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De wandelsport wordt steeds populairder. 
Wandelen is een laagdrempelige manier van bewegen 
die voor iedereen, die wil sporten, toegankelijk is. 
Er zijn verschillende tips die je kunt volgen voor een zo 
prettig mogelijke wandeling.

Trailrunning is hardlopen op ‘paadjes’ die off-road 
liggen. Een groot deel van deze paadjes lopen door 
de natuur en over hindernissen die zich in de natuur 
bevinden zoals rotsen of beekjes. Het grote voordeel is 
dat je de lat zo hoog kunt leggen als je zelf wil.

Als je besluit om een outdoorsport te gaan 
beoefenen, is het belangrijk dat je beschikt over het 
juiste materiaal. Denk hierbij aan kleding die geschikt 
is voor jouw sport, maar ook zeker de juiste schoenen 
zijn van groot belang. 
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Zwerfkat

Natasha
Bloemhard 

COLUMN

Ik ben een zwerver! Als er één thema is waar ik me 
compleet in herken, dan is dat wel zwerven. Ik ben de 
opperzwerver, al sinds ik me bewust ben van mijn be-
staan tot aan de dag van vandaag. Als ik ergens nóóit 
mee wil stoppen dan is dat wel met zwerven, met dolen, 
dwalen, verdwalen. Het heeft me overal gebracht waar 
ik wilde zijn maar waarvan ik het bestaan vooraf niet 
eens wist. Van fysieke plekken op deze mooie wereld 
tot en met de onbekende kanten van mezelf. Van heel 
dichtbij tot veraf. Wie zwerft en dúrft te zwerven ont-
dekt altijd nieuw terrein. 

Het begon al als kleuter. Zittend in het kinderstoeltje 
aan het stuur van de fiets van mijn moeder. Hier op de 
‘voorste rij’ liet mijn moeder me op onze fietstochtjes 
vaak de richting bepalen. Zo zwierven we samen door 
de Vlietlanden, een natuurgebied in Zuid-Holland, de 
regio waar ik geboren ben. Maar ook alleen was ik niet 
bang. Regelmatig liep ik van de kleuterschool weg om 
via de weilanden terug naar huis, dat slechts een paar 
honderd meter verderop was, te dwalen. Toen ik een 
driewieler kreeg ging de wereld echt open. Vanaf dat 
moment sloeg ik tot mijn moeders grote paniek elke 
straat in waar ik nieuwsgierig naar was. Om elke hoek 
wilde ik even kijken. Ik bleef weliswaar op de stoep 
maar daar kwam ik toch een heel eind mee. Vandaar dat 
mijn moeder, die inmiddels wist dat die zwerfdrang van 
mij niet te beteugelen was, op strategische punten in 
de buurt ‘spionnen’ had gemobiliseerd die, zodra ze mij 
voorbij zagen komen, direct mijn moeder belden. Het 
duurde dus nooit lang, zo’n achtertuinavontuur, maar 
spannend was het zeker. En stiekem denk ik dat ik daar 
gegrepen ben door het zwerfvirus dat me al sinds mijn 
geboorte op de hielen zat. Ook het feit dat ons gezin in 
mijn kinderjaren geen auto had en we alles op de fiets 
en met openbaar vervoer deden, zorgde ervoor dat dat 
virus bleef woekeren. 

In mijn tienerjaren verhuisden we naar het midden 
van het land waar ik met schoolvriendjes na schooltijd 
vaak door de bossen dwaalde. We worstelden ons door 
drooggevallen sloten en greppels heen en waanden ons 
dan in de jungle. Tegen de tijd dat we er weer uitkropen 
zaten we onder de schrammen. Maar dat vonden we 
geweldig. Die ‘wonden’ waren immers het bewijs van 
een intens avontuur. Ook de zandvlaktes van de Soes-
ter Duinen rekenden we tot onze wereld. Daar kwamen 
we in de zomer met verhitte hoofden uit alsof we dagen 
door de woestijn getrokken waren. Weer later, ik was 
inmiddels een puber op de middelbare school, pakten 
mijn ouders hun spullen (en ons) wederom op en ves-
tigden we ons in het zuiden van het land. Ik kocht een 
brommer, zo’n Tomos met versnellingen, en scheurde 
als een easy rider door de provincie. Wel met een be-
stemming in mijn hoofd maar toen al zocht ik vaak de 
omwegen op, waarbij ik niet zelden compleet de tijd 
vergat. Het leverde me de bijnaam ‘zwerfkat’ op. Een 
naam die tot op de dag van vandaag heel erg goed bij me 
past. De deur van mijn huis als een kattenluik waar ik 
elke dag doorheen kruip, met nieuwsgierigheid als eni-
ge bagage. En met aandacht. Twee jaar geleden bezocht 
ik een bijeenkomst van de Amerikaanse comédienne, 
Ruby Wax, naar aanleiding van de lancering van haar 
boek Frazzled een mindful-gids voor geestelijk welzijn. 
De interviewer vroeg haar naar haar definitie van ge-
luk. Haar antwoord was overtuigend: ‘The ability to pay 
attention’. Mooier kon ze het voor mijn gevoel niet uit-
drukken. Want met dat vermogen op zak, ga je een heel 
eind komen, ook al ben je slechts een paar honderd me-
ter van huis vandaan. 

Natasha Bloemhard 
Founder of the Salt Network, Trail Seeker & Happy 
Dreamer 

 @Natasha_Bloemhard

 

Wij zijn Salt
Wij zijn een community 
van trail seekers en 
happy dreamers. 
Wij doen niets liever 
dan buiten de lijntjes 
kleuren. altijd op zoek 
naar avontuur en 
aangemoedigd door 
het verlangen om 
nieuwe te dingen te 
leren. Ons leven en 
werk zijn gebaseerd 
op een waargebeurde 
fantasie waarin de 
outdoor lifestyle 
en de kracht van 
creativiteit positieve 
verandering brengen. 
zo brengen wij Salt tot 
leven in alles wat wij 
doen. Ben jij ook zo’n 
vrijbuiter? Steun ons 
dan in onze missie en 
word lid van Salt. 
To explore, play, 
connect and grow.

Voor slechts € 38 sluit 
je aan en leveren wij in 
ruil ons best mogelijke 
werk om jou een 
veelvoud aan waarde 
terug te kunnen geven. 
zo zetten wij ons het 
hele jaar voor je in en 
bieden we inspiratie 
en handvatten om 
dromen en doelen te 
realiseren. Dit doen we 
onder meer met een 
dik kwaliteitsmagazine 
dat je 4 keer per jaar 
krijgt toegestuurd, 
met Meet-ups 
waar wij doeners 
en dwarsdenkers 
samenbrengen en 
met een wekelijkse 
nieuwsbrief voor 
iedereen die van ideeën 
houdt. 

Klinkt dit je allemaal 
als muziek in de oren? 
Meld je dan aan op 
getsalt.com

 en : 
@saltmagazine
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BUITEN GEWOON GOED wandelen

Wandel 
je fit en gezond

De bladeren van de bomen kleuren frisgroen. Een zach-
te bries waait langs je lichaam en op de achtergrond 
fluiten de vogels. Als je om je heen kijkt, wordt je om-
ringt door natuur. Je lichaam en geest komen tot rust. 
Dát is wat wandelen met je doet.
De voordelen van wandelen zijn bijna eindeloos. Je zou 
kunnen stellen dat wandelen, onverdiend, de underdog 
van de sporten is. Onterecht, want diverse studies to-
nen aan dat wandelen één van de betere sporten is om 
te beoefenen. Zo verscheen er een artikel van de Uni-
versiteit van New Mexico waarin wordt geconcludeerd 
dat wandelen beter is voor je brein dan bijvoorbeeld 
fietsen. Dit heeft vooral te maken met de impact die je 
lichaam krijgt als je voeten de grond raken. Door deze 
impact krijgt je slagader een boost, wat het transport 
van bloed naar je hersenen versnelt en de doorbloeding 
stimuleert. 

Ook onderzoekers van het Britse Norwich Medical 
School stelde de vraag: “Wat maakt wandelen gezond?” 
Om hier achter te komen analyseerden zij 42 studies af-
komstig uit veertien landen. Tijdens deze studies wan-
delden de deelnemers elke dag minstens één uur gedu-
rende een lange periode. Dit deden zij in de buitenlucht, 
in groepsverband én onder begeleiding. Deelnemers 
werden niet ingedeeld in groepen op basis van leeftijd 

of geslacht. De resultaten van het onderzoek lieten zien 
dat wandelen vrijwel geen tot nauwelijks verwondin-
gen of blessures veroorzaakt. Daarnaast verlaagt het li-
chaamsvet en cholesterol, functioneren je longen beter 
én wordt je er fit van.

