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Een kijkje in de fabriek
Leer uitzoeken, patronen uitsnijden, onderdelen aan elkaar naaien, zolen vastlijmen, 
kwaliteit controleren… Er komt heel wat kijken bij het produceren van een echte 
LOWA schoen. Een deel van het productieproces verloopt zelfs nog handmatig. 
Een kijkje in de keuken bij de LOWA fabriek in Jetzendorf.

1. LEER UITZOEKEN EN LOOIEN 
Leer is het belangrijkste materiaal voor de productie van de 
schoenen. LOWA gebruikt uitsluitend speciaal geselecteerde 
runderhuiden uit Europa, vrij van verontreinigende stoffen. 
De huiden worden in de looierijen stabiel, duurzaam én 

waterafstotend gemaakt. De huiden worden vervolgens gespleten en de lagen die 
daarbij ontstaan, hebben elk hun eigen specifieke kenmerken..

2. DE PATRONEN STANSEN 
Een patroonsnijder drukt de patronen uit het leer. Dit noemen 
ze stansen. Elk deel van de schoen wordt apart gesneden. De 
plek waar in het leer gesneden wordt, bepaalt voor een groot 
deel de uiteindelijke kwaliteit van de schoen.

3. DELEN AAN ELKAAR NAAIEN 
Met een zeer krachtige naaimachine worden alle leerdelen aan 
elkaar genaaid. Werkt LOWA aan een GORE-TEX® schoen, dan 
sluiten ze na het naaien alle naden strak af met Gore-Tex tape.

4. LIJMEN EN HAAKJES VASTZETTEN 
Met een speciaal spray-on lijmproces zorgen ze ervoor dat de poriën 
van het materiaal openblijven, zodat warmte en damp goed naar 
buiten kan. Hierdoor heeft de schoen een ademend effect. Met een 
speciale klinkmachine zetten ze daarna de metalen oogjes en haakjes 
vast.

5. DE LEEST 
Voor elk type schoen heeft LOWA een speciale leest 
ontworpen, die de schoen zijn eigen kenmerkende pasvorm 
geeft. Daarnaast heeft LOWA aparte leesten voor dames- en 
herenmodellen. Bovendien heeft LOWA schoenen met smalle 

en brede leesten beschikbaar. Dankzij de verschillende leesten van LOWA ervaar je 
de beste pasvorm en het hoogste comfort tijdens elke wandeling!

6. ZWICKEN: SCHOEN OVER DE LEEST TREKKEN 
De schacht van de schoen vormen en vervolgens op de leest 
plaatsen, wordt zwicken genoemd. Tegenwoordig zorgen 
machines ervoor dat de schacht stevig en goed om de leest zit. 
De tangen van de leestmachine trekken daarna de onderste 

Al bijna 100 jaar maakt het merk LOWA wandel- en bergschoenen van hoge 
kwaliteit. LOWA produceert niet zomaar even een hoogwaardige outdoorschoen, 
maar combineert de liefde voor de natuur met innovatieve technologieën. Hiermee 
probeert het schoenenmerk de verwachtingen van outdoorliefhebbers telkens te 
overtreffen. LOWA staat garant voor de beste pasvorm, optimaal comfort en de 
hoogste kwaliteit. Hoe LOWA dit voor elkaar krijgt? Wij geven je een kijkje in de 
LOWA fabriek. 

LOWA
SIMPLY MORE…

rand helemaal naar de onderkant van de leest, zodat deze kan worden vastgemaakt 
onder de brandzool (de stevige plaat onder de schacht die voor stabiliteit in de 
achtervoet en flexibiliteit in de voorvoet zorgt). Daarnaast is er nog een maakwijze 
die strobel- & injected heet. Dichtgenaaide (gestrobelde) schacht (upper) en een 
vloeibaar aangegoten en/of aangespoten zool zorgt voor een lager gewicht en meer 
flexibiliteit.

7. STOOTRAND MONTEREN 
De rubberen stootrand – een typisch kwaliteitskenmerk van 
LOWA – beschermt het leer tegen vocht en beschadiging 
tijdens het lopen. De rand wordt handmatig op de schoen 
aangebracht.

8. ZOLEN AAN DE SCHOEN PERSEN 
De zolen van LOWA schoenen zijn bijna allemaal gemaakt 
van slijtvast en gripvast rubber, voorzien van een dempende 
tussenzool of polyurethaan (PU) foam. Deze wordt uitgebreid 
voorbehandeld en tevens verhit. Daarna worden de zool en 

schacht met een pneumatische pers verlijmd. Direct na de bevestiging gaan de 
schoenen kort door een koeltunnel. Het grote verschil in temperatuur zorgt voor een 
sterkere hechting van de lijm.

9. LEEST VERWIJDEREN 
Als de schoen klaar is, wordt de leest eruit gehaald. Tot voor 
kort deden ze dit met de hand, maar inmiddels gebeurt dit 
zware karwei met een machine.

10. SCHOEN AFWERKEN 
Tijdens de laatste kwaliteitscontrole krijgen ze de veters, 
plaatsen ze de binnenzolen en bevestigen ze de productlabels. 
Tijdens de laatste kwaliteitscontrole worden de veters 
ingeregen, de binnenzolen ingelegd en de productlabels 

bevestigd. Tot slot worden de schoenen in de schoenendoos verpakt.

WIST JE DAT..?
–  Er jaarlijks zo’n 4.8 miljoen meter veter gebruikt wordt
–  Er ongeveer 100 mensen werken aan één LOWA Trekking schoen
–  Het gemiddeld 1 uur en 30 minuten duurt om een LOWA schoen te 

produceren
–  Een paar LOWA Trekking schoenen bestaat uit gemiddeld 190 afzonderlijke 

onderdelen
–  Alle damesmodellen van LOWA speciaal ontworpen zijn naar de anatomie 

van een damesvoet
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Kijk voor meer informatie op www.outdoorspecialist.nl
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● Kater Funsport Alkmaar ● de Wandelfabriek / René Vos Apeldoorn ● Veneboer Outdoor Drachten ● René Vos Outdoor & Sports  Gorssel  
● Soellaart Outdoor & Wintersport Haarlem ● Voet en Goed Hapert ● Adventure Store Helmond ● de Jong Kampeer en Recreatie Hillegom  
● Kater Funsport Hippolytushoef ● Karsten Travelstore Hoorn ● Holiday Sport Lochem ● van Camp Lunteren ● Jonker Outdoor Renesse  

● Ivo’s sportshop Simpelveld ● Kiwi Outdoor Weert ● Sunny Camp Zeist ● Karsten Travelstore Zwaag
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Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale outdoorspecialisten en 
toonaangevende merken in de outdoorbranche. 
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L E N T E  E D I T I E

Kamperen staat voor veel mensen gelijk aan de keuze 
tussen een slechte nachtrust of een zware rugzak. 
Dit hoeft allang niet meer. Tegenwoordig zijn er veel 
innovatieve producten waarmee je het slaapsysteem 
van je dromen samenstelt

In het zonnige zuiden van Oostenrijk ligt een zee aan 
heldere, warme meren tussen de Alpen. En imposante 
bergen van ruim drieduizend meter tot en met de zacht 
glooiende Nockberge. En vanaf die toppen kijk je uit over 
de streek!

Als ons land één wandelparadijs kent, dan is het 
wel de Utrechtse heuvelrug. Met zijn uitgestrekte 
heidevelden, statige landgoederen en eindeloze 
bossen, is deze zandrug al eeuwenlang een geliefd 
toevluchtsoord voor natuurliefhebbers. 

UTRECHTSE HEUVELRUG

KAMPEREN IN KARINTHIË

LICHTGEWICHT SLAPEN

Buiten Gewoon Goed is een lifestyle en 
outdoor magazine dat vier keer per jaar 
verschijnt. Elke editie biedt het 
magazine artikelen over alles wat te maken 
heeft met reizen, outdoor sporten, product-
nieuws, tips, weetjes en nog veel meer op het 
gebied van lifestyle en outdoor. 

Buiten Gewoon Goed is een uitgave
van de Outdoorspecialist.
Uitgever: ANWR-GARANT Nederland B.V.
Productie: Klaasen | Vandeursen.com 
Bart van Horik, Marinus van den Elsen
Hoofdredactie: Eddy Huissoon 
Redactie: media@outdoorspecialist.nl
Vormgeving: Klaasen | Vandeursen.com
Art Director: Peter Vandeursen
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Oplage: 19.000 exemplaren
Verspreiding: Controlled Circulation

JUNI 2021
 NR. 6

BUITEN
GEWOON
GOED
 MAGAZINE

INHOUDSOPGAVE
column salt 7
lichtgewicht 
slapen 8
tekenseizoen 13
wandelen MET 
STOKKEN 15
kamperen in 
karinthië 16
lokale outdoor-
specialist 21
berggids 
roeland van oss 29
#buitengewoon- 
goed 33
LOCAL HERO 
TRAVEL 34
bescherm je ogen 37
PRODUCTNIEUWS 38
Wandelen op de 
utrechtse 
heuvelrug 40
column renÉ vos 45
Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen worden in een 
geautomatiseerd gegevensbestand,openbaar 
gemaakt worden in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
print-outs, kopieën, of op welke manier 
dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. ©2021

8

16

40

Zomer.Zomer.
IS EEN UITGAVE VAN DE

De zomer komt eraan!  
Wat word ik daar weer blij van. De zomer komt 
eraan! Heerlijk warm weer, de barbecue aan, veel 
buiten zijn, zwemmen, een terrasje pakken (pff…
we mogen gelukkig weer). Alles is leuker als de 
zon heerlijk schijnt. Vitamines voor lichaam en 
geest. We weten ook allemaal dat buiten bewe-
gen enorm goed voor je is. Op de fiets of lekker 
wandelen. Zeker in de afgelopen coronatijd is het 
wandelen enorm in populariteit gestegen. Ie-
dereen loopt. Van jong tot oud. Als ons land één 
wandelparadijs kent, dan is het wel de Utrechtse 
heuvelrug. We hebben in dit magazine 5 van de 
mooiste wandelroutes van de Utrechtse Heuvel-
rug voor jou op een rij gezet.

Nu de vakanties voor de deur staan, lijkt het de 
goede kant op te gaan met de vrijheid van reizen. 
Even weg, een nieuwe of andere omgeving, al is 
het maar voor een paar dagen, liever een paar 
weken. Een vakantie dicht bij huis, of op rijaf-
stand, lijkt nog steeds de beste optie. Wat denk 
je van Karinthië, een ‘feel good’ vakantie midden 
in de natuur? Je kan zelfs een gratis vakantiereis 
naar dit mooie gebied winnen. Wil je verder van 
huis? Local Hero verteld over verre, maar tege-
lijkertijd duurzaam reizen.

