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WANDELING LANGS DE BRONNEN VAN DE VOERSTREEK IS

DE MOOISTE WANDELROUTE VAN

VLAANDEREN VAKANTIELAND
Getest en goedgekeurd door wandelaars

De wandeling Ontdek de bronnen van de Voerstreek is door wandelaars uitgeroepen tot
‘de mooiste wandelroute van Vlaanderen vakantieland’. Het Eén-programma ging het
afgelopen najaar op zoek naar de mooiste wandelroute en deed daarbij een beroep op
wandelaars om alle routes te verkennen en te evalueren. De Limburgse Voerstreek
wist met zijn machtige uitzichten, glooiende landschappen en avontuurlijke, drassige
paden tal van wandelaars te bekoren en mag voortaan de eretitel ‘mooiste wandelroute
van Vlaanderen vakantieland’ dragen.

Het Eén-programma Vlaanderen vakantieland ging het hele najaar op zoek naar ‘de
mooiste wandelroute van Vlaanderen vakantieland’. Op de website van het Eén-programma
konden wandelaars gratis een plan downloaden van tien prachtige routes in Vlaanderen,
om vervolgens zelf op verkenning te gaan. Maar liefst 33.000 mensen hebben dat gedaan.
Na afloop konden de wandelaars de routes op de website beoordelen op hun omgeving,
moeilijkheidsgraad, afwisseling, voorzieningen, toegankelijkheid en algemene score.
Na de wandelingen te hebben verkend, hebben wandelaars de route Ontdek de bronnen
van de Voerstreek verkozen tot de mooiste wandelroute van Vlaanderen vakantieland. De

8,5 kilometer lange wandeling langs de Voerse bronnen wist te overtuigen met haar
glooiende landschappen, prachtige uitzichten en haar avontuurlijke paden. Want waar
bronnen zijn, is water. Veel wandelaars kwamen op hun route dan ook heel wat modder
tegen.

BORD EN AUDIOGIDS VOOR DE WINNENDE ROUTE
De Ontdek de bronnen van de Voerstreek-route mag voortaan dus de eretitel van ‘mooiste
wandelroute van Vlaanderen vakantieland’ dragen en krijgt van Vlaanderen vakantieland
ook een (uithang)bord om die titel extra in de verf te zetten. Een aantal ambassadeurs
langs de route, zoals Jetteke, die al jaren een winkel met streekproducten uitbaat, en de
werknemers van jeugdherberg de Veurs, ontvingen uit handen van Vlaanderen
vakantieland-presentatrice Saartje Vandendriessche bovendien een trofee. In de
Vlaanderen vakantieland-aflevering van zaterdag 19 januari is te zien hoe Jetteke haar
trofee in ontvangst neemt.

Zowel Jetteke, die een winkeltje openhoudt langs de winnende wandelroute, als de uitbaatster van de
nabijgelegen jeugdherberg, ontvingen een trofee uit handen van Saartje Vandendriessche.

Daarnaast beloont het Eén-programma de winnende wandelroute met een eigen audiogids.
Vanaf zaterdag 19 januari kunnen wandelaars op de website van Vlaanderen vakantieland
een gratis audiogids van ‘de mooiste wandelroute van Vlaanderen vakantieland’
downloaden, voor extra informatie tijdens hun wandeling door de Voerstreek.

WANDELAARS OVER DE WINNENDE ROUTE
Op de website van Vlaanderen vakantieland konden wandelaars hun bevindingen over de
wandeling neerschrijven. De route Ontdek de bronnen van de Voerstreek oogstte er heel
wat succes:
“Een leuke wandeling waarbij je heel veel afwisseling hebt en waarbij je af en toe
echt moet halt houden voor de ongelooflijk mooie uitzichten.”
Hanne
“Zalige rust en vredige stilte. Zuivere natuur en schitterende landschappen. Een
stukje hemel op aarde voor wandelaars en fietsers. En voor mensen die genieten
van de schoonheid en echtheid van deze prachtige streek en zijn bewoners.
Werkelijk een plek om verliefd op te worden. Ik kom hier zeker weer, en graag!”
André