Dat wandelen dus gezond is, is geen twijfel over moge-
lijk. Naast een tal van fysieke voordelen bevordert het 
ook je geluk en creativiteit. Dit blijkt uit een artikel van 
The Guardian. Daar vertelde neurowetenschapper Sha-
ne O’Mara over het effect van wandelen op ons geluk 
en ons creatieve vermogen.
O’Mara stelt dat stil werken achter een bureau het brein 
niet voldoende stimuleert. Wanneer we buiten wande-
len en letten op de omgeving, praten met elkaar en be-
zig zijn met bijvoorbeeld het zoeken van de juiste weg, 
wordt het brein wel gestimuleerd. De wetenschap-
per vertelt over een onderzoek waarin de ontwikke-
ling en activiteit van karaktereigenschappen van een 
groep personen twintig jaar lang gevolgd werd. Deze 
resultaten lieten zien dat mensen die regelmatig bewe-
gen vaker extravert zijn, maar ook zijn ze prettiger in 
de omgang en openhartiger. Daarnaast zijn er genoeg 
onderzoeken die aantonen dat wandelaars een lagere 
kans hebben op depressies, voegt O’Mara toe.
Volgens O’Mara bevordert wandelen ook de creativi-

5100 ANW Wandelen.indd   6 25-02-20   09:05

teit. Bewegen voordat je start met een creatieve taak 
is erg krachtig en heeft een goede invloed op je creati-
viteit. Wandelen is een goed voorbeeld van beweging. 
Tijdens het wandelen loop je op een ritmisch tempo en 
vinden er, in je brein, allerlei soortgelijke ritmische pa-
tronen plaats omdat je aan het bewegen bent. Één van 
deze ‘ritmes’ zijn theta hersengolven, die geassocieerd 
worden met dromen én creativiteit. Theta is een fre-
quentie die overal in je brein kan worden gedetecteerd 
als je beweegt. Doordat beweging en dit soort hersen-
golven op elkaar lijken, heeft wandelen positieve effec-
ten op het geheugen en op je creativiteit.

AAn de slAg 
Nu dat je kennis hebt opgedaan rondom alle voorde-
len van het wandelen, is het tijd om zelf aan de slag te 
gaan. Aanbevolen wordt om elke dag minstens een half 
uurtje te bewegen. Als je opziet tegen bewegen, moet 
je het jezelf vooral niet te lastig maken. Begin rustig en 
bouw het op. Als je eenmaal besluit om van wandelen 
een sport te maken, is het belangrijk dat je over de juiste 
uitrusting beschikt. Zo is een goed aansluitende wan-
delschoen een must. Maar waar moet je op letten als 
je een paar wandelschoenen wil gaan kopen? Wat heb 
je verder nog aan materiaal nodig? Zijn er tips voor het 
onderhoud van je schoenen?

goed pAssende wAndelschoenen
Goede wandelschoenen sluiten goed aan bij de activiteit 
en intensiteit waarmee je gaat wandelen. Het allerbe-
langrijkste is dat ze passen bij je specifieke voetvorm. 
Ga altijd naar een gespecialiseerde winkel als je een 
paar wandelschoenen koopt waar je voeten worden 
opgemeten. Bij de Outdoorspecialist kun je terecht voor 
deze service. In de winkel worden je voeten opgemeten 
in lengte en breedte en wordt er een 2D digitale scan 
van je voetafdruk gemaakt, zodat je goed kan zien hoe 
de drukverdeling is en of dit aangepast moet worden. 
Ruimte is comfort. 

Een stevige zool met goede torsiestijfheid en hakstabi-
liteit zorgen ervoor dat u (lange) afstanden comfortabel 
kunt afleggen. 

❜ Daarnaast heeft wandelen nog een waslijst aan 
andere fysieke voordelen, zoals een lager risico op 

hart- en vaatziekten, diabetes en osteoporose,  
een betere bloedcirculatie, immuniteit en cholesterol, 

minder stress én een betere nachtrust ❜ 
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Meindl Comfort Fit
Schoen concept van schoenen met een bredere stand/basis dit zorgt er voor dat 

voeten meer ruimte krijgen in het voorvoet/balbereik en meer ruimte voor de grootte 
en kleine teen. Voeten veranderen gedurende het leven gaan meer doorzakken 

waardoor de voor voeten ook breder wordt. De hiel veranderd hier  
niet in mee waardoor de hielpasvorm gelijk blijft.

TRAMIN gTxMeRAN gTx sIeNA gTx JouRNey PRo gTx

Een stevig kurkenvoetbed (Comfort Hiking lijn) met 
geïntegreerde voorvoet ondersteuning poron demping in 
de hiel en een goed vocht regulerend bovenmateriaal van 

Cambrelle zorgen voor het groot draag comfort.
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Wandelen
maakt

Nederlanders
gelukkig

Bron: The Guardian, 
Volkskrant, Gore-Tex 

Foto credits:
Grisport, Shutterstock

BUITEN GEWOON GOED wandelen

De perfecte wanDeluitrusting
Naast stevige schoenen zijn ook sokken een belangrijk 
onderdeel van je wandeluitrusting. Goede wandelsok-
ken zorgen ervoor dat het vocht wordt afgevoerd en 
dat blaren worden voorkomen. 
Daarnaast geven wandelsokken comfort tijdens het 
wandelen. Als je besluit om je avondwandeling flink uit 
te breiden tot een workout, dan is naadloos en vocht-
regulerend ondergoed een must. Dit zorgt ervoor dat 
de huid droog blijft en verminderd schuurplekken. Ui-
teraard geldt dit ook voor de verdere laagjes kleding. 
Houdt ook rekening met de temperatuur, wind en re-
gen. Een goede rugzak of heuptas is ideaal om eten en 
drinken in mee te nemen.

Blaren?
Je hebt je eerste paar wandelingen erop zitten en alles 
gaat goed, maar dan voel je tijdens het aantrekken van 
je schoenen dat ze niet zo comfortabel zitten als voor-
heen: je hebt blaren gelopen. 
Niet fijn natuurlijk, maar wat kun je er tegen doen? Een 
belangrijke tip is om regelmatig te lopen. Dit is de enige 
manier voor je voeten om te kunnen wennen. Ook het 
preventief inwrijven van je voeten met anti-frictie crè-
me is een optie. Of het behandelen van kampfer spritus, 
zodat je huid beter bestand is tegen schuren.

gemotiveerD om zelf aan De wanDel te gaan? 
HieronDer een aantal tips.

tip 1: wees actief
Een actieve wandeling werkt het beste. Let goed op je 
houding en zorg ervoor dat je een half uurtje onderweg 

bent in stevig tempo. Je hoeft geen marathon af te leg-
gen. Wandel voor je welzijn en plezier.

tip 2: Hier en nu
Focussen op het hier en nu is belangrijk. Het neemt de 
zorgen voor morgen even weg. Leg de focus op je li-
chaam tijdens je wandeling. Let op je houding: loop re-
laxt, ontspan je gezicht. Voel de wind, de zon of zelfs de 
regen op je gezicht. Luister naar de geluiden die onder je 
wandelschoenen vandaag komen en voel hoe je kleren 
langs je lichaam strijken. 

tip 3: kijk om je Heen
Lopen is een perfecte manier om te relaxen. Als je aan 
je wandeling begint met stress, zit je waarschijnlijk veel 
in je hoofd en heb je geen oog voor je omgeving. Probeer 
tijdens je wandeling om je heen te kijken en neem de 
omgeving in je op. Zo wordt je hoofd vanzelf rustiger 
en zul je zien dat de natuur veel moois te bieden heeft.

tip 4: aDemHaling
Ademhaling is belangrijk. Een bewuste en diepe adem-
haling vermindert stress en geeft je een ontspannen 
gevoel. Probeer om diep en rustig in te ademen via je 
neus en uit te ademen via je mond.

tip 5: relax!
De ultieme tip: ontspan! Wandelen is geen wedstrijd. 
Je doet het voor je eigen lichaam en welzijn. Maak het 
leuk! Varieer in de routes die je wandelt, doe eens mee 
aan een wandeltocht óf ga er samen op uit met een 
wandelmaatje. Stel voor jezelf motiverende doelen om 
je tempo en motivatie vast te houden.

84%
van de Nederlanders 

wandelt graag.

Wat maakt mensen
gelukkig?

Wandelen wordt

zo vaak genoemd 
dan sport.

2x
45%

van de wandelaars 
gaat vaker dan 

7 keer wandelen 
tussen april en 

oktober.

voor

48%
is ontspanning de 

belangrijkste reden 
om te wandelen.

44%
van de wandelaars 

zien wandelschoenen
als een onmisbaar 

item om te gaan  
wandelen. Het was 

het meest genoemde 
antwoord* 

72%
vindt een 

goede pasvorm het 
belangrijkst voor 

een goede 
wandelschoen.

15%
van de Nederlanderse 

wandelaars heeft  
de perfecte  

wandelschoen nog 
niet gevonden.
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Hanwag vernieuwt klassieke ‘Banks’

Het Duitse schoenenmerk paste het ontwerp aan, met als doel de pasvorm te optimaliseren 
en het pasbereik te vergroten. De nieuwe Banks is een zeer comfortabele trekkingschoen 
gemaakt van hoogwaardig nubuck leer. Voorzien van extra ruimte in de voorvoet voor een 
verbeterd loopcomfort. Het PU foam in de tussenzool zorgt voor een voelbaar betere demping 
en een goede afrol. 

De nieuwe Banks is verkrijgbaar in een specifieke dames- of herenleest en in diverse leest 
uitvoeringen. Naast de standaard leest, is de Banks ook verkrijgbaar in een vernieuwde 
‘Straight Fit Extra’ uitvoering met een 4 mm breder bovenwerk en een bredere zool.  
De Banks ‘Narrow’ Lady GTX is speciaal ontworpen voor vrouwen met smallere voeten.  
Naast de waterdichte en ademende GORE-TEX uitvoering is het vernieuwde model ook 
verkrijgbaar in een volledig leren uitvoering.

De Banks leent zich voor vele buitensportactiviteiten: van korte tot lange wandeltochten  
in het Nederlandse landschap tot uitdagende trekking tochten in bergachtig gebied.