Als je gaat reizen is de trend lichtgewicht. Maar 
je wilt wel lekker comfortabel slapen. Lees al-
les over een goede nachtrust en een compacte 
en lichtgewichte keuze in dit magazine. Ook 
voor andere belangrijke hulpmiddelen voor je 
reistocht hebben we aandacht in dit magazine: 
lopen met stokken, bescherming tegen teken 
en de juiste zonnebril. Voor al deze zaken geldt: 
laat je inspireren en wanneer je de juiste ’gear’ 
zoekt, laat je dan ook goed informeren. Ga voor 
dit advies naar jouw lokale of regionale Outdoor-
specialist!

Wil je op de hoogte blijven van het Buiten Gewoon 
Goed nieuws, de mooiste producten, reisverha-
len en nog veel meer, abonneer je dan op onze 
gratis nieuwsbrief en volg ons op Facebook en 
Instagram. Kijk voor meer informatie op www.
outdoorspecialist.nl.

Veel leesplezier!

Eddy Huissoon
outdoorspecialist.nl
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We are trail seekers
We are happy dreamers

We are storytellers
We are explorers

We are doers
We are activists
We are creatives
We are pioneers

We are conscious
We are wild

We are curious
We are unprepared
We are adventurous

We are aware
We are makers

We are listeners
We are playful

We are outdoors
We are local 

 
MAGAZINE - MEETUPS - SHOP

Het netwerk voor de outdoor community. 
Benieuwd naar onze activiteiten? 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op GetSalt.com

@saltmagazine

#WEARESALT
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EINDELOZER ZOMERS 
MAAK JE ZELF! 

NATASHA
BLOEMHARD 

COLUMN

The Endless Summer roept bij veel mensen nog 
steeds, na al die jaren, de herinnering op aan de legen-
darische surffilm van de Amerikaanse filmmaker 
Bruce Brown. Deze documentaire uit 1967, waarin de 
zoektocht van twee surfers naar de beste surfspots 
is vastgelegd, wordt tevens gezien als het begin van 
een nieuwe filmgenre: de surffilm. Waarom begin ik 
hier nu over? Omdat de film laat zien dat een gewel-
dige zomer niet over zonuren en hoge temperaturen 
gaat, maar vooral over buitenspelen en buiten zijn. 
Voor wie die gedachte omarmt kan de zomer einde-
loos duren, waar je ook bent. En dat dat echt niet altijd 
groots en meeslepend hoeft te zijn, weten we inmid-
dels allemaal na een jaar Corona. Opeens begrijpen 
we waar Alastair Humphreys, de man die de wereld 
trakteerde op de door hem zelf bedachte term, micro-
adventures, het over heeft.

Alastair reisde de hele wereld af, stak oceanen over, 
bedwong bergtoppen en doorkruiste woestijnen, om 
er vervolgens achter te komen dat het grote avon-
tuur ook klein en dicht bij huis te vinden is én boven-
dien vaak gratis. Als tegenbeweging tegen de grote 

expeditiedrift. Net als Alastair ben ik een overtuigd 
believer van de van vijf-tot-negen-avontuurtjes. Be-
denk eens hoeveel uren er ná en vóór werktijd zit-
ten? Helemaal nu de dagen weer we zo lekker lang 
zijn. Ga het bos in om 6.00 uur ’s ochtends met moun-
tainbike of picknickmand of sluip met je kano in de 
schemer van een doordeweekse avond over de plas. 
En ook buiten koken kan elke dag. Is het koud? Maak 
een vuurtje. Zo kan klein ook heel meeslepend zijn, 
want dit soort momenten vergeet je namelijk nooit. 

Het is een knop die je om moet zetten maar voor wie 
het doet, is de zomer al in april begonnen en eindigt 
hij pas in oktober. Een eindeloze zomer maak je zelf. 
Dat wisten ze in 1967 al. 

Natasha Bloemhard
Hoofdredacteur Salt magazine 

Ben jij iemand die, net als wij, van ideeën houdt? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op 
getsalt.com

WE ARE 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.

 en : 
@saltmagazine
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ON THE ROAST AGAIN 
EN DAN IS ER KOFFIE!

COULEUR LOCALE
10 DWAALROUTES DOOR HET KLEURRIJK

LIVE SLOW RIDE FAST 
INTERVIEW LAURENS TEN DAM

DER BERG RUFT
VOLG DE STONEMAN-ROUTES

OPEN WATER ZWEMMEN
DIT HEB JE NODIG OM OVERAL TE KUNNEN PLONZEN

THE BOLD & THE COLOURFUL
KLEUR BEKENNEN VERGT MOED

I n s p i r a t i o n  f o r  t h e  m o d e r n  e x p l o r e r

#79

16E JAARGANG • € 10 
LENTE 2021 • GETSALT.COM 

@SALTMAGAZINE 

 

This present  

moment
That lives on

To become 
Long ago
Gary Snyder (1930) 
Amerikaanse dichter van de Beat Generation. Zijn werk werd beïnvloed door onder meer Walt Whitman, John Muir en Jack Kerouac,  
en is doordrongen van een diep respect voor de natuur.

Omslag lente 2021.indd   1 18 maart 2021   08:52
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Kamperen staat voor veel mensen gelijk aan de keuze 
tussen een slechte nachtrust of een zware rugzak. Dit 
hoeft allang niet meer. Tegenwoordig zijn er veel in-
novatieve producten waarmee je het slaapsysteem 
van je dromen samenstelt. 

Het begint bij een goede slaapmat. Immers komt de 
meeste kou vanuit de grond. Bij slaapmatten kun je van 
heel basic tot heel technisch kiezen. Bij dit soort pro-
ducten geldt vaak: goedkoop is duurkoop. Slaapmatten 
kunnen veel technologieën bevatten welke de isolatie 

LICHT- 
 GEWICHT
 SLAPEN
 GENIET VAN DE DAG
 DOOR EEN GOEDE
 NACHTRUST.
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en het comfort bevorderen. Ze vormen naar je lichaam 
en verdelen de druk. 

Ondanks de vele technologieën zijn slaapmatten van 
vooraanstaande merken tegenwoordig lichtgewicht 

en klein op te rollen. Ook wordt er veel geïnnoveerd op 
het gebied van slaapmatten welke speciaal gevormd 
voor dames. Over het algemeen hebben vrouwen an-
dere behoeften wat betreft ondersteuning en tempe-
ratuurregulatie.
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I LIVE
TO LEAVE
I AM NOMAD®
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65 m m n a r r o w 
s i z e
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to
Summer
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VOOR EEN GEDROOMDE NACHTRUST

SCAN DE QR CODE

EN VIND ZO JE PERFECTE

SLAAPSYSTEEM
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reportage

BUITEN GEWOON GOED Lichtgewicht slapen

Het tweede essentiële onderdeel is een slaapzak. Ga je 
voor lichtgewicht? Dan kom je al snel uit bij dons. Lek-
ker warm en zacht en toch heel licht. In een vochtige 
omgeving werkt dons echter niet goed. Je kunt in dit 
geval beter voor een slaapzak met synthetische vul-
ling kiezen. 

OP PAD IN EXTREME TEMPERATUREN? 
Vergeet dan je liner niet. Een liner of lakenzak gebruik 
je in sommige gevallen puur voor hygiëne, maar hier 
bestaan ook variaties in. Zo kun je denken aan een liner 
van materiaal wat extra warmte vasthoudt. Ook zijn 

er liners die je koel en droog houden, omdat de stof ef-
fectief vocht afvoert.

Is een kussen tijdens het kamperen overbodige luxe 
of een onmisbare accessoire? Een opblaasbaar kussen 
met een klein pakvolume past er echt wel bij in je rug-
zak. Je past de hardheid gemakkelijk aan door de hoe-
veelheid lucht in het kussen te reguleren. Dat kussen-
sloop gevuld met kleren is verleden tijd.

Laat je deskundig adviseren bij jouw Outdoorspecialist! 
Slaap lekker en geniet meer van je dag.

11
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VAUDE ECO 
PRODUCT

Wizard 18+4 Nieuw – Hiking rugzak

ergonomisch gevormde schouderbanden 

Aantrekkelijke meerwaarde voor jou en de natuur – dankzij 

hulpbronnene�  ciënt materiaal van gerecyclede PET-fl essen.   

Your Performance, your Spirit.

Bescherm je ook
in eigen land.
Laat muggen en teken je niet bijten.
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De natuur in: het voorkomen, controleren en/of verwijderen van een teek

13
•

TEKENCONTROLE
Teken leven in de natuur. Controleer jezelf en elkaar 
altijd na het picknicken, wandelen, hardlopen, buiten 
spelen, kamperen, tuinieren of ander vertoeven in de 
natuur en doe dit nog dezelfde dag. Controleer je hele 
lijf, maar let hierbij met name op de warme plekjes zoals 
de haarlijn, oksels, knieholtes, bilnaad en liezen. 

OEI, EEN TEEK ONTDEKT. EN NU?
Ondanks goede voorzorgsmaatregelen kan het toch 
voorkomen dat je een teek op je lichaam ontdekt. 
Verwijder de teek dan op de juiste manier. Als je 
een tekenbeet ontdekt is het snel, correct en veilig 
verwijderen van de teek erg belangrijk. Zorg dat je altijd 
een Care Plus® tekentang of tekenpincet bij je hebt, 
zodat je de teek binnen 8 uur correct kunt verwijderen. 
Bij verkeerd verwijderen kan de teek haar 
maaginhoud dumpen, inclusief schadelijke 
bacteriën en virussen die onder andere 
de ziekte van Lyme en TBE 
kunnen veroorzaken. Gebruik 
om dezelfde reden ook nooit 
vuur, zeep, nagels of alcohol om 
de teek te verwijderen. Noteer de 
datum wanneer je gebeten bent, waar 
je gebeten bent en wanneer je de teek verwijderd 
hebt. Let daarna nog drie maanden op de plek waar 
de teek zich heeft vastgebeten: verkleuringen van 
de huid of andere klachten met betrekking tot de 
ziekte van Lyme kunnen na een paar weken of maanden 
ook nog optreden. 

Voel je je niet goed of verschijnt er een rode kring 
rond de plek van de beet? Neem dan contact op met je 
huisarts. 

