
Langs de grens 
Het boek De grenzelozen is een 
onderhoudend reisverslag over 
een voettocht van Nijmegen naar 
Menton, zo dicht mogelijk langs 
de landsgrenzen. Het vertelt over 
het lijden van soldaten en burgers 
in de grensstreek en beschrijft 

met humor de gesprekken met grensbewo-
ners en met ‘nieuwe’ West-Europeanen die op 
zoek zijn naar een beter bestaan. De conclusie 
is dat de grens die er is om te scheiden ook leidt 
tot contact en dat grensgebieden zones zijn 
waar twee culturen versmelten tot één. Uitge-
verij Lage, prijs € 15,95. 
www.denoorderzon.nl

Wandelen in Zweden 
De nieuwe gids Wandelen in Skåne bevat 21 
dagtochten van 6,7 tot 23 km in de zuidelijk-
ste provincie van Zweden. Deze streek heeft 
een open landschap en een aantrekkelijke 
kust met witte zandstranden en weilanden 
die doorlopen tot aan de zee. Er zijn ook rots-
plateaus die oprijzen uit de zee en kliffen van 
80 m hoog. Het binnenland met zijn vele loof-
bossen, is licht heuvelend. De provincie wordt 
doorkruist door vijf langeafstandsroutes en de 
dagtochten van de gids gebruiken meestal deze 

‘Skåneleden’. Uitgeverij One 
Day Walks Publishing, prijs 
€ 15,95.
www.onedaywalks.com Nieuw bij Cicerone

Bij Cicerone kwamen enkele interessante (Engelstalige) 
gidsen uit. Info www.cicerone.org.uk

Walking on Malta beschrijft 33 wandelingen 
van een halve of hele dag op de eilanden Malta, 
Gozo en Comino. Ze variëren in lengte van 2,5 tot 
30 km en bieden voor elk wat wils: erfgoedwan-
delingen of spectaculaire tochten langs de kust en 
in het binnenland van Malta en Gozo. De kers op 
de taart vormt het traject rond het schilderach-
tige eilandje Comino. 

The South West Coast Path is het langste beweg-
wijzerde National Trail van Engeland. Hij voert 
in 1015 km van de kust van Devon via Corn-
wall naar South Haven Point in Dorset. De gids 
verdeelt deze enorme afstand over 45 etappes 
van 12,5 tot 37,5 km. Deze lange route is voor 
iedere geoefende wandelaar goed te doen, maar 

de weersomstandigheden kunnen het wandelen 
op de kliffen gevaarlijk maken. Het traject is een 
aaneenschakeling van nationale parken, Areas of 
Outstanding National Beauty en werelderfgoed-
sites. Het uitstekende openbaar vervoer maakt 
het gemakkelijk om de totale afstand over meer-
dere vakanties te splitsen. 

Nieuw bij Conrad Stein
In de serie Outdoor verschenen enkele nieuwe titels.   
Info en gpx-tracks: www.conrad-stein-verlag.de

Watzmanntrek (€ 10,90): Het nationale park 
Berchtesgaden met de beroemde Watzmann en 
de Königssee wordt beschouwd als een van de 
mooiste bergstreken van Europa. Op de onver-
getelijk mooie Watzmanntrek (81 km) kan je dit 
gebied verkennen van hut naar hut met steeds 
schitterende uitzichten op de bergen en de 
meren. Behalve de hoofdroute vind je in de gids 
ook enkele varianten. 

Weg der Helden (€ 12,90) is het Slowaakse deel 
van de Europese langeafstandsroute E8. Het 
traject voert vanaf Bratislava dwars door Slo-

wakije naar de Poolse grens. De gids bevat alle 
info die je nodig hebt om deze 760 km lange 
route te wandelen: een gedetailleerde beschrij-
ving, kaartjes, hoogteprofielen, logeeradressen 
en bivakplaatsen. 

Portugal Spanien: Jakobsweg Caminho Por-
tugués (prijs € 16,90): Deze route wordt steeds 
populairder bij pelgrims die de drukke Camino 
Francés willen vermijden. De negende, geactua-
liseerde editie beschrijft de hoofdroute van Porto 
via Túi naar Santiago, een variant langs de kust 
en ook de route van Santiago naar Finisterre. 

Win!
3x Wandelen in Skåne. 

Surf naar  
www.groteroutepaden.

be>opweg>win.

Win!
3x wandelgids Watz-
manntrek. Surf naar 

www.groteroutepaden.
be>opweg>win.

Win!
3x The South West 

Coast Path. Surf naar 
www.groteroutepaden.

be>opweg>win.
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