Nieuwe Banks is:
• Verkrijgbaar in verschillende leest uitvoeringen: standaard, Narrow en Straight Fit Extra
• Voorzien van nieuwe, sterke veterogen en veterhaken
• Heeft een nieuwe Vibram Endurance Pro zelfreinigende slijtzool
• Voorzien van nieuwe PU tussenzool. Daardoor is de zool 10% lichter in gewicht en  

biedt deze een betere demping.
• Gedeeltelijk voorzien van blind gestikte naden om zo beschadiging van de stiksels  

te voorkomen.
• Voorzien van een bovenwerk vervaardigd uit hoogwaardig nubuck leer 
• Verkrijgbaar met een GORE-TEX of een leren voering

De nieuwe Banks is verzoolbaar en wordt net als alle andere modellen van Hanwag  
in Europa vervaardigd.

advertorial
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BUITEN GEWOON GOED
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dat is het credo van Amerikaans drinkflessenmerk Klean Kanteen dat de consument 
wil stimuleren om altijd en overal een eigen hervulbare rVS drinkfles bij zich te hebben 
om overmatig (vaak éénmalig) gebruik van drinkbekers of –flessen in wegwerpplastic 
tegen te gaan. Met als uiteindelijke missie de wereldwijde plastic afvaberg te vermin-
deren. Klean Kanteen is B-corp gecertificeerd en bovendien lid van one percent for 
the planet. Zo  doneert het bedrijf elk jaar 1% van haar omzet aan verschillende pro-
jecten die bijdragen tot een betere wereld. Bovendien is het bedrijf nu ook 100% co2-
neutraal, waardoor we weer een stapje dichter zijn bij een klimaatneutrale wereld

Het door Lowe Alpine ontwikkelde AirZone+ draagsysteem 
kenmerkt zich door de gepatenteerde FormKnit™-technologie. 
deze verbluffende, uit één stuk gebreide naadloze constructie 
zorgt bij minimaal gewicht voor maximale  ventilatie en een 
snelle droogtijd,  zodat  doel treffend een warme of natte 
rug voorkomen wordt. Het rugpand is bovendien in een 
handomdraai  verstelbaar voor een optimale pasvorm, terwijl de 
nieuw  omwikkelde geïntegreerde heupgordel met lendensteun 
je de hele dag een  ongekend draagcomfort biedt.

Lowe ALpine AirZone+
draagsysteem

‹ Trek 35:45

‹ Trek ND33:40 

You buY. We donate.
Planet wins. 

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze lichtgewicht 
outdoorkleding uiterst klein en gemakkelijk op te 

bergen. Super voor op reis of om tijdens je activiteit in 
de rugzak mee te nemen!

PACK AND GO

5100 ANW Productnieuws.indd   12 27-02-20   14:26
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Nomad, het bekende nederlandse outdoormerk dat al sinds 1978 aktief 
is op de markt, heeft de collectie slaapzakken aangepakt. 

Met diverse innovaties is de collectie weer up to date.
Ga met Nomad op reis en deel uw verhaal met #IAMNOMAD

De NomaD® Story

BUITEN GEWOON GOED product nieuws

Ga deze zomer goed voorbereid op pad met de FALKE TK2 Cool 
wandelsokken. De mix van koelende garens garanderen comforta-
bele ventilatie in warme weersomstandigheden. Versterkte zones 
zorgen voor extra ondersteuning in de schoen en bieden bovendien 
maximaal comfort. Daarnaast zorgt het snelle vochttransport en 
optimale pasvorm voor een zorgeloze 
wandeling in eenvoudig en heuvelachtig terrein. 

De FALKE Cool lijn is tech-
nisch ondergoed voor out-
door liefhebbers die extra 
koeling kunnen gebruiken 
in milde tot warme omstandigheden. De polyamide mix zorgt voor 
een snelle vochtafvoer en houdt het lichaam droog. Bovendien 
wordt de lichaamstemperatuur gereguleerd. Tenslotte biedt de op-
timale pasvorm maximale bewegingsvrijheid 
en onbeperkt plezier tijdens het sporten. 

Cool sock

Cool shirts

Ideale combInatIe
Veelzijdig, stabiel en lichtgewicht, de SIRKOS EVO GTX 

van LOWA scoort met talrijke functionele details. De hoge 
LOWA MONOWRAP zoolconstructie staat garant voor 

een ongeëvenaarde stabiliteit. Samen met de upper 
vormt het een stevige eenheid, die zorgt voor 

optimale stabiliteit en bescherming 
van kwetsbare gebieden. 

Dankzij de vele functionele 
details is de SIRKOS EVO GTX 

ideaal voor uiteenlopende 
outdooravonturen.

De Ascona van Schöffel is een multifunctionele wandelbroek voor 
dames met een stijlvol aansluitende pasvorm. Maak eindelijk die 
trekking door de Noorse fjorden of geniet van het voorjaars- 
zonnetje tijdens een prachtige wandeling over de Veluwe.

Prijs: € 89.95 
Verkrijgbaar 
in meer dan 
30 maten! 

MultIfuNctIONeel

GRatIS
WandelSoK

bij aankoop van Lowa 

Sirkos Evo GTX bij jouw 

outdoorspecialist!
•

Website: www.schoeffel.com
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Er zijn verschillende definities van trailrunnen, maar 
voor mij draait het vooral om buiten in de natuur hard-
lopen over het liefst zo klein mogelijke, mooie en onver-
harde paadjes. Door de schoonheid om je heen vergeet 
je tijd, afstand en kun je heerlijk opladen en genieten. 
Stilstaan voor een foto of genieten van de top van die 
heuvel, even wandelen om wat te eten, of op adem  
komen? Samen met vrienden deelnemen aan een 
event? Beleving en genieten, (h)eerlijk eenvoudig en 
vooral met heel veel plezier. Trailrunning verschilt van 
hardlopen op de verharde weg doordat het onverhard is 
en tijd en afstand minder belangrijk zijn.

Trailrunning CommuniTy
Ooit is bij mij het idee ontstaan om mensen kennis te la-
ten maken met Trailrunning. Iets waar ik tien  jaar gele-
den zelf mee in aanraking kwam toen ik voor het eerst 
de Marathon du Mont Blanc liep in Chamonix. Eigenlijk 
is het heel simpel. Ik heb altijd zoveel mogelijk mensen 
enthousiast willen maken voor deze sport en heb heel 
Europa, en daarbuiten, bezocht om in de bergen te gaan 
trailrunnen. Gewoon, omdat ik dat het liefste deed met 
mijn vrije tijd.
Ik ben begonnen met het delen van informatie over de 
sport trailrunning. Als grondlegger van de Trailrun-
ning Community ben ik trots dat zoveel andere (ultra)
trailrunners zich hebben aangesloten. Mede door de 
betrokken liefhebbers en de samenwerkingen met ver-
schillende partners delen we binnen deze website veel 
verhalen en praktische informatie over trailrunning. 
Zelf gaat mijn voorkeur uit naar de vele bergachtige 
gebieden. Het liefst ben ik onderweg met lange (ultra)
trails. Het deelnemen aan een ultra trail door de na-
tuur van honderd kilometer brengt me een uitdaging in 
mijn mentale en fysieke balans. Trailrunning voorziet 
mij in een gezonde en sportieve levensstijl. Tijdens mijn 
trails geniet ik van de natuur op zijn best. De mensen 

running Trail
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BUITEN GEWOON GOED trailrunning

die ik ontmoet tijdens mijn trails en de evenementen 
die ik bezoek zijn echt mijn type mensen; buitenmensen 
die genieten van de simpele dingen in het leven, doe-
len stellen, passie hebben en goed kunnen relativeren.  
Of je nu je eerste 24 kilometer trail loopt of traint voor 
een 100 kilometer trail, je zal met jezelf wel wat ‘ge-
sprekjes’ hebben in je hoofd.

Trailrunning EvEnTs
Bijna twee jaar terug zijn we met Trailrunning Events, 
samen met mijn partners Cor van Disseldorp en Geral-
dine Beckers, écht van start gegaan en inmiddels staat 
Trailrunning Events als een huis! Met zo’n 42 events per 
jaar, zonder tijdregistratie, waarbij genieten en bele-
ven centraal staan, hebben we iets moois en bijzonders 
neergezet. We bieden zowel trails voor de startende 
trailrunner (Start2Trail), de ultra trailrunner (Start2Ul-
tra) en alle trailrunners daartussen. 

in 2020 biEdEn wij dE TrailrunnEr in nEdErland 
ruim 4.000 kilomETEr aan Trails
Als we alle trail afstanden achter elkaar leggen, dan 
hebben we in 2020 zo’n 4000 kilometer aan paadjes door 
de natuur. Dit verdeeld over 42 evenementen waarbij 
sommige zes verschillende afstanden tellen. Kortom; 
voor iedereen een uitdaging op maat. We doen wat we 
leuk vinden en dat doen we iedere keer weer met leu-
ke mensen die op onze evenementen afkomen. Liever 
klein, gezellig en goed, dan groot, onpersoonlijk en half. 