Nu de temperaturen oplopen, loopt ook het risico 
van tekenbeten weer op. Teken zijn het meest actief 
tussen maart en oktober, wanneer de temperatuur 
boven de 8C° is.

WAT IS EEN TEEK?
Lekker de natuur in of aan de slag in de tuin? Pas dan op 
voor de teek! Teken zijn hele kleine, zwarte, spinachtige 
parasieten die zich vasthechten aan mensen om bloed 
te zuigen en zo in leven te blijven. Zonder bloed van 
een menselijke of dierlijke gastheer kunnen ze niet 
overleven. Dat vasthechten noemen we een tekenbeet. 
In Nederland worden er jaarlijks meer dan 1,2 miljoen 
tekenbeten geregistreerd. Een tekenbeet kan gevaarlijk 
zijn doordat ze onder andere de ziekte van Lyme kunnen 
overdragen en het TBE-virus (tekenencefalitis), dat kan 
leiden tot hersen(vlies)ontsteking. 

VALLEN TEKEN UIT BOMEN? 
De kleine zwarte beestjes leven in de natuur, zoals 
grasvelden, weilanden, heide, parken, tuinen en bosrijke 
gebieden. Ondanks hardnekkige fabels kunnen teken 
niet vliegen of springen en ze vallen ook niet uit bomen. 
Het gevaar komt van onderen. Houdt hier rekening 
mee in de maatregelen die je neemt tegen tekenbeten.

TIPS OM EEN TEKENBEET TE VOORKOMEN
Een tekenbeet is niet te voorkomen, maar er zijn wel een 
aantal tips om de kans op een tekenbeet te verkleinen.
- Blijf tijdens het wandelen zoveel mogelijk op de paden 

en vermijd struikgewas en hoog gras.
- Draag lichtgekleurde kleding met lange mouwen en 

pijpen.
- Stop je broekspijpen in (teekwerende) sokken. 
- Smeer de onbedekte huid in met Care Plus® Anti-Tick.

 Het TEKENSEIZOEN
 is weer van start!

advertorial
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Dames Skort Monte d’Oro Heren Shorts Silvaplana

De Schöffel Monte d’Oro skort heeft de zomerse look 
van een rokje en het comfort van een korte broek. De 
Monte d’Oro ziet eruit als een rok, maar beschikt over 

een geïntegreerde short. 

De Short Silvaplana van Schöffel is een technische 
wandelshort met geweldige pasvorm. Gemaakt 
van comfortabel materiaal waardoor het optimale 

bewegingsvrijheid en slijtvastheid biedt. 

FUTURA 21 SLdeuter.com

#deuterforever

DEUTER 
IS AIRCOMFORT
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Wandelen met 
STOKKEN
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Dacht je dat alleen oudere mensen met stokken 
wandelen? Echt niet! Wandelen met stokken heeft 
verschillende voordelen, ook voor jou. 

Omdat ook je armen actief meedoen, train je je 
hele lichaam. Daarnaast bieden wandelstokken 
ondersteuning en zorgen ze voor ritme, evenwicht 
en balans. Met stokken verander je in feite van een 
tweevoeter in een viervoeter, waardoor je minder 
risico op uitglijden hebt. 
Wandelstokken ontlasten je enkels, knieën en heupen, 
waardoor je minder snel moe wordt. En, last but not 
least, met stokken loop je meer rechtop, wat weer beter 
is voor je houding. Tevens heb je door een rechtere 
lichaamshouding de beschikking over een optimale 
longcapaciteit. Genoeg voordelen dus! 
LEKI heeft een uitgebreide collectie wandelstokken om 
je tijdens een wandeling perfect te ondersteunen. 

Laat je deskundig adviseren bij jouw Outdoorspecialist! 

advertorial
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Moeder natuur heeft Karinthië goed bedeeld. In het zonnige zuiden van Oostenrijk heeft ze een zee aan hel-
dere, warme meren tussen de Alpen uitgestrooid. En bergen. Imposante toppen van ruim drieduizend meter 
tot en met de zacht glooiende Nockberge. En vanaf die toppen kijk je uit over de streek die gekenmerkt wordt 
door de culturele verscheidenheid van het Alpen-Adria-gebied, het milde en zonnige klimaat van de zuidzijde 
van de Alpen en door de gastvrije, openhartige bevolking die hun gasten met open armen en een flinke dosis 
levensvreugde ontvangt. En al dat moois ligt klaar om door jou te worden ontdekt. Dus spring je ’s ochtends 
vrolijk je bed uit om aan het volgende avontuur in de natuur te beginnen. De vele mooie fiets- en wandelroutes 
van Karinthië lopen pal langs de campings. 

Karinthië heeft alles waar fietsers blij van worden. 
Veel zon en een mild klimaat, uitstekend bewegwijzer-
de fietsroutes, warme meren zo schoon als drinkwater, 
kabbelende rivieren en bergen met een prachtig uit-
zicht. En natuurlijk de gezellige café’s en restaurants. 
Nieuw sinds 2019 is de ‘grote Karinthië-meren-ron-
de’. Deze 340 kilometer lange, achtvormige fietsroute 
langs tien meren en de rivieren de Gail en de Drau is 
een gezamenlijk project van de regio’s Millstätter See, 
Villach - Faaker See - Ossiacher See, Wörthersee, Klo-

peiner See - Südkärnten en Nassfeld - Pressegger See 
- Lesachtal - Weißensee. Iedere regio levert bergen en 
meren van allerlei soorten en maten aan. Dankzij de ‘8-
vorm’ stel je heel makkelijk je eigen dagetappe samen. 
Zo bepaal je zelf welke meren, plaatsen en beziens-
waardigheden je in de route opneemt. Mocht je niet 
kunnen kiezen: de complete route is een garantie voor 
een heerlijke fietsvakantie voor iedereen, die zo af en 
toe een duik in het tot wel 28 graden warme water van 
de meren op prijs stelt. Voor levensgenieters, natuur-

EEN FEEL
GOOD-VAKANTIE
MIDDEN IN DE
NATUUR

KAMPEREN IN KARINTHIË 
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liefhebbers, romantici en sportievelingen! Heel handig 
zijn trouwens de 50 ‘Kärnten rent-e-Bike’-locaties en 
oplaadpunten, die langs de Karinthische fietsroutes te 
vinden zijn. Hier kun je heel gemakkelijk een van de 
1.000 fietsen (of e-bikes) huren en die bij elke willekeu-
rige locatie weer inleveren. 

DE DRAURADWEG KENT GEEN GRENZEN 
Een van de bekendste fietsroutes van Oostenrijk is 
de circa 510 kilometer lange Drauradweg. De door de 
ADFC (Algemene Duitse Fietsclub) met vijf sterren als 
kwaliteitsfietsroute geclassificeerde Drauradweg, 
biedt gezinnen heel wat belevenissen en loopt via Zuid-
Tirol en Oost-Tirol dwars door Karinthië naar Slovenië 
en Kroatië. Vanaf het beginpunt in Toblach/Dobbiaco 
in Zuid-Tirol fietst u in zes etappes langs de Drau naar 
het eindpunt in Varaždin in Kroatië. Het grootste deel 
van de fietsroute ligt in Karinthië. De Drauradweg is er 
in beide richtingen uitstekend bewegwijzerd en loopt 

voornamelijk over vlak terrein, zodat fietsers met 
volle teugen kunnen genieten van de prachtige natuur. 
Omdat de hele route langs het spoorweg loopt, kunnen 
indien gewenst – bepaalde delen ook per trein worden 
afgelegd. 

EEN MAGISCHE VAKANTIE 
De Karinthische natuur aan de zuidzijde van de Oos-
tenrijkse Alpen, tussen imposante bergen en kraakhel-
dere meren, prikkelt al je zintuigen. Hier voel je je weer 
onderdeel van de natuur. Zie, voel, proef, ruik, hoor en 
geniet van alles wat de natuur te bieden heeft. 
20 van zulke ‘magische momenten’ in de natuur zijn 
te boeken: zo voeren kanotochten, (culinaire) wande-
lingen, boot- of fietstochten je via groene almen, door 
imposante ravijnen, over glinsterende meren en langs 
kabbelende bergbeken naar de meest bijzondere parel-
tjes van Karinthië. De gediplomeerde ‘Natur-Aktiv-
Guides’ kunnen je onderweg alles vertellen over de flo-
ra en fauna, de regio en de bevolking. Meer informatie 
over de ‘magische momenten’ is verkrijgbaar van begin 
mei tot medio oktober in heel Karinthië. 

De unieke combinatie van bergen en meren vormen 
een perfect decor voor allerlei sportieve activiteiten. 
De vele recreatieve wandelroutes beginnen vlak bij de 
campings en de prachtige, prima bewegwijzerde wan-
delpaden liggen op alle denkbare hoogtes in een vrien-
delijke, alpine vakantiewereld, ze zijn kindvriendelijk 
en zelfs begaanbaar met kinderwagens. Actief en bui-
ten zijn, dat kan in Karinthië naar hartenlust. 

De Großglockner is met zijn 3.798 meter de hoogste 
berg van Oostenrijk en tevens het startpunt van de 
langeafstandswandelroute van Karinthië - de Alpe-
Adria-Trail. Deze 750 kilometer lange trail bestaat uit 
43 etappes en loopt door Karinthië en Slovenië naar de 
Adriatische Zee in Italië. Uiteraard kunnen de afzon-
derlijke dagetappes ook apart worden gelopen en ge-
boekt. 

DE SLOW TRAILS VAN KARINTHIË: AL WANDELEND 
INSPIRATIE OPDOEN 
Wie wandelt er niet graag langs de oevers van een 
meer? De ruimte, de bergen in alle soorten en maten 
op de achtergrond, het kabbelende water, de geur van 
de bloeiende natuur. Het zorgt voor een ontspannen, 
inspirerende sfeer. De nieuwe Slow Trails langs de zes 
mooiste meren van Karinthië zijn ideaal om te ont-
haasten. Ze maken het hoofd leeg, inspireren de geest, 
geven nieuwe energie en vormen een oase van rust. 
Weg met die alledaagse stress. Ga wandelen in de 
rustgevende, kalmerende en verfrissende natuur. De 
nieuwe Slow Trails zijn een gezamenlijk project van het 
samenwerkingsverband ‘Urlaub am See’ van de regio’s 
Millstätter See, Villach - Faaker See - Ossiacher See, 
Wörthersee, Klopeiner See en Nassfeld - Pressegger 
See - Lesachtal - Weissensee. De Slow Trails zijn eigen-
lijk een perfecte afspiegeling van het unieke Karinthi-
sche bergen- en merenlandschap. Slow Trails zijn een-
voudige wandelroutes van maximaal tien kilometer 
lang en hooguit 300 te overbruggen hoogtemeters. U 
bent maximaal drie uur onderweg en komt van alles 
tegen: neem een lekker koel voetenbad of wandel op 
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BERGEN MAGAZINE
Inspiratie voor Bergwandelaars!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 
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Vier jij vakantie in de bergen? Lees dan Bergen magazine. Ontdek de mooiste 
wandel paradijzen in de Alpen, de  Pyreneeën en daarbuiten. Geniet van de 
adembene mende foto’s en bevlogen  reportages. En profiteer van uitgebreide 
praktische informatie, zodat jij je bergvakantie perfect kunt plannen.
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BUITEN GEWOON GOED Kamperen in Karinthië 

blote voeten over het zachte mos. Dit is pas op-en-top 
vakantie! 

