
Zes genomineerden voor Wandeltrofee 2016
06 januari 2016 - Wandelgidsen en wandelnetwerken zorgen voor veel plezier. Op zaterdag 20 
februari wordt de winnaar van de Wandeltrofee 2016 bekend gemaakt. Dit gebeurt tijdens de 
eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Jaarbeurs Utrecht. Zes genomineerden maken kans 
op deze onderscheiding.

De zes genomineerden zijn twee wandelnetwerken en vier wandelgidsen. Netwerken maken 
dit jaar voor het eerst kans. De selectie bestaat uit de wandelgidsen ‘Natuurparels in Midden-
Limburg’, ‘Geopaden op de Stuwwal’, ‘Kuieren kijk en kieken in de Achterhoek’, ‘Op pad in 
Rotterdam’ en de wandelnetwerken ‘Groene Hart’ en ‘Hof van Delfland’.

Routes testen 

De netwerken en routes worden door vrijwilligers uitvoerig in de praktijk getest. Ze worden 
gelopen met de focus op de verhouding verhard-onverhard, markering en de landschappelijke 
waarde. Bij het testen van de netwerken zijn de extra’s erg belangrijk. Voorbeelden hiervan 
zijn bijbehorende apps, folders, kaarten en publiciteitscampagnes.

De Fiets en Wandelbeurs 

Tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs zal de winnaar van de eretitel ‘Wandelroute 
van het Jaar’ bekend worden gemaakt. De Wandeltrofee is een initiatief van deze beurs. Je 
kunt hier op 20 en 21 februari terecht voor informatie, vakanties, materialen, activiteiten en 
demonstraties. Leuk voor de liefhebbers!

Lees meer over de Fiets en Wandelbeurs

De genomineerden 

http://www.anwb.nl/vrije-tijd/nieuws/2015/december/reuring-op-de-fiets-en-wandelbeurs-2.0


De onderstaande genomineerden voor Wandeltrofee 2016 staan in willekeurige volgorde:

1. 'Kuieren kijken en kieken in de Achterhoek' 
De Achterhoek in 15 routes 
Truus Wijnen 
Uitgeverij BDU

2. Geopaden op de Stuwwal 
12 geologische wandelingen in het stuwwalgebied tussen Kleve, Nijmegen en Mook 
Henk Blaauw, Lex Kempers, Jo Louppen en Jan Noordik 
In samenwerking met Vereniging Geopaden Stuwwal 
Uitgeverij Matrijs

3. Olaf Op den Kamp 
Natuurparels in Midden-Limburg 
10 Rondwandelingen door de mooiste natuurgebieden tussen Susteren en De Peel 
uitgeverij TIC

4. Eddy le Couvreur 
Op pad in Rotterdam 
De ultieme wandelgids voor de Maasstad 
Twee delen: van Noord naar Zuid en van Oost naar West 
Uitgeverij Coolegem Media

5. Wandelnetwerk Hof van Delfland 
900 km, in twee richtingen bewegwijzerd 
Recreatieschap Midden-Delfland

6. Wandelnetwerk Groene Hart (Utrecht-West) 
620 km, in twee richtingen bewegwijzerd 
Recreatie Midden-Nederland
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