Voor 2020 hebben we veel aandacht voor afstanden van 
tien-, twintig-, en dertig kilometer trails, die zijn op de 
meeste evenementen te vinden. Bijzonder leuk vind ik 
zelf dat we nu ook een Ultra-Programma hebben. Wil 
je als ultra-trailrunner je ritme op pijl houden, dan 
weet je voor 2020 zeker dat je minimaal één keer per 

❜ We bieden zowel trails voor  
de startende trailrunner, 

de ultra trailrunner en alle trailrunners 
daartussen ❜ 

maand bij ons terecht kan in mooie natuurgebieden van 
Staatsbosbeheer met hele diverse routes, die met veel 
plezier door ons of in samenwerking met vrienden zijn 
ontstaan.

www.trail-running.eu/trailrunning-events

•  Maandelijks drie tot vier verschillende evenementen
•  Iedere maand één of meer Start2Trail afstanden
•  Iedere maand één of meer Ultra Trail (boven de 50 ki-

lometer) afstanden
•  Leuke exclusieve specials
•  Kleinschalige opzet, vol is vol, wat past bij het gebied 

en wat past bij ons.
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BUITEN GEWOON GOED trailrunning

En mEEr...
Met de Trailrunning Community bieden we een groot 
online platform, waar veel informatie te vinden is over 
de sport trailrunning. Artikelen, blogs en reviews door 
trailrunners en complete overzichten van veel evene-
menten door heel Nederland en daarbuiten.

Samen met onze partners, Staatsbosbeheer en de Ko-
ninklijke Nederlandse Bergsport Vereniging, stellen we 
al onze kennis beschikbaar en organiseren we vele ge-
zamenlijke initiatieven.

Naast de evenementen bieden we verschillende pro-
gramma’s, waaronder Start2Trail Mountains, waarbij 
we informatie delen over de sport trailrunning in de 
Bergen. Met ons programma Start2Ultra begeleiden we 
deelnemers naar hun eerste Ultra Trail (afstand van 50 
kilometer of meer).

Alle informatie is te vinden op www.trail-running.eu

ThErE’s a loT morE To ExplorE…

Auteur: 
Chris van Beem
Eigenaar en (Ultra)
Trailrunner

Foto credits:
Trailrunning Europe
info@trail-running.eu
0031  646 616 242
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FALKE TK5 SHORT EQUALIZER

De TK5 short equalizer met lichte vulling en 
een merino wolmix geeft goed contact met 
je schoen en een thermische isolatie tijdens 
stedentrips of lichte hikes. De snelle voch-
tafvoer en de optimale pasvorm zorgen voor 
de perfecte voettemperatuur en een hoog 
draagcomfort. De verschillende lange tonale 
strepen op de tailleband geven de wandelsok 
een sportieve uitstraling.

Nu verkrijgbaar bij aangesloten dealers van 
Outdoorspecialist.nl

Women  Men
Art. No.: 16196 Art. No.: 16195
Size:  35 - 42 Size: 39 - 48
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Volop Vakantie geVoel!
In onze sfeervolle en avontuurlijke winkel tref je een groot 

assortiment wandel-, kampeer- en reis artikelen aan. 
Een ruime boekenhoek voorziet je van informatie. 

Naast het dealerschap van de caravanmerken: 
Dethleffs, Fendt en Hobby beschikken wij over een mooi 

aanbod BOVAG caravan occasions en een werkplaats voor 
reparatie, schadeherstel en de BOVAG onderhoudsbeurt.

•

O F F I C I E E L  P A R T N E R

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste 
lokale outdoorspecialisten en A-merken in de outdoorbranche.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

Jippie
In onze wandelwinkel vind je een 
groot assortiment aan artikelen 
die jouw vakantie tot een succes 
maken. Met de juiste schoenen, 
rugzakken en andere wandel ac-
cessoires kun je comfortabel en 
uitgerust op reis.

Voorpret
In de ruime boekenhoek staat een 
leestafel die jou omringt met 6.000 
reisboeken en kaarten zodat je de 
reis en vakantie goed kunt voor-
bereiden. In de glampingwinkel 
tref je trendy producten aan waar-
mee je het kamperen nog sfeervol-
ler kunt maken.

NameNs het hele team VaN 
holidaysport
Wensen wij iedereen een leuke 
actieve vakantie toe in de natuur! 
Want jouw vakantie begint bij ons.

Cadeaubon 
wissel je bij 

ons in!

5100 ANW HolidaySport.indd   21 25-02-20   15:26



BUILT FOR LIFE

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

Holiday Sport
Onze naam
Uw garantie

Holiday Sport is dealer van drie gerenommeerde top-
merken: Dethleffs, Fendt en Hobby. Deze caravans 
staan voor kwaliteit en jarenlang kampeer plezier. 
Begin uw vakantie met een goed advies.

Dethleffs
Dethleffs, een vriend van de familie, die staat voor in-
novatie en design. Wie een Dethleffs koopt, ontvangt 
een volledig ontwikkelde caravan van zeer goede kwa-
liteit. De fabriek in Isny im Algäu is één van de modern-
ste in Europa met gekwalificeerde medewerkers en een 
doorlopende kwaliteitscontrole, welke verder gaat dan 
de oorspronkelijke productie. Want ook na de verkoop 
kunt u alles verwachten wat u van een echte ‘vriend’ 
verwacht.

fenDt
Een Fendt caravan herken je direct. Dynamische lijnen 
die geïnspireerd zijn op klassieke vormen. Er is niet al-
leen aandacht besteed aan het fraaie uiterlijk, maar ook 
aan praktisch gebruik. Een reisgenoot voor 365 dagen.

hobby
Voor dit seizoen zal het aanbod van Hobby uit 56 mo-
delvarianten bestaan. Dit verdeeld over de zeven ver-
schillende series. De nieuwe modellen zullen verrassen 
met talrijke verbeteringen en nieuwe highlights in de 
vorm van uitrusting. Echte vrijheid is er op uitgaan in 
een Hobby caravan en kent geen compromissen.

Ons huis gaat gewoon mee!

5100 ANW HolidaySport.indd   22 25-02-20   15:27
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caravans

Gebruikte caravans 
maar toch als nieuw!

Naast de nieuwe caravan modellen in de showroom 
vindt u bij Holiday Sport ook een ruime voorraad ge-
bruikte modellen. Deze occasions zijn van uitstekende 
kwaliteit en worden met garantie en zorg afgeleverd.

OccassiOns
Holiday Sport is al meer dan dertig jaar uw adres voor 
een geslaagde vakantie. Wij beschikken over een con-
stante voorraad occasions in alle prijsklassen en inde-
lingen. Deze worden afgeleverd met een BOVAG on-
derhoudsbeurt en garantiebewijs. Bekijk onze website 
voor alle occasions. 

Bemiddeling: u wilt uw caravan verkopen maar dan 
zonder al het gedoe, ook dan kunt u bij ons terecht. U 

kunt uw caravan occasion bij ons in verkoopbemidde-
ling geven. Wij verzorgen voor u de verkoop van uw 
caravan. Dat is kosteloos en heeft voor u verschillende 
voordelen!

aankOOpkeuring
Voor de keuring wordt gebruik gemaakt van een spe-
ciaal rapport, zodat de (potentiële) koper kan zien op 
welke punten de caravan is gekeurd en hoe het met de 
technische staat is gesteld.

Bij de aankoopkeuring worden vitale onderdelen van 
een caravan gekeurd, zoals: remmen, banden, schok-
brekers, wielen, verlichting, gas en elektra. Ook vindt 
er een vochtmeting plaats.

Op naar het zonnige zuiden
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Werkplaats en service
In onze werkplaats kunt u terecht voor technisch advies, onderhoud, 
inbouw, reparatie en schadeherstel voor uw caravan. Gecertificeerde 
technici werken volgens BOVAG en FOCWA normering aan uw voertuig. 
 Tevens kunt u bij Holiday Sport terecht voor het herstel van schade aan 
uw kampeervoertuig. 

SchadeherStel
Ook al is het maar een kleine beschadiging of een deukje, u wilt uw kam-
peermiddel natuurlijk graag in nieuwstaat houden. Laat dit na uw vakan-
tie of het zomerseizoen dan herstellen, eventueel in combinatie met een 
 BOVAG Onderhoudsbeurt. Wij zorgen ervoor dat uw voertuig in topcondi-
tie de stalling in gaat.

OnderhOud en reparatie
De BOVAG Onderhoudsbeurt is een begrip in de  kampeerbranche. Wie zijn 
caravan voor een onderhoudsbeurt bij Holiday Sport brengt, weet zeker dat 
hij met een betrouwbaar en veilig kampeermiddel op vakantie gaat. Met de 
onlinewerkplaats planner is de receptie altijd voor u geopend.

Stalling
Uw vertrouwde adres op het gebied van caravans, outdoor en kamperen, 
beschikt ook over een buitenstalling voor caravans. Op een afgesloten ge-
deelte van ons terrein kunt u uw caravan bij ons stallen. Ook kunt u stalling 
bij ons combineren met het laten uitvoeren van een Bovag onderhouds-
beurt en schade herstel.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST werkplaats

Goed uitgerust en veilig op weg

Wij gaan met je mee
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Samen toosten!

kamperen

Mepal
Functioneel, duurzaam, handig en tijdloos mooi. Mepal heeft 
een lange traditie van zelf producten ontwikkelen en produce-
ren. Wij hebben een uitgebreide collectie van Mepal. 

Altijd tijdloos vormgegeven, vrijwel onverwoestbaar en mak-
kelijk mee te nemen. Waar je ook naar toe gaat, ons servies gaat 
graag met je mee.