KARINTHISCHE ALPEN-ADRIA-KEUKEN EN EEN 
 HARTELIJK WELKOM 
In de restaurants zorgen heerlijke, regionale speciali-
teiten uit de Alpen-Adria-keuken voor lekkere pauzes. 
De Karinthische keuken bestaat uit bijzondere gerech-
ten met vooral verse en regionale producten en kent 
invloeden uit de drie landen Oostenrijk, Italië en Slo-
venië. Zoals het hoort in een echt authentieke keuken, 
vormen de verschillende regio’s en seizoensproducten 
de basis. 
Langs de fietsroutes van Karinthië bevinden zich veel 
bezienswaardigheden en attracties voor het hele gezin. 
Met de Kärnten Card op zak bezoekt u de meer dan 100 
aangesloten bezienswaardigheden gratis en zo vaak u 
maar wilt. Bovendien biedt de kaart leuke kortingen 
bij de meer dan 60 bonuspartners. Meer informatie op 
www.kaerntencard.at 

OP DE PLAATSEN, KLAAR? START! 
Ontdek veelzijdig Karinthië met haar bergen en meren 
vanaf de camping. Direct aan het meer, aan de voet van 
de Alpen, romantisch aan een rivier, op een boerderij 
of een van de naturistencampings in Südkärnten, aan 
de Millstätter See of Keutschacher See? Op de ruim 100 
campings met 16.000 staanplaatsen vindt iedereen zijn 
favoriete plekje. 

25 bijzonder sfeervolle campings zijn voor hun hoge 
kwaliteit en service bovendien bekroond met het Kärn- 
ten Qualitätssiegel (Karinthisch kwaliteitskeurmerk). 
Op vele campings zijn tevens comfortabele vakantie-
woningen, compleet ingerichte huurcaravans of nieu-
we mobile homes te huur. Kamperen in Karinthië kan 
dus ook prima zónder eigen caravan, tent of camper. 

VOLLEDIG VERZORGD EN SFEERVOL INGERICHT:  
DAT IS PAS COMFORTABEL KAMPEREN. 
Zo geniet je van het beste van twee werelden: de vrij-

heid van het kamperen in de natuur en de luxe van alle 
voorzieningen en faciliteiten op de camping. De nieuwe 
mobile homes zijn dit jaar te reserveren op onder an-
dere Strandcamping Gruber aan de Faaker See en See-
camping Hoffmann aan de Ossiacher See. Luxe accom-
modaties zijn o.a. te vinden op Camping Breznik aan de 
Turnersee (mobile homes), Seecamping Berghof aan de 
Ossiacher See (vakantiehuisjes met eigen sauna), Cam-
ping Brunner (vakantie-chalets) en Camping Schluga 
(moderne appartementen met grote spa). 

MEER INFORMATIE? 
Bestel op www.camping.at het gratis ‘Camping & Ca-
ravaning’-magazine met 43 geselecteerde campings, 
kijk op www.camping.at of bel/mail met de ‘Urlaubsin-
formation Kärnten’, tel.: 0043-463-3000, e-mail: info@
kaernten.at

Website: www.camping.at  
Facebook: www.facebook.com/kaerntenitsmylife 
Instagram: www.instagram.com/visitcarinthia/ 

MAAK KANS OP EEN
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KAMPEER-
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NAAR KARINTHIË!
Ga naar www.outdoorspecialist.nl

en win een van de
3 KAMPEERVAKANTIES VAN 1 WEEK 

voor 2 volwassenen en 2 kinderen!
Inclusief een spannende buitenactiviteit in de regio.
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WAT IS EEN HALLUX VALGUS?

WWW.HANWAG.NL

BANKS LOW BUNION LL   Black/BlackBANKS LOW BUNION LADY LL   Navy/Asphalt

HANWAG‘S SPECIALE LEEST  
VOOR HALLUX VALGUS  
Veel mensen – en dus ook wandelaars – lijden aan 

een scheefstand van de grote teen (Hallux Valgus) 

of een verstijving van het grote teengewricht. De 

exclusieve Bunion-leest biedt meer ruimte aan 

het grote teengewricht, waardoor comfortabel 

wandelen weer mogelijk wordt.
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De Outdoorspeciaalzaak uit Weert staat bekend om zijn  
goede keuze in collecties, topmerken en deskundigheid.  

De collectie is geschikt voor jouw buitenactiviteiten in  
het weekend of om dagelijks te gebruiken.

KIWI OUTDOOR
WEERT

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

•

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 toonaangevende merken in de outdoorbranche. 

NIEUWE NAAM
VERTROUWDE SERVICE

OUTDOOR
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• 25 juli 2021
• 29 augustus 2021
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BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

WANDELEN!
Met een totale oppervlakte van bijna 800 hectare is het 
Weerterbos het grootste aaneengesloten terrein van Het 
Limburgs Landschap in Midden-Limburg. 

WEERTERBOS

Droge en vochtige bossen, vennen, vochtige graslanden en 
kleine heideveldjes vormen het gebied. Er lopen edelher-
ten, uniek in Limburg. Vier wandelroutes doorkruisen gro-
te delen van het Weerterbos waar u kennis maakt met de 
bijzondere kwaliteiten van het gebied. Bij drie routes pas-
seert u ook de uitkijktoren die prachtig uitzicht biedt over 
het gebied. Er zijn daar ook regelmatig edelherten te zien. 
Via de gele route kunt u even ‘gluren bij de buren’ want deze 
loopt deels door terreinen van onze Brabantse evenknie. 
Het Weerterbos is een Natura 2000-gebied en heeft zo de 
hoogste Europese beschermingsstatus.

TIP VAN RIEN
Een van de favorieten plekken dicht bij huis is het Weer-
terbos. Als je op een rustig tijdstip gaat wandelen kan je 
hier edelherten, reeën, wilde zwijnen en veel vogels zien. 
Er zijn verschillende uitgezette routes, maar probeer ook 
het “natte” gedeelte aan de rechterkant van de Daatjes-
hoeve.
Goede waterdichte schoenen is hiervoor wel nodig. 

Bron: www.limburgs-landschap.nl/natuurgebied/weerterbos

OUTDOOR

Parkeerplaats P1: Hoogbosweg 11, 6031 LH Nederweert
Parkeerplaats P2: 
Daatjeshoeve, Heugterbroekdijk 34, 6031 LE Nederweert
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VERKRIJGBAAR BIJ

Met de Australische Cobber afkoelsjaal en water heeft 
u in een handomdraai een coolpack in de vorm van een 
sjaal. Eenvoudig met water te activeren, geen natte 
kleding en aangename (ver)koeling op elk moment! 

Aan het eind van de vorige eeuw ontstaat de Originele 
Cobber in de Austra-lische Outback. Nog altijd wordt de 
Cobber ingezet om het lichaam langdurig te (ver)koelen. 
In de straattaal betekent Cobber ‘een goede vriend’. En 
dat is hij voor velen. 

Wandelaars, fietsers, nordic walkers, golfers, motor-
rijders,  diverse sporters dragen de afkoelsjaal graag om 
hun lichaamswarmte te verminderen of een blessure 
te verzorgen. De Originele Cobber kan meer…. Er een 
warmtepack of icepack van maken, behoort ook tot de 
mogelijkheden.

Naast het gebruik van de Cobber bij dagelijkse activitei-
ten, geeft de afkoelsjaal verlichting bij ziekte, koorts en 
migraine. De afkoelsjaal wordt vooral gedragen om de 
nek. En verder om het voorhoofd, pols, enkel, knie etc. 

Door de Cobber na enkele dagen opnieuw in water te 
leggen, geeft deze onmiddellijk weer verkoeling. De af-
koelsjaal op de hand wassen volgens instructie en een 
langdurig plezierig gebruik zijn gegarandeerd. Bij Out-
door Travel en Experience is dit geweldige product ver-
krijgbaar in diverse effen kleuren, en Australische -, 
bloemen-, dieren- en fantasie motieven.

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

De Cobber afkoelsjaal: 
DE COOLE OPLOSSING 
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OUTDOOR

BUITEN GEWOON GOED JOUW OUTDOORSPECIALIST

NIEUW IN HET ASSORTIMENT:
Denk je aan een rugzak, dan denk je aan Osprey. 

Osprey is op dit moment één van de meest 
toonaangevende merken op het gebied van 
rugzakken en tassen. Zij maken innovatieve 
en kwalitatieve producten, met oog voor de-
tail en comfort. Er wordt gebruik gemaakt 
van de nieuwste technieken en de rugzak-
ken zijn tot in de puntjes netjes afgewerkt. 
Het resultaat is een lichtgewicht, maar toch 
sterk en duurzame rugzak, verkrijgbaar in 

verschillende modellen. Hierdoor is er altijd 
eentje te vinden die perfect aansluit bij jouw 

wensen en behoeften.

DAGRUGZAKKEN VAN OSPREY

Het begon in 1977 toen de eerste Gris-
port schoen werd geproduceerd door 
de Italiaanse broers Grigolato. Zo ont-
stond Grisport als gespecialiseerde 
producent van handgemaakte schoe-
nen voor wandelen en vrijetijdsbeste-
ding. Vandaag de dag heeft Grisport 

WANDELSCHOENEN VAN GRISPORT

Klean Kanteen staat voor goede, verantwoorde alternatieven voor (vervui-
lende) plastic drinkflessen en flessen van gecoat aluminium. Veilig voor jou, 
veilig voor het milieu. De hervulbare drinkflessen zijn gemaakt van duurzaam 
en BPA-vrij roestvrijstaal. Klean Kanteen was het eerste bedrijf die hiermee op 
de markt kwam. Inmiddels is het assortiment flink uitgebreid met allerlei stijl-
volle modellen, formaten en mooie kleuren. KIean Kanteen is er voor iedereen! 
Ook voor outdoor activiteiten is Klean Kanteen de beste keuze; voor functionaliteit 
en design heeft Klean Kanteen al meerdere prijzen in de wacht mogen slepen.

