten & sporen naar GPS. 
7. Gebruik de nummering ook voor de rest van je 

documentatie: bvb Adressen: X1250_B&B vught Tel 
xxxxxx. Of papieren kaarten die je meeneemt. 



Doorschakelen naar Google Earth uit  
Garmin Basecamp 

Selecteer Wikiloc in Gallerei! 
Klik op icoontjes voor tonen andere gps sporen 

Rechts-klik voor export  
GPS spoor 



Ervaringen 
• Technologie kan falen (E_reader; GPS). 
• Trajecten die zelf uitgetekend werden bleken ter plaatse vaak lokale  

wandelroutes te zijn. 
• Vaak afgeweken maar de uitgezette route bleek handig als fall_back 

scenario 
• Route blijkt achteraf af en toe samen te vallen met hoofdroutes van 

Pelgrimswegen. (doortocht Zwitserland was een wandel variant van 
Benjaminse). 

• Had zonder tent mogelijk geweest. 
• In april mei veel voorzieningen voor overnachten gesloten. 
• Afgelegde weg in Italië aanzienlijk langer dan uitgezette route. 
• De beleving van alleen in de natuur was uniek (GEA, CAI50) 
• Gefascineerd door het bouwen aan mijn route, welke een eigen 

leven is gaan lijden 



Sfeerbeeld De Alpen 



La Strada a Nord: Sicilië – Rome 



Portopale, Syracuse – Rome (2014/2016) 
• Weinig kant&klaar basis materiaal 
• Planning met: boeken, Sentiero Italia (SI), Internet, kaarten, gidsen) 
• Door verlaten gebieden met weinig of geen logistieke voorzieningen 
• Nieuwe technische mogelijkheden 

Planning Onderweg 

GpsMap 

XLS Cai 

https://www.outdoorgearlab.com/topics/camping-and-hiking/best-handheld-gps
http://www.enrosadira.it/sentieroitalia/index.html
http://www.enrosadira.it/sentieroitalia/index.html


OziExplorer 
callibreren van papieren kaarten 



GPS kaarten 

Wegenkaart 
Wegen 
POI 

OSMkaart 
+ routing 
+ hoogtelijnen 
(+ tracks) 

Topokaart 
+ profiel 
(+ tracks) 

Indien geen profiel 
berekening met 
kaart dan via 
internet  (GPS 
visualize, optie 
DEM 



Ervaringen 
• Technologie kan falen (Tablet; GPS). 
• Warme mensen daar in het zuiden 
• Ten zuiden van de lijn Napels – Bari ben je in een andere 

wereld 
• Weinig volk op het pad 
• Niet aan te raden zonder tent tenzij af en toe wat 

compromissen uitwerkt. (www.Rio2Rome.com) 
• Prachtige initiatieven die niet consequent doorgetrokken of 

onderhouden worden 
• Ik ben verkocht aan dit land en wil er zó terug heen 
• De wegen staan niet op de kaart maar zitten in de hoofden 

van de mensen 



Sfeerbeeld Basilicata 



La Strada a Nord: Antwerpen - Denemarken 



Antwerpen - Gedsted 
Minimale voorbereiding 
• Enkele Waypoints 
• Dan E1 
Onderweg 
• GPS Topo Benelux 
• GPS OSM kaart Oost 

Friesland, Schleswig 
Holstein & Jutland  

• Android App  
• OsmAnd 

• Falk fietskaarten 
• Jutland fietskaarten 

 
 



OsmAnd 



Haervejen 

Shelter app 



Ervaringen 
• Methode werkt perfect tot halfweg Drente 
• Groningen, Oost-Friesland & Holstein valt tegen 

agrarische gebieden perfect voor de fiets maar weinig 
onverharde paden voor de wandelaar  

• E1 in Schleswig & Jutland blijkt oude pelgrimsweg te zijn 
Stade – Trondheim de Ossenweg of Haervejen 

• Prima omkaderd op de Santiago-way maar dan met wat 
minder volk op de baan & in de herberg 

• Overnachten in Nederland & Noord Duitsland geen 
probleem: Behalve tent Vrienden op de Fiets, Warm 
showers, veel campings en in Duitsland  goede JH’en 

• Overnachten in Denemarken in Shelters & Pelgrim 
herbergen 

• OsmAnd houd je hier op het rechte pad 
• Fiets & Wandelvariant. Soms samen vaak gescheiden. 



Van Georgië naar Iran door Armenië 



Tiblisi, Georgië naar Julfa, Iran 
doorheen Armenië 

• Weinig wegen voor de fietser, dus eenvoudige voorbereiding 

 
Planning Onderweg 



WikiLoc 

https://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13373919


Ervaringen 

• Eenvoudiger dan verwacht wat betreft logistiek 
• Geen onoverbrugbaar probleem om te 

overnachten 
• Fysiek: Effe doorduwen! 
• Verkeer kan een probleem zijn maar was het niet 
• Wegen: het kan verkeren … 
• Dit voert je terug naar het begin van de 

christelijke traditie 
• Wandeltocht is complexer, best beroep doen op 

lokale organisaties 
 

 



Sfeerbeeld Armenië 



Andere hulpmiddelen 

Pelgrimswegen 
Cursus wandelen in de bergen 

Conditie opbouw met sportdoctor 

http://www.bpa.be/index.php?oid=97&pid=950


• www.pelgrimswegen.nl 
• www.lucgregoir.be 
• luc.gregoir.antwerpen@gmail.com 

http://www.pelgrimswegen.nl/
http://www.lucgregoir.be/
mailto:Luc.gregoir.antwerpen@gmail.com
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