Tijdens een vakantie wordt veel gevraagd van uw campingmeu-
bilair. Stoelen en tafels moeten handig in gebruik zijn, liefst licht-
gewicht en een klein pakvolume. Is het een vereiste 
dat het tafelblad 
watervast en hit-
tebestendig is en 
dat uw kampeer-
stoel een ade-
mend rugpand 
heeft, sneldro-
gend is na een 
zomerse bui en 
comfortabel zit? 
Holiday Sport heeft vele opties in huis.

Onmisbaar op de camping
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Meer dan 6.000 reisboeken en kaarten voor jouw va-
kantie! Gevestigd in Holiday Sport vind je MoreTra-
velBooks. Dé reisboeken en kaartenspecialist met het 
grootste aanbod van reis, wandel fietsgidsen en kaarten 
in de Achterhoek

Heerlijk wandelen via knooppunten in de pracH-
tige acHterHoek!
Wandelen is eenvoudig en gezond! Dat kun je dicht bij huis 
doen, op je vakantiebestemming of je wijdt er een gehele 
vakantie aan in de vorm van een meerdaagse trektocht. 
Holiday Sport heeft zo’n 1000 verschillende titels in huis.

Fietsen is populairder dan ooit! Wij hebben dan ook zo’n 
650 verschillende titels op voorraad van onder andere 
Bikeline, Pirola, Benjaminse, Kettler Verlag en nog een 
groot aantal andere uitgevers.

Welkom in de Achterhoek. Misschien wel één van de 
mooiste streken van Nederland. Verken het coulissen-
landschap van de Achterhoek te voet of op de fiets.

camperaars
Ook voor camperaars hebben we veel gidsen in huis. Ver-
schillende gidsen voor alle landen in  Europa, van bekende 
uitgevers Michelin, Womo en Werner Rau Verlag.

www.moretravelbooks.net

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST boekenhoek

De voorpret begint!

Voorpret 
begint hier!
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“EEn sfEErvollE En avontuurlijkE winkEl”
In onze sfeervolle winkel vindt u alles op het gebied van 
wandelen, reizen en kamperen: schoenen, kleding, rug-
zakken, tropenzorg, reisbenodigdheden en kampeerac-
cessoires.

Niet alleen de wandelaar die op zondag zijn wandel-
schoenen aantrekt, maar ook de doorgewinterde hi-
ker zal bij Holiday Sport zeker slagen. In de wandel- en 
reiswinkel kunt u kiezen uit een groot assortiment 
wandelschoenen voor dames en heren. Met de juiste 
kleding en een goed zittende heuptas of rugzak kunt u 
genieten van alles wat u onderweg tegenkomt. 

Ervaren en gepassioneerde medewerkers helpen bij het 
maken van een keuze, zodat iedereen vol vertrouwen 
op pad kan gaan. 

“Gaat u op reis en wilt u advies over een bestemming? 
Een complete afdeling reisboeken en landkaarten met 
meer dan 6.000 titels biedt alle informatie die u wenst.”

wandElEn is Erg goEd voor dE gEzondhEid! 
Het is goed voor hart en longen, maar ook voor botten 
en spieren. Bovendien heeft het een positief effect op 
jouw gezondheid.

ondErhoud wandEl schoEnEn rEgElmatig.
Wist u dat de levensduur van schoenen tussen de 1200 
en de 2000 kilometer zit?

Wij gaan graag samen met u het avontuur tegemoet. 
Van een wandeling bij ons in de Achterhoek tot een 
verre reis: in onze wandel- en reiswinkel vindt u alles 
wat u nodig heeft voor het komende wandel avontuur.

De voorpret begint!
wandelen

alles voor het wandelavontuur
Wandelen is goed voor je gezondheid!
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Klanten 
beoordelen 
ons met een

9,1

inspiratie voor jouw vrije tijd & vaKantie
Reizen inspireert en vrije tijd ontspant; in een sfeervolle en avontuurlijke omgeving vindt je naast 

onze  caravanmerken Hobby, Fendt en Dethleffs een breed aanbod BOVAG occasions.

In de goed geoutilleerde werkplaats kunt u terecht voor vakkundig onderhoud, reparatie, 
inbouw en schadeherstel.

Daarnaast adviseren specialisten je in de outdoor winkel bij de keuze van kampeer en wandel accessoires. 
Hier kun je omringt met ruim 6000 reisboeken en kaarten je reis en vakantie goed voorbereiden.

“laat je inspireren en verrassen in lochem!”

argumenten om te Kiezen voor holiday sport:
3 Alles onder één dak, verkoop, bemiddeling, onderhoud en schadeherstel 

3 Onze naam is uw garantie, klanten beoordelen ons met een 9,1
3 Bovag, Focwa, Achmea en Univé gecertificeerd
3 Top merken uit de kampeer en wandelbranche

3 Altijd een persoonlijk en eerlijk advies
3 Gediplomeerde monteurs
3 35 jaar kennis en ervaring
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De Noorse schrijver en comedian 
Are Kalvø kwam afgelopen jaren 
tot een schrikbarende ontdek-
king: ergens tussen zijn dertigste 
en zijn veertigste raakte hij steeds 

meer vrienden kwijt aan de natuur. 
Goede vrienden, met wie hij vroeger 

eindeloos kon ouwehoeren in de kroeg, 
bleken opeens natuurmensen te zijn ge-

worden. Personen voor wie alleen de beste 
outdooruitrusting goed genoeg is, aange-
schaft in de duurste speciaalzaken. Mensen 
die selfies op wandelpaden, op bergtoppen, 
in bossen en hutten op de sociale media zet-
ten. Wat bezielt die outdoortypes? 

Heeft het te maken met de secularisering die 
in Scandinavië ongekend hoog is, dat de obses-
sie met er-op-uit-trekken religieuze vormen 
aanneemt? Als zijn vrienden pas in de natuur 
voelen hoe nietig ze zijn of een berg moeten 
‘bedwingen’, hebben ze dan niet eigenlijk een 
veel te groot ego? En hangt dit alles samen met 
de death fearing age die halverwege de dertig 
steeds dichterbij komt? 

Are Kalvø, die opgroeide in de Noorse natuur, 
maar als student tot zijn volle tevredenheid 
verhuisde naar de stad, voelde nooit de drang 
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om terug te keren. Het kon hem niet kosmopolitisch genoeg en hij ver-
huisde zelfs naar Londen. Praktische bezwaren als werk en vrienden deden 
hem naar Oslo terugkeren. Uit fascinatie voor ‘de trek naar buiten’, besloot 
hij te proberen van de natuur te houden. Hij trok de stoute wandelschoenen 
aan, om zijn vrienden terug te vinden. 

Het resultaat van deze zoektocht is een boek vol even hilarische als haar-
scherpe waarnemingen. Uiteindelijk moet toch ook hij, doorweekt van de 
regen, uitgeput en met voeten vol blaren, twijfelachtige trekkersliederen 
zingend in een stinkende hut, constateren dat een mens alleen door de na-
tuur in te trekken, kan inzien hoe klein hij is.

De outdoorwaanzin was het bestverkochte non-fictieboek van 2018 in 
Noorwegen en eindigde op de zesde plaats in de Top 50 best verkochte 
non-fictieboeken van 2019. Met 130.000 gedrukte exemplaren is het boek 
inmiddels toe aan zijn 14e druk. De vertaalrechten zijn aan meer dan tien 
landen verkocht waaronder de verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, 
Duitsland en Italië.

Win een boek!

Meld je aan op de nieuwsbrief via
www.outdoorspecialist.nl

Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.

Stuur deze aanmeldingsbevestiging vervolgens naar jouw 
Outdoorspecialist of geef deze persoonlijk af in de winkel.

•

Kijk voor jouw Outdoorspecialist op
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 De Big 
 Five 
van de 
Alpen
Als je op safari-vakantie gaat, is de kans groot dat je de ‘big five’ wil gaan spotten: de vijf grootste dieren van 
de savanne. Maar ook in de Alpen kun je de Big Five tegenkomen: de alpenmarmot, de gems, de steenarend, het 
edelhert en de steenbok. Welke van deze vijf dieren kom jij tegen tijdens je bergwandeling?

De alpenmarmot
Dit grappig ogende knaagdier kom je op veel hoge al-
men tegen. De Alpenmarmot leeft in grote familiegroe-
pen op open gebieden boven de boomgrens. Als je een 
marmot ziet, weet je dus bijna zeker dat er nog meer in 
de buurt moeten zijn. En als je er geen ziet, hoor je de 
piepjes waarmee de dieren elkaar waarschuwen voor 
naderend onheil wel. Daarna verdwijnen ze meestal 
snel in hun holen. 
Wil jij marmotten spotten? Ga er ’s zomers vroeg op uit 
óf aan het begin van de avond. Marmotten schuwen de 
hitte van een warme zomermiddag. De kans dat je er 
’s winters een tegenkomt is vrijwel nul. ’s Winters zijn 
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de marmotten teruggetrokken in hun holen waar ze 
een dik half jaar slapen. Als je ze hoort, blijf dan rustig 
even staan en kijk even over je schouder. Vaak laten ze 
zich dan even zien.

De steenbok
De Alpensteenbok, ibex, is misschien wel hét symbool 
van de alpenbewoners. Wij bergwandelaars noemen el-
kaar ook weleens berggeiten. In de vorige eeuw was dit 
symbool van de bergen echter bijna uitgestorven, maar 
gelukkig zien we de alpensteenbokken weer steeds va-
ker over de ruige steenhellingen springen. 
Als je steenbokken wil tegenkomen, trek er ’s morgens 
dan vroeg op uit, dan laten de steenbokken zich het 
beste zien. Vaak zie je ze lopen op graten en uitstekende 
rotspieken. Als je ze ziet, maak dan geen onverwachte 
bewegingen, want daardoor schrikken ze.
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I WILL MAKE 
SURE YOU  
ARE WELL 
RESTED 
INCA 900 SLEEPING BAG

SUPERIOR INSULATION
This sleeing bag is filled with 3D POLARSHIELD® which allows you  

to sleep comfortably in warmer conditions.