DRINKFLESSEN 
VAN KLEEN KANTEEN 

meer dan 2000 werknemers in dienst 
en heeft de fabriek een oppervlakte 
van 40.000 m2.

MADE IN ITALY
In de loop van de jaren heeft Grisport 
zich bewezen als toonaangevende fa-
brikant van wandelschoenen door ex-
pertise, technologie, innovatie, onder-
zoek & ontwikkeling als bouwstenen 

in het productieproces te verwer-
ken. Grisport is een echt Italiaans 

merk en ondersteunt dit door 
het ‘Made in Italy’ label.

KWALITEIT HOOG IN HET VAAN-
DEL
Grisport maakt gebruik van 
high-performance materia-

len, leersoorten en membranen. 
Toch blijft de traditionele erva-

ring van het schoenenvak aanwezig 
in de productie om iedere schoen te 

voorzien van de kwaliteit en de details 
van een handgemaakt product. 

COMFORT OP DE EERSTE PLAATS
Een voortdurende missie van Grisport 
is het streven naar wandelschoenen 
met de meest comfortabele pasvorm. 
Bij het produceren van Grisport’s 
kwaliteitsschoenen worden ook een 
mooi design en technologische eigen-
schappen niet vergeten, maar comfort 
blijft altijd op de eerste plaats staan.

DUURZAAM PRODUCEREN
Grisport heeft strikte normen als 
het gaat om duurzaamheid en bij het 
selecteren van de grondstoffen. De 
schoenen worden geproduceerd op 
zonne-energie. De daken van de fa-
briekshallen bestrijken 15.000m2 aan 
zonnepanelen. Dat levert 70% van de 
kracht op dat nodig is tijdens de pro-
ductie.
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NIEUWE NAAM - VERTROUWDE UITSTRALING

0000 ANW Kiwi Outdoor Logo's.indd   10000 ANW Kiwi Outdoor Logo's.indd   1 30-03-2021   11:1030-03-2021   11:10



reportage

29
•

Hoi Roeland! Je bent een succesvolle bergbeklimmer 
en berggids, kun je ons iets meer vertellen over hoe 
je bergen bent gaan beklimmen en waarom je besloot 
om berggids te worden?
Mijn ouders namen me toen ik klein was mee naar de 
bergen, maar we stopten altijd bij de gletsjers omdat zij 
niet de kennis hadden om die te begaan. Ik wilde ze be-
treden en verkennen en daarom volgde ik een cursus bij 
de Nederlandse Alpenclub. Er volgden meer cursussen 
en ik raakte verslaafd: omdat ik ook het gevoel had dat 
indoorklimmen mijn eigen vaardigheden in de bergen 
zou verbeteren, heb ik dat opgepakt in de maanden die 
ik in Nederland was. Het klimmen gaf (en geeft mij nog 
steeds!) een heel bijzonder gevoel vanbinnen en gaf me 
de gelegenheid om mezelf uit te dagen op een manier 
die ik nog nooit had meegemaakt. Nadat ik een sport-
instructeursopleiding had voltooid en skileraar werd, 
wist ik dat ik iets met mensen in de bergen wilde doen. 
Berggids worden leek mij de ultieme keuze. Een van 
mijn instructeurs bij de Alpenvereniging gaf me het 
vertrouwen om deze droom daadwerkelijk na te jagen.

Het afgelopen jaar was voor ons allemaal een heel bij-
zonder jaar en met de gesloten grenzen en andere res-
tricties tijdens lockdowns moet het moeilijk zijn ge-
weest om een professionele berggids te zijn. Hoe heb 
je deze periode beleefd en hoe is je beroep beïnvloed?
Het was een vreemd jaar, vooral voor wie in de toeris-
tische sector werkzaam is. De zomer was oké, met veel 

werk, maar met een andere sfeer in de hutten en op de 
berg dan normaal. Sinds eind september heb ik van-
wege de reisbeperkingen die in Nederland waren inge-
steld niet meer gewerkt. Hoewel ik zelf nog wel de ber-
gen in kon, was het soms moeilijk om positief te blijven 
en vooruit te blijven kijken. Maar dat bleef ik wel doen 
en ik concentreerde me op de positieve dingen waar-
van we er nog steeds zo veel hebben in ons leven: ik heb 
de afgelopen zes maanden vooral gebruikt om te trai-
nen en dat gaf me in die periode een doel en richting. 
Net als ik willen veel van mijn klanten graag weer naar 
de bergen en het is interessant om te zien dat outdoor 
zoveel meer is dan alleen ‘leuk’. Het geeft mensen een 
doel, een uitdaging en een manier om zichzelf fysiek en 
mentaal te herstellen.

Wat zijn je volgende projecten als bergbeklimmer en 
wat voor uitrusting heb je daarvoor nodig?
Het volgende project is waarschijnlijk een van de 
grootste die ik ooit heb geprobeerd: dit voorjaar ver-
trekken we naar de Mount Everest en we proberen 
die te beklimmen zonder aanvullende zuurstof, zonder 
Sherpa-ondersteuning boven het basiskamp (we zul-
len wel de vaste touwen gebruiken) en we willen pro-
beren om al ons afval (inclusief menselijk afval) van de 
berg mee naar beneden dragen. Ons doel en ideaal is 
om tijdens de klim enkel en alleen de sporen van onze 
bergschoenen achter te laten. Naast het normale berg-
beklimmateriaal (zoals een rugzak, stijgijzers, klim-

BERGGIDSEN TIJDENS DE PANDEMIE EN DAARNA 
INTERVIEW MET

NEDERLANDSE BERGGIDS 

ROELAND VAN OSS
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Zeg vaarwel tegen vuil en vlekken
De Royal Robbins Spotless Traveler-producten zijn comfortabel, eigentijds en door 
het gebruik van de PFC-vrije HeiQ technologie antistatisch, vuil- en vlekkenwerend. 
De polyester stof is luchtig, rekt mee, is ongeloofl ijk licht en compact op te vouwen. 
De kleding droogt snel, is ademend en biedt ook nog eens UPF 50+ zonbescherming. 

SPOTLESS TRAVELER COLLECTIE

www.royalrobbins.eu
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Een greep uit de uitrusting die Roeland van Oss  zal gebruiken tijdens zijn Everest-expeditie:

● Rab Latok Mountain 2 tent 
(mini-bergsporttent  
voor hoge kampen)

● Rab Expedition 
Down Suit  
(donzen  
expeditiepak)

● Rab Expedition Mitts 
(warme wanten)

● Rab Neutrino 800  
(een hele warme en lichte slaapzak 
voor de hoge kampen)

BUITEN GEWOON GOED Interview Roeland van Oss

gordel) hebben we speciale uitrusting nodig die ons 
voldoende warmte geeft op deze extreme hoogte: spe-
ciale warme expeditieschoenen, een donspak, speciale 
wanten, een donkere bril tegen het felle zonlicht, een 
speciaal gezichtsmasker dat de lucht verwarmt terwijl 
we ademen, enzovoort. Daarnaast hebben we een sterk 

lichaam nodig en waarschijnlijk net zo belangrijk, een 
zeer sterke en vastberaden geest. Je kunt onze reis vol-
gen op projecteverest21.com.

Heel erg bedankt Roeland, en het allerbeste voor het 
project dat je voor de boeg hebt!

Roeland van Oss is een van de 
weinige Nederlandse ski- en berg-
gidsen. Hij woont een groot deel 
van het jaar in Chamonix (Frankrijk) 
vanwaar hij overal in de Alpen werkt 
als berggids. 

Lees meer over Roeland op 
https://www.roelandvanoss.com/.

5657 ANW Berggidsen Equip.indd   315657 ANW Berggidsen Equip.indd   31 14-05-2021   11:2314-05-2021   11:23



PFC-FREE
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WATER COLUMN

Killtec komt in het voorjaar met nieuwe packables in frisse voorjaars-
kleuren. Deze regenjasjes voor hem en haar zijn ideaal om mee te 

nemen in je rugzak of je bindt ze heel eenvoudig om je middel tijdens 
het wandelen. Het zakje met ombindt elastiek zit heel slim verwerkt 
in de zijzakken. Verder is het jack zeer licht in gewicht en met een 
waterkolom van 10.000mm en getapete naden zeer functioneel en 

een must have voor iedere wandelaar. 
Te koop vanaf 69,95 Euro bij de Outdoorspecialist.
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Yaelle Alkobi is de Social Media Editor van Buitengewoon Goed Magazine. 
Zij vangt de mooiste online verhalen en meest inspirerende posts, 

om die ieder kwartaal te tonen in ons magazine.  

Vorig jaar lanceerden wij samen met LOWA de campagne #buitengeluksmoment. Vele enthousiaste wandelaars 
deelden hun buitengeluksmomenten onder deze hashtag en ook influencers liepen enthousiast mee, waaronder 
Papa Sjenkie. Hij liet in ons vorige magazine zien dat hij enorm geniet van zijn herfstwandelingen met hond Niko

#BUITENGEWOON
GOED

Maar hij heeft ook een prachtig gezin; een 
knappe vrouw en drie plaatjes van dochters! 
Op zijn Instagram kanaal laat Papa Sjenkie nu 
in de lente zien dat hij dolgraag met hen er lek-
ker op uit trekt. Ze wandelen graag in de Loon-
se en Drunense Duinen en dat doen ze het al-
lerliefst op hun wandelschoenen van LOWA. 

Papa Sjenkie: “Sinds ik vorig jaar LOWA wan-
delschoenen heb aangeschaft, loop ik meer dan 
ik had verwacht. Ik vind het zulke fijne schoe-
nen dat ik nu ook met mijn meisjes naar Out-
doorspecialist.nl ben gegaan. Ze hebben hier 
de voetjes opgemeten en een scan gemaakt. Zo 
konden ze de perfecte LOWA wandelschoenen 
voor mijn meisjes adviseren. Nu hebben zij ook 
goede wandelschoenen die lekker stevig zijn en 
de voetjes ondersteunen”.