“Heel mooie streek. Niet eens zo ver, en ik voelde me precies op vakantie: mooie
natuur, pittoreske dorpjes, rustig en stil en heel lekker gegeten. Als surplus zat het
weer helemaal mee: volop zon midden oktober. Merci voor de tip. We komen zeker
terug.”
Woedstadt
“Enorm mooie wandeling. Wij waren met veertien personen gelogeerd in SintPietersvoeren (’t Gillishof). Deze wandeling heeft bij tien van die mensen die nog
nooit in Voeren waren een hele grote indruk nagelaten. Wij komen zeker met zijn
allen terug.”
Luc
“Al ruim twintig jaar komen we vanuit Nederland naar de Voerstreek. Wandelen is
een genot daar. De bronnenwandeling moet je in elk seizoen een keer doen. En dan
op de koffie bij Jetteke! Bedankt voor de leuke reportage.”
Stef

… EN OOK NOG
De volgende wandelingen hebben het weliswaar niet gehaald, maar zijn ook stuk voor stuk
het ontdekken waard. Op www.een.be/vlaanderenvakantieland kunnen wandelaars nog
steeds een plan downloaden om de volgende mooie routes te ontdekken:
WANDELEN LANGS DE KEMPENSE MEREN
Ga op ontdekking in de regio rond Mol en geniet van een
tocht langs de Kempense meren.
Afstand: 12 km
Regio: Kempense kanalen, Antwerpse Kempen,
Antwerpen

DWARS DOOR DE HOGE KEMPEN
Verken het Nationaal Park Hoge Kempen en ontdek een
uniek landschap.
Afstand: 10 km
Regio: Maasmechelen, Nationaal Park Hoge Kempen,
Limburg

DWARS DOOR DE HAGELANDSE HEUVELS
Wandel door prachtige holle wegen, geniet van prachtige
uitzichten en snuif de frisse lucht op in de Hagelandse
Heuvels.
Afstand: 10 km
Regio: Holsbeek, Hageland, Vlaams-Brabant

BELEEF DE VALLEIEN VAN ZUID-DIJLELAND
Laat je verrassen door het valleilandschap van de Dijle en
IJse in de regio Zuid-Dijleland.
Afstand: 8,5 km
Regio: Huldenberg, Zuid-Dijleland, Vlaams-Brabant

DOOR DE BOSSEN VAN BULSKAMPVELD
Zin in een frisse boswandeling? Dan is het Brugse
Ommeland iets voor jou.
Afstand: 11,5 km
Regio: Bulskampveld, Brugse Ommeland, WestVlaanderen

STEVIG STAPPEN DOOR DE BLANKAART
De Blankaart wandelroute in Diksmuide is de ideale mix
van avontuur, natuur en een stukje cultuur.
Afstand: 9,6 km
Regio: Diksmuide, Westhoek, West-Vlaanderen

LANGS DE KREKEN VAN HET MEETJESLAND
Het Meetjesland is the place to be voor natuurliefhebbers
met stapschoenen.
Afstand: 10 km
Regio: Sint-Laureins, Meetjesland, Oost-Vlaanderen

ONTDEK DE GEHEIMEN VAN HET MUZIEKBOS
Het Muziekbos van Ronse en Maarkedal is perfect voor
een unieke boswandeling.
Afstand: 9,8 km
Regio: Ronse en Maarkedal, Getuigenheuvels Vlaamse
Ardennen, Oost-Vlaanderen

DOOR HET LAND VAN STILLE WATERS
Geniet met volle teugen van het land van Stille Waters
tijdens een wandeling langs slikken en schorren.
Afstand: 13,6 km
Regio: Klein-Brabant, Scheldeland, Antwerpen

Vlaanderen vakantiel and is een programma van Het Televisiehuis voor Eén.




De mooiste wandelroute van Vlaanderen vakantieland:
op zaterdag 19 januari om 18.10 u. en herhaling op zondag 20 januari om 17.15 u.
op Eén.
www.een.be/vlaanderenvakantieland

FOTO’S
Op het Persportaal van de VRT (http://pers.vrt.be) zijn foto’s van Vlaanderen
vakantieland en van de wandeling beschikbaar.
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