SOFT TOUCH & MOISTURE MOVING
Features a DRYTOUCH® lining which feels soft and wicks away moisture.

COMPACT ON THE GO
Lightweight and comes with a compression stuffsack for easy travelling.

www.nomad.nl#IAMNOMAD
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Dit artikel is afkomstig 
van www.bergwijzer.nl 

BUITEN GEWOON GOED De Big Five van de Alpen

De gems De steenarend is de koning van het luchtruim in de ber-
gen. Met hun enorme spanwijdte van twee meter zwe-
ven ze hoog boven de dalen, op zoek naar prooidieren. 
Die prooidieren variëren nogal. Het kan gaan om mar-
motten en andere kleine knaagdieren, maar het kan ook 
gaan om jonge gemzen of steenbokken. De steenarend 
is dan ook een specialist in het vangen van prooien die 
veel groter en zwaarder zijn dan hijzelf. 
Als je deze majestueuze vogel wil spotten, neem dan 
vooral een verrekijker mee. Die is sowieso handig als je 
wild wil spotten, maar als je een steenarend wil zien, 
heb je je verrekijker echt nodig. Het beste zie je ze in de 
vroege middag, als ze op de thermiek boven het dal cir-
kelen.

Het eDelHert

❜ De Alpensteenbok, ibex, is misschien 
wel het symbool van de alpenbewoners. 

Wij bergwandelaars noemen elkaar ook weleens 
gekscherend berggeiten. ❜ 

Het edelhert komt ook in de Alpen voor, waar ze net als 
de gems en de steenbok goed uit de voeten kunnen. ’s 
Zomers trekken ze daarom ook naar gebieden boven de 
boomgrens en grazen ze op de almen. ’s Winters gaan 
ze het dal in. De edelherten zijn imposante verschijnin-
gen, zeker als het gewei van de mannetjes richting het 
najaar op z’n grootst is.
Trek er in de avondschemering op uit. Vooral in het na-
jaar, als de herten bronstig worden, hoor je de manne-
tjes burlen. Als je dan op een rustige plek in het bos bent, 
kun je ze horen.

De gems is ook zo’n klauteraar. Dit dier heeft veel weg 
van de berggeit. In de vorige eeuw werd er nog veel 
gejaagd op de gemzen, maar inmiddels zijn de popula-
ties zo goed als hersteld, waardoor ze nu weer te zien 
zijn in vrijwel het hele Alpengebied, maar bijvoorbeeld 
ook in de Jura, de Vogezen en in het Zwarte Woud. Leuk 
weetje: aan het begin van de twintigste eeuw zijn er 
op initiatief van de Oostenrijkse keizer Franz Jozef ook 
Oostenrijkse gemzen in Nieuw Zeeland uitgezet. Op-
vallend aan de gemzen zijn de lange oren en het feit dat 
hun vacht met de seizoenen mee kleurt. Van roodbruin 
of geelbruin in de zomer tot donkerbruin in de winter. 
’s Morgens vroeg zijn ze het meest actief. Anders is de 
avondschemering een goed tijdstip om gemzen te spot-
ten. Vaak zitten ze in de buurt van de boomgrens, maar 
op hele warme dagen zoeken ze verkoeling hogerop.

De steenarenD

Ben jij helemaal gek op 
de bergen? Wij ook! 
Zo gek zelfs, dat we vijf 
keer per jaar de mooiste 
en leukste bergwandel-
tips voor je verzamelen 
in Bergen Magazine.
Onze redacteuren 
trekken er elk jaar weer 
een paar keer op uit om 
de mooiste plekken te 
ontdekken, de interes-
santste weetjes te 
verzamelen en de 
leukste accommodaties 
voor je op een rij te 
zetten. Van de Alpen tot 
Nepal, van de Pyreneeën 
tot de Amerikaanse 
nationale parken. Van 
mooie tochten door 
dalen en over almen, 
tot klettersteigen in de 
Dolomieten. Sta jij al te 
popelen om je volgende 
trip te plannen?
Met Bergen Magazine 
heb je altijd inspiratie 
voor je avonturen. Dus 
waar wacht je nog op?
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 DUURZAAM
Hoe herken je maatschappelijk verantwoorde merken? 

De buitensport bestaat omdat mensen graag buiten zijn. 
Omdat we het ooit in ons hoofd gehaald hebben die on-
mogelijke bergtop in de verte te proberen beklimmen of, 
het mag ook wat minder extreem, we het graag droog 
houden tijdens een stevig wandeling in de duinen. 

Om ten volle te kunnen genieten van de natuur in iede-
re weersomstandigheid heb je kwaliteitsvol materiaal 

nodig. Dus we kopen technisch buitensportmateriaal
met ademende membranen, coatings, synthetische 
vullingen (of net niet) en nog meer.

Kwaliteitsvol materiaal is per definitie duurzaam, om-
dat het een lange levensduur heeft. De tijden zijn echter
verandert. Waar het vroeger enkel ging over kwaliteit 
als duurzaamheidsmaatstaf, weten we nu beter. Iedere 
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duurzaam
labels

❜ Build the best product, cause no 
unnecessary harm, use business to 

inspire and implement solutions to the 
environmental crisis. ❜

Mission statement van Patagonia

BUITEN GEWOON GOED duurzaam

benadrukt dat ze geen garanties kan bieden dat gela-
belde producten voldoen aan alle criteria van het label.

Anno 2020 zou het ondenkbAAr moeten zijn dAt 
we iemAnds Anders’ leven negAtief gAAn beïn-
vloeden door een bAsisbehoefte Als kledij te 
kopen…
De natuur ligt ons allen nauw aan het hart, dat is dui-
delijk. Daarom is de buitensport misschien wel de ac-
tiefste sector binnen de kleding industrie op vlak van 
duurzaamheid. Toch zien we grote verschillen tussen 
buitensportmerken en de labels die ze gebruiken. Een 
betrouwbaar label is transparant over zijn criteria en 
wordt onafhankelijk gecontroleerd. 

designkeuze, iedere stap in een productieproces heeft 
een milieu impact. De levensduur is nog steeds een ui-
terst belangrijk aspect, maar hoe het product wordt 
gemaakt, is dat evengoed. Het gaat hem over dezelfde 
uitstekende kwaliteit te creëren met minder milieu en 
sociale impact. 

of hoe het buitensport merk zorgt voor het o zo 
belAngrijke buiten wAAr we Allen vAn genieten.
Zo zie je het Bluesign label sinds 2000 groeien in de bui-
tensport industrie. Bluesign voorziet als onafhankelijke 
instantie een alomvattende aanpak voor het veilig en 
milieuvriendelijk produceren van textiel. De opzet is 
om in iedere stap van het productieproces schadelijke 
chemicaliën te vermijden, de afvoer ervan in water en 
lucht te minimaliseren en de veiligheid van de werk-
nemers en voor de eindklant te garanderen. In tegen-
stelling tot andere labels (zoals OEKO-TEX 100) gaat het 
hier over een systeemaanpak en niet enkel over de che-
micaliën in het eindproduct.

Op sociaal vlak hebben we twee vooraanstaande labels: 
Fairtrade USA en Fair Wear Foundation. Ze streven het-
zelfde na: eerlijke werkomstandigheden, maar elk met 
andere methode. Fairtrade USA berust op het certifice-
ren van productiefabrieken wanneer ze aan de strenge 
selectie criteria voldoen, enkel producten afkomstig uit 
die fabrieken mogen het Fairtrade USA label dragen. De 
Fair Wear Foundation daarentegen vergt een constante 
inzet om de werkomstandigheden in productiefabrie-
ken te verbeteren van ieder merk dat zich aansluit. 
Wanneer merken positief geëvalueerd worden, mogen 
ze het Fair Wear label op hun producten plaatsen. FWF 

Belangrijke ‘Fair 
Trade’ labels die je in 
outdoorkleding kunt 

tegenkomen zijn Fair 
Wear Foundation en 

Fair Trade Certi’fied™.  
Deze merken zetten 

zich in voor uitstekende 
en eerlijke werkom-

standigheden voor 
medewerkers binnen 

de kledingindustrie. 

Het Bluesign label richt 
zich op milieu impact 
en het elimineren van 
gevaarlijke stoffen in 
het productieproces 

zodat de veiligheid 
voor arbeiders en con-

sumenten verhoogd 
wordt. 

mAAr hoe kunnen we erop vertrouwen dAt het 
merk doet wAt het zegt? 
Inspirerende praat over hoe mooi de natuur is alleen 
gaat ons niet helpen om ze te redden.
Dit zijn concrete acties waaraan je verantwoorde (out-
door) merken kan herkennen.

Bedrijven met B Corp 
certificatie streven de 
hoogste standaarden 

na op het vlak van 
sociale en ecologische 

prestaties, verant-
woordelijkheid en 

transparantie. 