Deel ook jouw #buitengeluksmoment op Face-
book en Instagram. Post een foto van jouw 
wandeling en vermeld hieronder waar jij 
 buiten het meest van geniet plus de hashtag 
#buitengeluksmoment. Zo creëren we dui-
zenden momentjes van geluk en inspireren 
en motiveren we anderen om lekker te wan-
delen!

Volg @papa_sjenkie op Instagram en volg 
ook  Outdoorspecialist.nl op Facebook en 
 Instagram!ph
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o 
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nk
ie

Yaelle Alkobi is de Social Media Editor 
van Buitengewoon Goed Magazine. 

Zij vangt de mooiste online verhalen en 
meest inspirerende posts, om die ieder 

kwartaal te tonen in ons magazine.  
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Local Hero Travel: ‘Het ontdekken van unieke plekken, ontmoetingen met de lokale bevolking en het leren 
kennen van andere culturen. We willen allemaal herinneringen verzamelen. Maar we zijn ons ook steeds 
bewuster van de gevolgen die onze reizen met zich meebrengen.

Alles over duurzaam reizen  
Hoe kan ik BEWUSTER 
DUURZAAM REIZEN?
Bezoek de mooiste tropische stranden en zorg ervoor 
dat je alleen een voetafdruk in het zand achterlaat. 
Wij vertellen je meer over hoe jij je reis duurzamer 
kunt maken. Met een minimale voetafdruk draag je 
bij aan het beschermen van natuur, cultuur en men-
senrechten. Het zijn soms kleine handelingen die al 
een groot verschil maken.’ 

#REISEXPERT TER PLAATSE 

Je local Hero, je lokale reisexpert, woont op de be-
stemming en weet daardoor als geen ander hoe hij/
zij terug kan geven aan zijn/haar eigen community. 
Je local Hero regelt je reis dan ook zo verantwoord 
mogelijk. Met kleinschalige overnachtingen en met 
respect voor mens, dier en natuur. Alles zo min mo-
gelijk vervuilend.  
Door je reis kleinschalig te regelen, geeft het kansen 
aan de lokale bevolking op werk, inkomen en een 
ontmoeting met jou als de reiziger. Als reiziger ont-
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Hoe kan ik BEWUSTER 
DUURZAAM REIZEN?

FARMSTAY IN COSTA RICAdek je de wereld door de ogen van de locals. Want, een 
bijzondere ontmoeting is je beste reisherinnering.

#HOMESTAYS
Een bijzondere manier om kleinschalig te reizen is 
door te overnachten in een ‘homestay’. Je slaapt let-
terlijk een nachtje (of nachtjes) bij de mensen thuis. 
Het is de beste manier om de locals beter te leren ken-
nen. Want tijdens je homestay krijg je de kans om het 
leven van de locals van dichtbij mee te maken. Zo ga 
je bijvoorbeeld met je gastvrouw mee naar de lokale 
markt om inkopen te doen voor het diner. Of je helpt 
je gastheer een handje mee op het platteland en be-
zoekt ’s middags de lokale school van de kinderen.
Op bijna alle bestemmingen kun je overnachten in 
een homestay. Homestays zijn er in alle soorten en 
maten. Een kleine greep uit onze homestays:

TOWNSHIP STAY IN ZUID-AFRIKA
In Xhosa is het verblijf bij de locals een echte eye-
opener. De Apartheid mag dan verleden tijd zijn, het 
heeft nog altijd een grote invloed op het dagelijkse 
leven van de bevolking. Tijdens je verblijf bij de Xhosa 
wandel je naar de school en het dorpshuis, je leert 
hier meer over hun geschiedenis, tradities, gewoon-
tes en geloof. Je gastgezin leert je een paar woordjes 
Xhosa (het is even oefenen, de klanken zijn lastig te 
maken voor ons). Voor even ben je echt onderdeel van 
de lokale gemeenschap. 

Op Finca Surá slaap je in een eenvoudig huisje met 
uitzicht over de groene heuvels van Costa Rica. Je 
verblijft bij boer Don Rodolfo, zijn vrouw Doña Rosa 
en hun 8 kinderen. Met een grote glimlach staat Don 
Rodolfo je op te wachten om je zijn biologische boer-
derij te laten zien. Op het land verbouwen ze ananas, 
suikerriet en cacao. Net als Don Rodolfo ga je vroeg 
uit de veren. Je helpt met het voeren van de varkens 
en kippen en plukt verse ananas voor bij het ontbijt. 
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LOCAL HERO TRAVEL, 
Een  bijzondere ontmoeting is je 
beste reisherinnering
Reizen is meer is dan hotels boeken, highlights afvin-
ken en kant-en-klaar avontuur. De echte waarde van 
reizen zit in een bijzondere ontmoeting, een onver-
wachts gesprek, een nieuw inzicht uit een andere cul-
tuur. Want die ene bijzondere ontmoeting, die blijft je 
bij. Vanuit die gedachte hebben Stef Franke en Wilkin 
Kroon (oud mede-eigenaren Riksja Travel) in samen-
werking met Sander van Opstal en Eppo Steenhuisen 
(eigenaren Askja Reizen) in 2014 Local Hero Travel op-
gericht. Een reisorganisatie in Arnhem, waar jij als rei-
ziger rechtstreeks in contact wordt gebracht met een 
reisspecialist in het land waar je naar toe wilt. Geen 
standaard pakket, wel helemaal op maat, individueel, 
kleinschalig en lokaal. Een reis die je zelf samenstelt 
met je local Hero, je reisexpert ter plaatse. Woonach-
tig (en vaak geboren) op je reisbestemming, waardoor 
zij de leukste insider tips hebben om met jou te delen. 
Je regelt je reis met een lokale reisexpert inmiddels op 
39 bestemmingen. Of je nou kiest voor een wandelreis 
naar Georgië, trekking door de Himalaya, een safari 
door een kleinschalig natuurreservaat in Sri Lanka of 
de jungle van Costa Rica: je local Hero kan het voor je 
regelen.  

Een persoonlijk reisplan op maat ontvangen? 
Onze local Hero’s helpen je graag. Kijk voor jouw be-
stemming op onze website: www.localherotravel.nl 

BESTEMMINGEN LOCAL HERO TRAVEL:
Alaska
Antarctica
Argentinië
Armenië
Belize
Bolivia
Borneo
Cambodja
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Cuba

Ecuador
Galapagos
Georgië
Guatemala
IJsland 
Indonesië
Japan
Java & Bali
Laos
Madagaskar
Maleisië
Marokko
Mexico

Myanmar
Namibië
Nepal
Nicaragua
Panama
Peru
Spitsbergen
Sri Lanka 
Suriname
Tanzania
Thailand
Vietnam
Zuid-Afrika

Met je gezin op reis? We begrijpen wat je wilt. Wij 
maken ook familiereizen over de hele wereld. Deel je 
wensen met je local Hero en ontvang een reisplan voor 
jouw ideale gezinsreis.

REIZEN MET LOCAL HERO TRAVEL:
- Je reis op maat
- Bijzondere ontmoetingen
- Direct lokaal contact

’s Middags nemen de kinderen je mee voor een ver-
koelende duik bij de nabijgelegen kreek. Zo ervaar je 
zelf het boerenbestaan in Costa Rica.  

#KLEINSCHALIG OVERNACHTEN
Verklein je voetafdruk door bewust te kiezen voor 
kleinschalige hotels en guesthouses. Deze accommo-
daties zijn vaak family-run en bieden werkgelegen-
heid aan de locals. Het geeft meteen een persoonlijke 
touch aan je reis. Bij aankomst word je warm wel-
kom geheten door je gastvrouw met een verkoelend 
drankje.
Ook zie je dat steeds meer accommodaties zich focus-
sen op duurzaamheid. Deze eco-lodges liggen vaak 
op unieke locaties middenin de natuur. Je verblijf is 
milieuvriendelijk doordat de lodges zelfvoorzienend 
zijn. Ze maken gebruik van zonne-energie, het regen-
water wordt opgevangen en hergebruikt, plastic kom 
je er niet tegen en het eten wordt bereid met produc-
ten uit de streek of eigen tuin. Dat is nog eens verant-
woord relaxen met een kokosnoot in de hand. 

#SLIMME KEUZES
Naast het kleinschalig regelen van je reis kun je zelf 
ook andere dingen doen om je reis nog duurzamer te 
maken. Dit begint al bij het boeken van je vluchten, 
hoe minder je vliegt hoe beter. Boek dus als het kan 
een rechtstreekse vlucht. Én kies ervoor om je CO2 

uitstoot van je vlucht te compenseren. 
Kies er eens voor om de fiets te pakken en trappend 
de omgeving te verkennen. Nog leuk ook, want je zet 
de fiets makkelijk aan de kant bij een marktkraampje 
voor een praatje met de eigenaar. Of stap in je wan-
delschoenen en trek een dag de natuur in. In je rugzak 
heb je natuurlijk je eigen drinkfles die je mee hebt ge-
nomen van huis. 
Schuif tijdens je rondreis aan bij lokale restaurants. 
Hiermee draag je bij aan de economie van het land 
en ondersteun je de lokale ondernemers. En dat ter-
wijl jij je smaakpapillen prikkelt met de aroma’s van 
de plaatselijke cuisine onder het genot van een lokaal 
biertje. Je reis duurzamer maken, hoeft niet eens zo 
moeilijk te zijn en het is nog leuk ook. 

EEN PERSOONLIJK REISPLAN OP MAAT ONTVANGEN? 
Op localherotravel.nl stel je samen met je local Hero 
van je bestemming jouw rondreis samen. Neem con-
tact op met de local Hero, je reisexpert ter plaatse, en 
ontvang een voorstel op maat. 
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BESCHERM JE OGEN
MET EEN KWALITATIEVE ZONNEBRIL 

advertorial

37
•

schermen. Wij bieden een ruim assortiment met mo-
derne, stijlvolle, modieuze en sportieve monturen voor 
mannen, vrouwen en kinderen aan. Ook is er een ruime 
keuze in verschillende lenzen en kleuren. Naast alle-
daagse zonnebrillen bieden we ook sportbrillen aan. 
Per sport is de perfecte bril met de juiste lens-technolo-
gie ontwikkeld om alles uit je sportprestaties te kunnen 
halen. 

GEPOLARISEERDE LENZEN/HOOG CONTRAST LENZEN 
De gepolariseerde lens vermindert verblindende en 
hinderlijke schitteringen om het contrast te verhogen 
en de diepteperceptie te verbeteren in een grote ver-
scheidenheid aan weers-/lichtomstandigheden. Het 
geeft een verzachtend effect op het oog, waardoor de 
ogen minder vermoeid raken. 

