Wandelroute van het Jaar 2021
Met de trofee ‘Wandelroute van het Jaar’ bekroont de Fiets en Wandelbeurs jaarlijks een nieuw
wandelinitiatief. Elke Belgische of Nederlandse organisatie of instantie kan een wandelinitiatief
indienen tot en met 1 oktober 2021 via wandelroute@fietsenwandelbeurs.com.
Ook particulieren kunnen routes indienen via het formulier op onze website.
Een onafhankelijke jury van ervaren wandelaars beoordeelt de routes in opdracht van Hicle - Fiets
en Wandelbeurs. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Fiets en Wandelbeurs in Gent (B) 2021.
De winnaar krijgt de nodige aandacht op de beursvloer en via persberichten. Aan de trofee is geen
geldbedrag verbonden.
Selectiecriteria
1. Voorwaarden
In aanmerking komen:
• Meerdaagse wandelroutes of een combinatie van eendaagse routes die omwille van
originaliteit, thematische samenhang en belevingswaarde een aantrekkelijk wandelaanbod
vormen. Korte of middellange wandelroutes (< 30 km) worden niet in de selectie
opgenomen, tenzij ze deel uitmaken van een breder project waarin meerdere zulke
wandelingen zijn opgenomen. Een wandelnetwerk (Vlaanderen, Nederland) of een liaisons
intervillages (Wallonië) kan enkel in aanmerking worden genomen indien het meer is dan
een inventaris van wandelvriendelijke of verkeersluwe wegen en paden, bijvoorbeeld indien
er een sterke thematische netwerkomkadering is met goed uitgewerkte routevoorstellen.
• Nieuwe of sterk vernieuwde routes die werden gefinaliseerd of voorgesteld tussen september
2019 en september 2020.
• Trajecten die voor minstens de helft over Belgisch, Nederlands of Luxemburgs grondgebied
lopen. Grensoverschrijdende routes die tot stand gekomen zijn met steun van het
Interregfonds komen op die manier ook in aanmerking.

2. Een kwalitatieve wandelbeleving
De jury beoordeelt de kwaliteit van het initiatief op volgende eigenschappen:
• Veel afwisseling in landschapsvormen (bos, plateauweiden, riviervallei, natuurreservaat,
landbouwgebied, heidelandschap, panoramisch uitzicht...) en bezienswaardigheden
(karakterdorpen, rotsformaties, historische gebouwen, landschapskunst, ...). Geluidslast en
wandelen langs karakterloze straten of industriegebieden wordt als negatief ervaren.
• Veilige, rechtszekere, toegankelijke paden, bij voorkeur goed onderhouden single tracks en
double tracks met onverharde of slechts licht verharde ondergrond, exclusief voor
wandelaars.
• Te veel verharde paden (asfalt, beton of klinkers) worden als negatief ervaren, tenzij de
verharding deel uitmaakt van het landschapskarakter, zoals een oude kasseiweg of een
historisch waardevol wegdek.
• Goede bewegwijzering is een pluspunt (maar geen voorwaarde). Als ze er is, moet de
bewegwijzering verzorgd, uniform, duidelijk herkenbaar en vlot zichtbaar zijn. Ook rust- en
picknickbanken of schuilhutten zijn een positieve toevoeging.
3. Toegankelijke informatie
Informatie over het wandelinitiatief is vlot beschikbaar:
• De publicatie van een papieren gids stellen we op gelijke hoogte met eenvoudig
downloadbare informatie op websites of toegankelijke informatie via apps. Gpx-tracks zijn
een pluspunt. Beschikbaarheid in verschillende talen is ook een pluspunt.
• De routebeschrijving is accuraat, bondig en duidelijk. De moeilijkheidsgraad wordt
weergegeven. Topografische kaarten zijn overzichtelijk en voldoende gedetailleerd om
uitsluitsel te bieden bij twijfel over het routeverloop.
• Aanvullende streekinformatie is correct en vlot geschreven.
• Praktische informatie (openbaar vervoer, horeca, ...) is up-to-date.
• Een duidelijke etappe-indeling is een pluspunt bij meerdaagse wandelroutes, evenals
praktische informatie over de bereikbaarheid via openbaar vervoer en de infrastructurele
omkadering (HORECA, winkels, logies, arrangementen met bagagevervoer).
• Informatie over trajectwijzigingen moet vlot toegankelijk zijn.
Meer informatie: wandelroute@fietsenwandelbeurs.com