One Percent for the 
Planet is een inter-

nationale organisatie 
waarvan de leden 

minstens één procent 
van hun jaarlijkse 

omzet bijdragen aan 
milieudoeleinden. Hun 
missie is “het bouwen, 
ondersteunen en acti-
veren van een alliantie 

van bedrijven die zich 
financieel inzetten voor 

het creëren van een 
gezonde planeet.”
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❜ You buy. We donate. Planet wins. 
Dat is het credo van Amerikaans 

drinkflessenmerk Klean Kanteen dat 
de consument wil stimuleren om altijd 

en overal een eigen hervulbare RVS 
drinkfles bij zich te hebben 

om overmatig (vaak éénmalig) gebruik 
van drinkbekers of –flessen in  

wegwerpplastic tegen te gaan. ❜

•

1. Ze zijn missie-gedreven
 Een duidelijke missie is essentieel om impact te gene-

ren. Sociaal, milieu gerelateerd of een combinatie van 
beide; moderne bedrijven proberen maatschappelijke 
problemen op te lossen, niet nieuwe bij te creëren. 
Kwaliteit en scherpe prijs alleen is niet voldoende en 
al zeker niet in de huidige klimaatcrisis. 

 Zie het als een intentie verklaring, nu op naar de actie

2. Ze zijn CO2 neutraal
 Of hebben een concreet plan om dit op korte termijn 

te worden.
 Dit is een minimum standaard waaraan moderne be-

drijven moeten voldoen.
 CO2 neutraliteit is slechts een resultaat in het verhaal 

van actief bezig te zijn met je milieu-impact, daarom 
is het essentieel. Omdat het je verplicht zoveel mo-
gelijk milieu impact van je activiteiten te reduceren 
(door onder andere het bluesign label te adopteren) en 
de resterende uitstoot te compenseren. 

3. Ze geven terug aan mens en natuur 
 Als CO2 neutraliteit de minimum standard is dan 

is dit de “next step”. 1% for the Planet leden done-
ren 1% van de omzet aan milieuorganisaties die zich 
 dagelijks inzetten om de buiten in buitensport te 
 beschermen.

4. Ze streven naar het beste beleid op alle vlakken van 
hun bedrijf

 Je vraagt je misschien af waarom er geen allesom-
vattend label bestaat dat al die verschillende stap-
pen mooi samenvat en het geheel beoordeelt. B Corp 
doet exact dat !

Bedrijven met B Corp certificatie streven de hoogste 
standaarden na op het vlak van sociale en ecologische 
prestaties, verantwoordelijkheid en transparantie. 
Meer bepaald wordt het bedrijf gescoord op voor hun 
missiegedrevenheid, het beleid voor hun medewer-
kers, leveranciers, klanten en andere stakeholders als-
ook de milieu impact die ze veroorzaken en hoe ze die 
proberen te beperken. Samen probeert de beweging de 
economie richting inclusie en duurzaamheid te sturen. 
Niet toevallig zijn heel wat buitensport merken B Corp.

Of hOe buitenspOrt de nOnsens buiten gOOit, en 
vOluit vOOr een nieuw systeem gaat. 
JiJ tOch OOk?

Bronnen:
www.fairwear.org/
www.labelinfo.be/label/
kleding-fair-wear-foundation
www.bluesign.com/en/business
www.fairtradecertified.org/
www.climateneutral.org/
bcorporation.net/
www.onepercentfortheplanet.org/
www.ispo.com/en/trends/sustainability-and-outdoor-when-environmental-
protection-becomes-business-goal
Outdoor Industry Association: LEADING IN SUSTAINABLE BUSINESS: The State 
of Sustainability in the Outdoor Industry, July 2018

Over elements
Elements is sinds 2009 agent en distributeur van 
toonaangevende merken Patagonia, Klean Kanteen, 
Wakawaka, Care Plus, Ecolunchbox, Helinox, Zam-
berlan, Tilley, Patch en Smartwool. Met als doel de 
relatie tussen mens en natuur te versterken. Het 
familiebedrijf is gevestigd in Edegem (Belgie) en is 
sinds 2019 CO2-neutraal alsook 1% for the Planet lid. 

Wol en dons zijn de 
meest gebruikte 
dierlijke producten in 
outdoorkleding. In de 
wolindustrie is ‘mu-
lesing’ een omstreden 
techniek waarbij (vaak 
onverdoofd) huid wordt 
wegsnijden aan de 
achterkant van een 
schaap. Dit wordt ge-
daan om te voorkomen 
dat vliegen eitjes gaan 
leggen in de vacht en 
huidplooien. 
Er zijn er ook dier-
vriendelijke middelen 
beschikbaar om 
schapen te bescher-
men tegen vliegen. 
Ook werken diverse 
outdoormerken alleen 
nog met leveranciers 
die géén gebruik 
maken van mulesing.. 

Voor het gebruik van 
dons houden veel 
vooraanstaande 
outdoormerken zich 
aan de Responsible 
Down Standard (RDS) 
waarbij de herkomst 
van het dons duidelijk 
is en er geen gebruik 
wordt gemaakt van 
dwangvoeding of het 
levend plukken van 
dieren.
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wandelen
in nederland

Zin in een heerlijke boswandeling? Ga dan naar de Veluwe. Hier vind je, volgens Frank van 
Frankwandelt.nl, de mooiste bossen van Nederland. Je kunt uren dwalen door uitgestrekt 
en gevarieerd woud. Bereid je voor op de nodige klimmetjes, want het is er heuvelachtig.  
En neem je verrekijker mee voor de wilde zwijnen en edelherten die je hier kunt ontmoeten.

Frankwandelt selecteerde de vijf mooiste wandelingen 
over de Veluwe. Kijk, lees, beleef, en vooral: trek de  
bossen in. Veel wandelplezier!

NS-waNdeliNg bij diereN over de veluwezoom
Wandeling met hoogtepunten
Na de laatste stappen op deze NS-wandeling zul je ver-
zuchten “dit was echt de allermooiste die ik ooit gelo-
pen heb!”. Dit is zo’n wandelroute die schaamteloos het 
ene hoogtepunt aan het andere rijgt.  
•  Lengte:  14 km
•  Type:  NS-wandeling
•  Startplaats:  Dieren
•   Kenmerken:  prachtbossen, Posbank, erehaag beuken en 

nog veel meer

groeNe wiSSel over KrooNdomeiN Het loo
Met bijzondere paadjes
De bossen van Kroondomein Het Loo, waar deze wan-
deling doorheen voert, behoren zonder twijfel tot de 
mooiste van Nederland. Prachtige wandeling, ook door 
de vele bijzondere paadjes die de routier heeft weten op 
te sporen.  
•  Lengte:  16 km
•  Type:  Groene Wissel
•  Startplaats:  Hoog Soeren
•  Kenmerken:   schitterende bossen, uitgestrekte heide, 

Hoog Soeren

NS-waNdeliNg bij laag-SoereN over  
de veluwezoom
Prachtige wandeling door dichte bossen
Met warm weer is het goed uit te houden in de 
dichte en prachtige bossen rond Laag-Soeren. 
Deze wandeling voert grotendeels over de Velu-
wezoom, het oudste Nationaal Park van Neder-

land en met 5000 hectare een 
van de grootste aaneengesloten  
natuurgebieden in Nederland. 
Aanradertje voor in de herfst.  
•  Lengte:  19,5 km
•  Type:  NS-wandeling
•  Startplaats:  Dieren
•  Kenmerken:   Veluwezoom, bossen, 

Apeldoorns kanaal
 
waNdeliNg HoeNderloo: trage 
tocHt over de veluwe
Met de mooiste paadjes van Nederland
De mooiste bossen van Nederland vind je op de Veluwe. 
Deze Trage Tocht vanuit Hoenderloo voert er dwars 
doorheen. Onderweg kom je over een schitterend 
paadje, dat ik nomineer voor de verkiezing van mooiste 
paadjes van Nederland.  
•  Lengte:  18 km
•  Type:  Trage Tocht
•  Startplaats:  Hoenderloo
•  Kenmerken:  bossen, mooiste paadje van Nederland

waNdeliNg bij arNHem: groeNe wiSSel over 
laNdgoedereN mariëNdaal eN warNSborN
Rijke historie en afwisselende omgeving
Romantische landgoederen, schitterende bossen en 
rijke historie. Je loopt door de zeer afwisselende om-
geving van Oosterbeek bij Arnhem. Een pittige route 
met aardige klimmetjes, waar de Veluwezoom bekend 
om is.  
•  Lengte:  17 km
•  Type:  Groene Wissel
•  Startplaats:  Oosterbeek
•  Kenmerken:   bossen, landgoederen, Groene Bedstee, 

Oosterbeek

 De VeLUWe
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BUITEN GEWOON GOED wandelen in Nederland

Wat is er fijner dan wandelen over een bloeiende heide? In Nederland kun je op een hoop 
plaatsen je hart ophalen, want heidevelden zijn er in overvloed. Geniet in augustus van deze 
prachtige paarse pareltjes. Frankwandelt selecteerde de vijf mooiste heidewandelingen.