Hoog contrast lenzen combineren technologieën op 
het gebied van kleuraccent en kleurcontrast. De lenzen 
verdelen het licht in verschillende kleuren. Hierdoor 
komen de juiste kleuren meer naar voren en worden 
overige kleuren gefilterd, waardoor het zicht gedetail-
leerd is met een contrast dat niet wordt aangetast door 
negatief licht. De lenzen zorgen dus voor kleurverster-
king en kleurcontrast in verschillende omgevingen zo-
als bijvoorbeeld rivieren, wegen of ruwe berghellingen. 

Van al onze zintuigen zijn onze ogen verreweg de belangrijkste. 85% van onze 
dagelijkse indrukken gaat via de ogen. Ogen moeten daarom goed beschermd 
worden; bescherming tegen UV-straling van de zon is belangrijk om beschadiging 
van de ogen te voorkomen. Overmatige blootstelling aan UV-straling verhoogt 
het risico op staar en andere oogaandoeningen. Een kwalitatieve zonnebril 
beschermt de ogen tegen UV-straling en zorgt ook voor ontspannen ogen.

LET BIJ HET AANKOPEN VAN EEN ZONNEBRIL  
OP DE VOLGENDE PUNTEN:
• Hoeveel procent UV-bescherming biedt de zonne-

bril? Dit wordt meestal aangegeven bij de product-
specificaties.

• Zorg ervoor dat het montuur goed aansluit op je ge-
zicht. Hierdoor voorkom je dat UV-licht via de zijkant 
bij de ogen terecht komt. 

• Met een cijfer van 0 tot 4 wordt aangegeven wat de 
kleurintensiteit van de glazen is. Er wordt aangeraden 
om in de zomer een bril van minimaal categorie 3 met 
75% lichtabsorptie te dragen. 

• Mits de glazen 100% UV-bescherming bieden, heeft 
de kleur van de glazen geen effect op de UV-bescher-
ming.

• Het is belangrijk dat de glazen optisch zuiver zijn en 
ook zijn gepolariseerde glazen of hoog contrast lenzen 
aan te raden om hinderlijke schitteringen in het zicht 
te neutraliseren en contrasten te versterken.

 
ZONNEBRILLEN
De zonnebrillen welke je bij onze outdoorspecialisten 
kunt kopen zijn van zeer hoge kwaliteit. Alle zonnebril-
len bieden 100% UV-bescherming en de meeste lenzen 
vallen in categorie 3 met minimaal 75% lichtabsorptie. 
Dit betekent dat alle zonnebrillen je ogen optimaal be-
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Vrijheid, weg van de mensenmassa’s, de natuur in: het zijn actuele onderwerpen. 
Het zijn ook de basiselementen voor het wildkamperen. Meer dan ooit willen mensen 
eigen keuzes maken en dat op een verstandige manier doen. Het boek ‘Ik zag twee 
beren… Wildkamperen’ biedt talloze tips en weetjes, sfeervolle foto’s en verhalen 
verzameld tijdens honderden nachten in de logeerkamer van moeder natuur. Lobke 
Dijkstra, avonturier van Hollandse bodem, haalt de beren van de weg en neemt je 
stap voor stap mee op avontuur. Te bestellen via www.ikgawildkamperen.nl 

IK ZAG TWEE BEREN… 
WILDKAMPEREN

Met deze twee nieuwe modellen geeft Hanwag 
een nieuw signaal af m.b.t. multifunctionaliteit. 
Sportief, stijlvol en comfortabel - de lage 
schoenen Arnside en Cliffside bieden het 
perfecte klima,-en draagcomfort voor alle 
voeten en voetvormen, zowel in de natuur, op 
kantoor of in de stad.

Ontspanning en rust, unieke landschappen en 
diverse mogelijkheden voor sportieve activiteiten 
- de vrije natuur trekt mensen al decennia lang 
aan. Met toevoeging van de lichte en sportieve 
allrounders Arnside en Cliffside aan de Hanwag 
categorie ‘Travel’, bieden wij nu het geschikte 
schoeisel voor alle vormen van vrijetijdsbesteding 
in de natuur en voor dagelijks gebruik. Dankzij 
de hoogwaardige materialen in bovenwerk en 
voering ‘Made in Europe’ zijn deze 
modellen duurzaam, vormstabiel, 
comfortabel en ontworpen voor 
een actieve levensstijl waarbij 
iedere dag er weer anders uitziet. 
Daarbij zijn ze door de speciale 
ambachtelijke zoolconstructie 
verzoolbaar. 

HANWAG
ARNSIDE & CLIFFSIDE 

FOCUS ON
MULTIFUNCTIONALITY

Ga naar www.outdoorspecialist.nl
en maak kans op een gratis

Klean Kanteen fles!
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IPANEMA SS21 DAMES
Haal de zomer in huis met een chunky-,  

glamour- of safarilook aan je voeten.

Hoe mooi en trendy kunnen eenvoud en kleur zijn. Zacht! 
Soepel! Licht! Kleurrijk! Comfortabel! Dat is de Ipanema 
Anatomic Tan Colors. Een échte klassieke teenslipper 
met een voetbed waarop je urenlang heerlijk loopt. De 
Anatomic Colors is verkrijgbaar in 17 kleuren, kiezen maar! 
Je maakt in ieder geval een duurzame keuze, de slippers 

van Ipanema zijn 100% Vegan. 

DENK JE AAN IPANEMA, DAN DENK JE AAN DE ZOMER.
VAN DE VROEGE LENTEZON TOT DE ZWOELE 

ZOMERAVONDEN.

Ipanema is er voor iedereen die zich verbonden voelt met 
dat zonnige gevoel. Het gevoel van Ipanema. Met een 
slipper of sandaal aan je voeten, voel je de vrijheid vanuit 

je tenen tot je kruin. 

De Grisport Arizona Mid dameswandelschoen biedt comfort op 
zowel korte als lange wandelingen

Wandelen is uitgegroeid tot volkssport nummer 1: in de thuiswerk-
pauze, na het eten en in het weekend. Het is gezond en ideaal om 
bij te praten met vriendinnen. Trek wel goede wandelschoenen aan 
als je de deur uitgaat en liever geen sneakers. Je hebt dan meer grip 
en stabiliteit, en bovendien heb je minder kans op blaren, blessures 
en vermoeide voeten. 

De Grisport Arizona Mid voor dames is vanaf 1 maart verkrijgbaar bij 
outdoorwinkels en -webshops in de kleuren bruin, zwart en blauw. 
Consumentenadviesprijs € 149,95. 

Ga voor meer informatie en verkooppunten naar www.grisport.nl

Grisport Arizona Mid
DAMESWANDELSCHOEN 

Primus introduceert een nieuwe reeks waterflessen 
genaamd Klunken. Het woord ‘Klunken’ komt van het 
Zweedse werkwoord ‘klunka’ en betekent ‘drinken in slokjes’.
Klunken matcht qua kleur en past perfect in het zijvak van je 
geliefde Fjällräven Kånken-rugzak! 

Duurzaam, hygiënisch en praktisch. Door de brede opening 
is de fles makkelijk te vullen en schoon te maken. Op reis, 
tijdens het sporten, naar school of het werk - Klunken neem 
je gemakkelijk overal mee naartoe. 

De Klunken is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen: 
een enkelwandige versie van 0,7 liter of de dubbelwandige 
versie van 0,5 liter met vacuüm isolatie om water koel of je 
koffie warm te kunnen houden.

WELKOM
‘KLUNKEN’

SPOTLESS
VOOR HEM & HAAR
Royal Robbins Spotless Traveler producten voor dames & heren zijn 
comfortabel, eigentijds en door het gebruik van de PFC-vrije HeiQ 
technologie antistatisch, vuil- en vlekkenwerend. De polyester stof 
is luchtig, rekt mee, is ongelooflijk licht en compact op te vouwen. 
De Spotless Travelerlijn voor dames bestaat uit jurkjes, tops en 
broeken in diverse kleuren en vrolijke prints. De kleding droogt 
snel, is ademend en biedt ook nog eens UPF 50+ zonbescherming. 
Kortom, ideaal voor de zomer.

Nieuw in SS21 - 
Spotless Traveler 
voor heren.
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KEER WANDELEN 
OP DE

Als ons land één wandelparadijs kent, dan is het wel de Utrechtse heuvelrug. Met zijn uitgestrekte heidevelden, 
statige landgoederen en eindeloze bossen, is deze zandrug in het hart van Nederland al eeuwenlang een geliefd 
toevluchtsoord voor natuurliefhebbers. Als je van wandelen houdt, kom je hier dan ook niets tekort, met hon-
derden kilometers aan wandelpaden. Van onverharde klompenpaden tot statige grindpaden over landgoede-
ren. Met deze overvloed, kan het soms lastig kiezen zijn. Om je alvast een eind op weg te helpen, hebben wij hier 
daarom 5 van de mooiste wandelroutes van de Utrechtse Heuvelrug voor jou op een rij gezet.

reportage
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1: ONTDEK HET JUFFERPAD
Eeuwen geleden stond de Utrechtse Heuvelrug ook al 
bekend om zijn natuurpracht. Welgestelden lieten hier 
daarom landgoederen en kastelen aanleggen. In de vo-
rige eeuw kreeg het gebied tevens een militaire functie, 
aangezien de Grebbelinie hierdoorheen liep. Deze reeks 
aardewallen forten en betonnen kazematten moest 
ons land beschermen tegen invallen vanuit het Oosten. 
Met al deze historische monumenten, is deze streek 
tegenwoordig een unieke mix van natuur en cultuur. 
Wie kennis wil maken met dit rijke verleden van de 
Utrechtse Heuvelrug, kan hiervoor het Jufferpad lopen. 

De Utrechtse Heuvelrug ontstond 150.000 jaar geleden 
tijdens de voorlaatste ijstijd. De oprukkende gletsjers 
stuwden het zand omhoog, waardoor er een langge-
rekte stuwwal ontstond, van het Gooimeer tot aan de 
Grebbeberg. Door de eeuwen heen hebben het water 
en de wind het gebied vervolgens verder gevormd. Het 
eindresultaat is een uiterst gevarieerd landschap, met 
heuvels, vlaktes, uitgestrekte heidevelden en vooral de 
eindeloze bossen. Na de Veluwe is de Utrechtse Heu-
velrug het grootste bosgebied van Nederland. En deze 
veelzijdige streek kan je natuurlijk het beste te voet 
verkennen, vooral over deze 5 routes!

