Bezoekers van de Wandelzoekpagina
Per maand wordt de site bezocht door meer dan 40.000 wandelaars. Het
zijn actieve wandelaars die ook hun reacties op de site geven en oproepen
plaatsen en beantwoorden.

Alles over wandelen
Wandelzoekpagina biedt wandelaars informatie over wandelen en
zoekmogelijkheden naar dagwandelingen, stadswandelingen, GPSwandelingen, meerdaagse tochten en wandeluitgaven.

Elektronische nieuwsbrief
Elke maand verstuurt de Wandelzoekpagina een elektronische nieuwsbrief
naar meer dan 8000 wandelaars die zich daar zelf voor hebben opgegeven.

De wandelaar kan er terecht voor wandelroutes, wandelmaatjes, wandelnieuws en boekrecensies. En ook voor informatie over wandelschoenen en
Nordic Walking stokken en uitleg over GPS-apparatuur.
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Reisboekwinkel

Topografische wandelkaarten
In samenwerking met de
Topografische Dienst kun je
topografische kaarten
afdrukken. Op de wandelkaarten is
de wandelroute ingetekend.
Handig voor onderweg. Je kunt
routebeschrijving en wandelkaart
afdrukken en direct op stap.

www.wandelzoekpagina.nl
voor wandelen in Nederland
www.wandelzoekpagina.be
voor wandelen in België
Met honderden pagina’s
wandelinformatie is de
Wandelzoekpagina een van de
grootste wandelsites van
Nederland.

Voor elk wat wils
Op de Wandelzoekpagina vind je velerlei
soorten wandelingen: korte uitstapjes,
lange dagwandelingen, Nordic Walking
wandelingen, stadswandelingen en
georganiseerde wandelingen. Zoals een
bezoeker het zei: ‘Elke wandelaar vindt er
iets naar zijn wens’.

Nieuwsbrief
Voor wandelaars die op de hoogte willen blijven van nieuwe wandelingen,
actualiteiten en andere nieuwe informatie op de Wandelzoekpagina,
bestaat er de mogelijkheid om zich gratis aan te melden voor de
elektronische nieuwsbrief van de Wandelzoekpagina. Meld je aan op
www.wandelzoekpagina.nl/info/nieuwsbrief.php.

Wandeltips
Op de site kunnen wandelaars tips lezen over de aankoop van
wandelschoenen en hoe blaren te voorkomen. Maar ook tips voor gebieden
waar je kunt wandelen met de hond of wat je moet doen als je een teek
tegen het lijf gelopen bent.
Een ommetje of een flinke mars
Via de Wandelzoekpagina vind je
zowel dat korte middagommetje
om de hoek als die flinke dagmars
en zelfs meerdaagse
wandelingen. Er is voor elke
afstand een wandelroute.

Reisboekwinkel
In de reisboekwinkel kun je
terecht voor wandelboeken,
reisgidsen, wegenkaarten,
topografische kaarten, atlassen,
taalgidsen en nog veel meer.

Eenvoudig uitzoeken en bestellen
Georganiseerde wandeltochten
op www.wandelzoekpagina.com
Voor georganiseerde
wandeltochten zoals de
Nijmeegse Vierdaagse of de Strand6daagse vind je op de
Wandelzoekpagina informatie over datum en afstanden, tips voor training
en verzorging. Je vindt er ook wandelaars om mee te trainen en samen de
tocht te lopen.
Voor natuur-, cultuur- en GPS-liefhebbers
De Wandelzoekpagina biedt natuur- en bomenwandelingen voor
natuurliefhebbers. Stadswandelingen langs oude gebouwen en nieuwe
architectuur voor cultuurliefhebbers. En GPS-wandelingen voor ‘technowandelaars’.
Samen wandelen
Samen op stap is een stuk gezelliger. Op de Wandelzoekpagina vind je
medewandelaars via een oproep op het prikbord en georganiseerde
wandelingen.
Ervaringen van andere wandelaars
Bezoekers kunnen bij wandelingen hun ervaringen en foto’s van de
omgeving plaatsen. Zo krijg je een indruk van de wandeling, tips voor een
alternatieve route of een extra rustpunt onderweg.