Heidewandelingen: de allermooiste
De mooiste van alle heidewandelingen loopt 
volgens Frankwandelt over de Veluwezoom. 
Het is een van de grootste en mooiste na-
tuurgebieden van Nederland. Halverwege de 
wandeling loop je over de indrukwekkende 
heide bij de Posbank en de Zijpenberg. In elk 
jaargetijde mooi, maar vooral prachtig in de 
bloei.  
•  Lengte:  14 km
•  Startplaats:  Dieren
•  Kenmerken:   prachtbossen, Posbank, erehaag 

beuken

dwalen door de Heide van Balloërveld
Deze prachtige heidewandeling laat je lek-
ker struinen mét een plan. Je trekt namelijk 
over het immense Balloërveld, maar ook 
langs prachtige stroomdalen van kronke-
lende beekjes. Wie goed kijkt, merkt ook de 

Hunebedden op.  
•  Lengte:  14 km
•  Startplaats:  Rolde
•  Kenmerken:   Balloërveld, heide, vennetjes, 

Kampheide

Heidewandeling over de sallandse 
Heuvelrug
Dit is een van de schitterende heidewan-
delingen. De route doorkruist een immens 
heidegebied en volgt een mysterieus dal vol 

jeneverbesstruiken. Soms is het even pittig 
klimmen, maar daarna kun je uitblazen over 
uitgestrekte bossen en heidevelden.  
•  Lengte:  14 km
•  Startplaats:  Nijverdal
•  Kenmerken:   uitgestrekte heide, afwisselende 

bossen, Wereldtijdpad

de mookerHeide Heeft Het allemaal
Weidse heidevelden, gevarieerde bossen, 
verbluffende uitzichten over de Maas en een 
rijke historie: de tweedaagse heidewandeling 
over de Mookerheide heeft het allemaal. Laat 
je betoveren door het glooiende, weelderige 
landschap.  
•  Lengte:  16 + 16 km
•  Startplaats:  Cuijk
•  Kenmerken:   Mookerheide, Duivelsberg St. 

Jansberg, Ooijpolder

Heidewandeling over de Boxtelse Heide
Deze prachtige heidewandeling neemt je 
mee over de grote heide bij Kampina, door de 
Oisterwijkse bossen en langs fijne vennetjes. 
Ga voor de ultieme ervaring wandelen in au-
gustus: de gekleurde mozaïek van het heide-
gebied is dan een lust voor het oog.  
•  Lengte:  16 km
•  Startplaats:  Boxtel
•  Kenmerken:   heide, bossen, vennen,  

Marialinde

wandelen
in nederland

 DE HEIDE
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Wandelmagazine 
is al ruim 35 jaar 
een begrip onder 
wandelliefhebbers. 
In ieder nummer lees je 
alles over lange & korte 
wandelingen dichtbij 
huis, maar ook over 
wandelparadijzen 
elders in Europa wordt 
uitgebreid geschreven. 
En natuurlijk vertellen 
we je alles over wat je 
tegenkomt aan natuur, 
landschap, cultuur & 
geschiedenis!

Dit artikel is 
geschreven door 
frankwandelt.nl voor 
Wandel Magazine.
Foto’s van Frank van 
Frankwandelt.nl

Wie houdt er niet van een mooie wandeling door het bos? Via bospaadjes wandelen onder sprookjesachtige 
bomen, genietend van de vele kleuren die de bossen rijk zijn. Frank van frankwandelt.nl selecteerde de vijf 
mooiste boswandelingen van Nederland. Veel wandelplezier!

 de BOSSeN

Allermooiste boswAndeling: Veluwezoom
Deze bosrijke wandeling neemt je mee door het Nati-
onaal Park Veluwezoom. Het is een van die wandelin-
gen waar je stil van wordt. Volgens Frank kent de route 
geen zwakke schakels.  
•  Lengte:  14 km
•  Startplaats:  Dieren
•  Kenmerken:  prachtbossen, Posbank, erehaag beuken

de bossen VAn Het loo
De bossen van Kroondomein Het Loo behoren onge-
twijfeld tot de mooiste van Nederland. Deze wandeling 
voert langs vele bijzondere paadjes door schitterende 
bossen en uitgestrekte heiden.  
•  Lengte:  16 km
•  Startplaats:  Hoog Soeren
•  Kenmerken:  bossen, heide, Hoog Soeren

lAngs KAsteel doorwertH
Deze wandeling heeft het allemaal! Je loopt door een 
mooi bos, langs sprengebeekjes, over de heide en langs 
het prachtige kasteel Doorwerth. De Wodanseiken die 
je ziet zijn maar liefst een half millennium oud!  
•  Lengte:  16 km
•  Startplaats:  Wolfheze
•  Kenmerken:   kasteel Doorwerth, Wodanseiken, 

sprengenbos

splinterenburg en pijnenburg
Deze wandeling neemt je mee door de prachtige bos-
sen van de landgoederen Splinterenburg, Pijnenburg 
en Venwoude. Onderweg passeer je de kasteeltuin van 
Drakensteyn en het verstilde Pluismeer.  
•  Lengte:  16 km
•  Startplaats:  Den Dolder
•  Kenmerken:  donker bos, coulisselandschap

wAndelen door de KAApse bossen
Dit bosrijke gebied zit vol met mooie slingerpaadjes. 
Vanaf uitkijktoren De Kaap, halverwege deze wande-
ling, krijg je een goed beeld van de uitgestrektheid van 
dit bos.  
•  Lengte:  12 km
•  Startplaats:  Maarn
•  Kenmerken:  bossen, prachtig uitzicht
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RENÉ 
VOSLastige 

voeten

CoLUMn

we kennen ze allemaal.

Er zijn maar weinig mensen die nooit eens nadelige gevolgen hebben 
ervaren van hun voeten. Het is ook best bijzonder dat die 26 botjes in de 

voet ons elke dag weer dragen!
In onze voeten behoren drie bogen aanwezig te zitten. 
De mediale boog aan de binnenkant van de voet, de la-
terale boog aan de buitenkant van de voet en de ven-
trale boog in de voorvoet. Juist deze bogen zijn zeer be-
langrijk voor de stabiliteit van de voet. Als een van deze 
voetbogen niet in, orde is kan dit leiden tot vervelende 
klachten en pijnlijke voeten tijdens het wandelen. 

Mensen zeggen wel eens dat ze een platvoet hebben. 
De  mediale boog is dan helemaal doorgezakt. De intrin-

sieke voetspieren en botjes zijn simpelweg te slap om 
ons lichaam te dragen. De meest voorkomende klach-
ten die ontstaan door de platvoet zijn onder andere ver-
moeide voeten en pijnlijke gewrichten. Immers je hele 
lichaam wordt uit balans gebracht waardoor frictie op 
de  binnenkant van de knie en of heup kan ontstaan. 

Doorgezakte voorvoet, 
De voorvoetboog is essentieel voor de afzetfase van de 
voet. Wanneer deze is doorgezakt, en dat is het geval 
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bij 80% van de mensen, is er sprake van een spreidvoet. 
Een doorgezakte voet kan erg lastig zijn voor de fana-
tieke wandelaar. Doordat de voorvoet doorzakt, wor-
den er zenuwen afgekneld met als resultaat, dove, tin-
telende tenen of het gevoel dat je sok dubbel zit. In heel 
veel gevallen is hier gelukkig iets aan te doen. Aller-
eerst begint het bij het aanschaffen van de juiste schoe-
nen. Let er hierbij op dat je schoenen koopt die breed ge-
noeg zijn. Daarnaast kan een voetspecialist een simpele 
 aanpassing maken in de vorm van een voorvoet onder-
steuning in de zool waardoor je weer comfortabel kunt 
wandelen. 

Zoals hierboven vermeld, kunnen heel veel voetklach-
ten op een simpele manier worden opgelost. Sterker 
nog: in bijna alle gevallen is de juiste schoen de basis van 
het succes. Graag geef ik u een paar tips die u kunnen 
 helpen bij het aanschaffen van een paar stevige stap-
pers: 
•	 zorg	 ervoor	 dat	 je	 de	 juiste	 maat	 koopt:	 dit	 klinkt	

logisch, maar nog veel te vaak worden schoenen te 
klein gekocht. Haal de zool uit de schoen en plaats uw 
voet hierop en zorg ervoor dat u minimaal één centi-
meter in de lengte overhoudt. Let op: de breedte kun 
je niet beoordelen op een inlegzool.

•	 koop	je	schoenen	niet	te	smal.	Je	voeten	zullen	tijdens	
de wandeling op zetten waardoor het prettig is om 
iets meer ruimte over te hebben.

•	 zorg	ervoor	dat	u	een	schoen	koopt	met	een	stevige	
hielkap of contrefort deze zorgt voor de juiste sturing 
ook als uw voeten wat vermoeider worden. 

•	 neem	 tijd	 voor	 een	 bezoek	 aan	 een	van	de	 outdoor	
specialisten en laat u deskundig voorlichten. 

Voor nu wens ik je veel wandelplezier toe.
Met sportieve groet,
René Vos 

Deze column is 
geschreven door 
René Vos. Hij is 
sportpodoloog en 
geeft kundig advies 
bij de aanschaf van 
comfortabele sport- 
en wandelschoenen. 
René Vos is tevens de 
trotse eigenaar van 
twee outdoor- en 
sportzaken in Gorssel 
en Apeldoorn.
www.rene-vos.nl
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Vordenseweg 1, Lochem 0573-253795 www.holidaysport.nl

En dat alles bij jouw outdoorspecialist.

outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale  
outdoorspecialisten en A-merken in de outdoorbranche. ze zijn niet voor niets ...

BUITEN GEWOON GOED
  DooR ...

n  EEN CoMPLEEt AssoRtiMENt VAN  
DE bEstE MERkEN 

n  gEsPECiALisEERDE MEDEWERkERs 

 n  kWALitEit EN sERViCE

n  PAssiE VooR joUW bUitENACtiVitEitEN

n  LokALE bEtRokkENHEiD 

n  iNNoVAtiEs EN VooRLoPER  
iN DUURzAAMHEiD
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