UTRECHTSE 
HEUVELRUG

5
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Dit 16 kilometer lange Klompenpad voert je door het 
buitengebied van Renswoude en Veenendaal, waarbij je 
ook door de Gelderse Vallei komt. Onderweg passeer je 
oude en nieuwe landgoederen, evenals diverse forten 
uit de Grebbelinie.

2: HET TREKVOGELPAD ALS DAGWANDELING
Het Trekvogelpad is zonder twijfel een van de bekend-
ste Langeafstandswandelingen (LAW’s) van Nederland. 
In maar liefst 414 kilometer doorsnijdt deze route ons 
land van west naar oost, onder meer door de Utrechtse 
Heuvelrug. Dit hele traject in één keer lopen is echter 
misschien wat te veel van het goede. In plaats daarvan 
kan je er ook voor kiezen om één etappe van de routes 
als dagtocht te lopen. Bij het Trekvogelpad kunnen wij 
jou dan etappe 11 aanraden. In 21,8 kilometer wandel je 
van Austerlitz naar het dorpje Langebroek, dwars door 
de Utrechtse Heuvelrug. Je loopt hierbij door dichte 
bossen, grotendeels over onverharde paden. Onderweg 

kom je ook langs Doorn, waar het beslist de moeite loont 
om een omweggetje te maken langs het Huis Doorn, het 
ballingsoord van de laatste Duitse keizer Wilhelm II.

3: WANDELEN LANGS DE HOOGTEPUNTEN 
VAN DE KAAPSE BOSSEN
Naast zijn historische monumenten, heeft Doorn nog 
veel meer te bieden. Vlakbij deze plaats liggen namelijk 
de Kaapse Bossen, een wandelgebied in het hart van 
de Utrechtse Heuvelrug. Met zijn kronkelige paadjes, 
stuifzand, statige beukenlanen en vele soorten flora 
en fauna, is dit bos een geliefde wandellocatie. Er lopen 
vier verschillende wandelingen door de Kaapse Bossen, 
waarvan de wandelroute Hoogtepunten Kaapse Bossen 
misschien wel de mooiste is. Bij deze wandeling loop je 
in 9 kilometer een rondje door het gebied. Het letterlijke 
en figuurlijke hoogtepunt is de 26 meter hoge uitzicht-
toren De Kaap, waar je bij helder weer zelfs de Domto-
ren in Utrecht kan zien.

UTRECHTSE 
HEUVELRUG
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WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 16,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

Wandel magazine is al ruim 35 jaar een begrip onder wandel  liefhebbers. 
Lees alles over lange & korte  wandelingen dichtbij huis, maar ook over 
wandel paradijzen elders in Europa. Met veel aandacht voor natuur, 
landschap, cultuur & geschiedenis.

WANDEL MAGAZINE
Hét vertrekpunt voor iedere wandelaar!

PROFITEER NU VAN DE INTRODUCTIEAANBIEDING! 

WWW.WANDELMAGAZINE.NU/OUTDOORSPECIALIST

OOK
LEUK ALS
CADEAU!

€ 16,95

nummers
1 JAAR
al vanaf4

Wandel magazine is al ruim 35 jaar een begrip onder wandel  liefhebbers. 
Lees alles over lange & korte  wandelingen dichtbij huis, maar ook over 
wandel paradijzen elders in Europa. Met veel aandacht voor natuur, 
landschap, cultuur & geschiedenis.

5657 ANW advertenties.indd   425657 ANW advertenties.indd   42 12-05-2021   10:0312-05-2021   10:03



BUITEN GEWOON GOED Wandelen

Wandel Magazine is 
al meer dan 40 jaar 
het wandeltijdschrift 
van Nederland. Het 
magazine beschrijft 
korte en lange tochten 
in Nederland en Europa. 
Met veel aandacht voor 
landschap, natuur en 
cultuur. 
Ga naar www.
wandelmagazine.nu
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4: HOOG EN LAAG DOOR HET AMERONGSE BOS
Hoewel de wandeling Hoog en Laag ‘slechts’ 6 kilome-
ter lang is, is de route toch enorm afwisselend. Bij dit 
traject wandel je namelijk door het Amerongse Bos, een 
van de oudste bossen van de streek. Hier vind je een 
mix van naald- en loofbomen, waarvan sommige meer 
dan 230 jaar oud zijn. Het hoogste punt van de route is 
de Amerongse Berg, die met zijn 69 meter tevens het 
hoogste punt van Utrechtse Heuvelrug is. 
Het hele traject is gemarkeerd met blauwe paaltjes, zo-
dat de wandeling ook zonder routebeschrijving prima 
te lopen is.

5: RONDWANDELING OM DE GREBBEBERG,  
HET EINDPUNT VAN DE UTRECHTSE HEUVELRUG
De meeste Nederlanders kennen de Grebbeberg vooral 

vanwege strijd die hier in 1940 heeft plaatsgevonden. 
Deze 52 meter hoge heuvel bij Rhenen vormde toen na-
melijk een cruciale schakel in de Grebbelinie, waar tij-
dens de Duitse inval in de Tweede Wereldoorlog hevig 
om gevochten is. Tegenwoordig is de Grebbeberg van-
wege zijn bossen echter vooral een geliefde locatie voor 
fietsers en wandelaars. Wie met deze combinatie van 
natuur en geschiedenis kennis wil maken, kan hiervoor 
de 4 kilometer lange rondwandeling om de heuvel te 
maken. Je start deze wandeling bij het Militair Ereveld 
en wandelt vanuit hier vervolgens het bos in. Tussen 
de varens en bomen door loop je langs diverse uitzicht-
punten, waar je wordt getrakteerd op spectaculaire 
uitzichten over de Blauwe Kamer, de Neder-Rijn en de 
Betuwe. Een verrekijker meenemen is dan ook zeker 
een aanrader!
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OFFICIEEL
PARTNER

NIJMEEGSE
VIERDAAGSE 

WANDELSOKKEN
COMPRESSIE
BANDAGES

BAUERFEIND SPORTS 

The new Cloudultra. 
Run on clouds.
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Wie kent het niet, na een dag lopen of lang staan trek je je sokken uit en staat 
de afdruk van de sokken in jouw onderbenen. Dikke voeten en enkels komen 
maar al te vaak voor, ze ontstaan voornamelijk door lang staan of lang lopen 
en zijn in de meeste gevallen onschuldig. De voeten en enkels houden vocht 
vast, dit noemen we ook wel oedeem.

We zien dit het vaakst op warme dagen en vaker bij 
vrouwen dan bij mannen. Zoals gezegd is deze vorm van 
oedeem in veel gevallen onschuldig zolang de zwelling 
niet constant aanblijft.

HOE WEET IK OF DE OEDEEMVORMING IN MIJN ENKELS 
OF VOETEN ONSCHULDIG IS? 
Als je naast dikke voeten en enkels ook last hebt van 
ademhalingsproblemen, kortademigheid, duizeligheid, 

DIKKE VOETEN
EN ENKELS

COLUMN
RENÉ VOS

verwardheid, flauwvallen of pijn op de borst moet je 
direct een arts waarschuwen. Ook als je na het rusten 
(benen omhoog) nog steeds last hebt van een zwelling 
in het been kan het verstandig zijn om dit te laten 
onderzoeken, het kan namelijk een soort van trombose 
zijn.

WAT IS DE OORZAAK VAN DIKKE VOETEN EN ENKELS? 
Er zijn nogal wat factoren die ervoor kunnen zorgen dat 
jouw voeten en enkels extra vocht vasthouden. Een van 
deze oorzaken is warm weer. Onze vaten worden bij 
warmte wijder, hierdoor kan het lichaam makkelijker 
zijn warmte kwijt. Echter doordat deze vaten wijder 
worden wordt het bloed minder goed teruggepompt 
naar het hart. 

Door de zwaartekracht en de verticale houding 
gaat het bloed makkelijker naar beneden dan naar 
boven, hierdoor stroomt vocht uit de vaten naar het 
omliggende weefsel in de onderbenen waar dit zich 
ophoopt.
Andere oorzaken van vocht vasthouden in het 
onderbeen kunnen zijn; zoutrijk dieet en te weinig 
lichaamsbeweging. 
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column

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

MOGELIJKE KLACHTEN: 
Veel voorkomende klachten bij dikke voeten en enkels 
zijn: 
• Zware benen
• Verzuurde benen
• Rusteloze benen
• Schoenen knellen en passen niet goed meer
• Pijn tijdens het lopen en staan
• Pijnlijke benen tijdens de nachtrust

‘Ga je sporten, wandelen of moet je veel 
lopen of lang staan, trek dan gewoon eens 

een paar compressiekousen aan, je zult 
merken dat dit werkt’

HOE KUN JE ERVOOR ZORGEN DAT JOUW VOETEN EN 
ENKELS MINDER VOCHT VAST HOUDEN? 
Vaak is even rusten met de benen omhoog al voldoende. 
Echter om het herstel te bevorderen is het goed om 
compressiekousen te dragen. Dit zijn strakke kousen 
met een hoge compressiedruk, deze sokken zorgen 
voor een stuwende werking waardoor het vocht 
sneller wordt afgevoerd en je minder last hebt van 
dikke voeten en enkels. Ga je sporten, wandelen of 
moet je veel lopen of lang staan, trek dan gewoon eens 
een paar compressiekousen aan, je zult merken dat dit 
werkt. Let er daarnaast op dat je niet te zout eet, veel 
blijft bewegen en niet te lang zit of stilstaat. Mocht je 
het bovenstaande herkennen en graag meer advies 
willen, twijfel dan niet een maak een afspraak bij een 
specialist. 

Veel loopplezier, René Vos
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2 BINNENZOOL
ANTISLIP &

EXTRA DEMPING1

PREMIUM MODEL
VOOR DAMES
WATERDICHT &
KWALITATIEF 
HYDROLEER

3

LEREN SCHACHT
COMFORTABEL &
VOCHTOPNEMEND

4
VIBRAM 
EVOLUTION ZOOL
PERFECT 
CONTROLE & GRIP

Maat: 36-42
Kleur: Black, Blue, Brown WATER

CO N S T R U C T I O N

PROOF
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•

Outdoorspecialist.nl is een unieke samenwerking tussen de beste lokale outdoorspecialisten 
en toonaangevende 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

D A A R O M  N A A R

Wilhelminasingel 8, Weert 0495-587882 www.kiwioutdoor.nl

OUTDOOR

En dat alles bij jouw outdoorspecialist.




