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De grote variatie in natuur, het lekkere eten, de aangename sfeer… het maakt 
van de Oostkantons een bestemming die je niet loslaat. Al ruim 10 jaar 

verwelkomt de Vennbahn fietsers, vanaf dit jaar worden ook wandelaars extra 
verwend met de nieuwe wandelroute Venntrilogie. Geniet van de reportages  

in dit magazine, en geniet van je verblijf in de Oostkantons!

Inspiratie voor logies, activiteiten, 
restaurants, wandelen en fietsen vind 
je op de website van het Toeristisch 

Agentschap Oost-België:

ostbelgien.eu

4  Wandelen
 Op wandel door de Oostkantons, 

de ruige tuin van Europa: 
plezierwandelingen, wandelen zonder 
bagage, Kids on tour, testcentrum  
‘Best of Wandern’ en wandelingen 
plannen.

6  Mountainbike
 Met de mountainbike door berg en dal.

8  Ski
 Het skiseizoen in de Oostkantons.

10  Nieuw: Venntrilogie
 Een driedelige wandelroute voor een 

grenzeloze verbinding in de natuur.
 Illustrator Boris Servais wekte de 

geschiedenis rond de wandelroute 
Venntrilogie tot leven.

18  Camping
 Zorgeloos verblijven.
 Al 24 jaar komt de familie Hoekman-

Melaard met vakantie naar dezelfde 
camping in de Oostkantons.

24  Fietsen
 Fietsen in de Oostkantons met  

oneindige mogelijkheden: bed+bike, 
Stoneman, 850 km fietsnetwerk, 
sportevents.

26  Streekproducten
 Made in Ostbelgien.
 Bezoek aan de oudste en eerste 

biologische stokerij van België.

32  Vennbahn
 10 jaar Vennbahn: van historische 

spoorlijn tot grensoverschrijdende 
fietsroute.

 ‘Slow travel’: met de fiets over de grens 
hoppen.

40  Gastronomie en overnachten
 Genieten van regionale culinaire 

specialiteiten en overnachten op 
unieke plekken: wild op het menu, bier 
en ham volgens regionale recepten, 
streekspecialiteiten, overnachten  
op maat, sterrenrestaurants.

42  Activiteiten
 Culturele festviteiten en sportieve 

activiteiten: carnaval naar Waalse traditie, 
musea, tradities, sport en plezier.

44  Narcissen
 Miljoenen narcissen in bloei.

46  Carnaval
 Intense beleving van het Rijnlandse 

carnaval.

48  Extra bijlage: excursies en logies
 Hotels, herbergen, gastenkamers, 

vakantiewoningen, vakantiedorpen, 
campings en tips voor fijne belevenissen.
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Wandelen zonder bagage
Voor een allesomvattende meer  daagse wandelvakantie 
waarbij je kunt genieten zonder je bagage te moeten 
ver voeren, heeft het Toeristisch Agentschap Oost-
België speciale arrangementen uit gewerkt. Je logeert in 
half–pension en de hotels zorgen voor bagagevervoer 
en een picknick voor onderweg. Je wandel vakantie 
wordt op maat gemaakt met de door jou aangegeven 
bezienswaardig heden. Er zijn ook formules voor kind-
vriendelijke tochten beschikbaar.

ostbelgien.eu/nl/verblijven/arrangementen/
wandelvakantie

Op wandel door 
de Oostkantons, 

de ruige tuin van Europa

Op wandel door 
de Oostkantons, 

de ruige tuin van Europa

Plezierwandelingen 
door ongerepte natuur
Door verborgen valleien, mys terieuze bossen, 
langs berg beek jes of stromende rivieren: 
al wandelend door de Oostkantons kom je 
op paden die je anders nooit zou bereiken. 
Ontdek de pracht van deze natuurregio 
met de Plezierwandelingen. Bij voor beeld 
in het noorden van de Oostkantons zijn er 
vele Stiegelpfade of poortjespaden. Dat 
zijn weidenwegen vernoemd naar de vele 
poortjes die de weiden afsluiten voor het 
vee maar toegang verlenen aan wandelaars. 
Deze routes worden ook nog gesierd door 
zilverwilgen en de aanwezigheid van talrijke 
vogelsoorten.

ostbelgien.eu/nl/wandelen/
plezierwandelingen

Je eigen wandeling via het netwerk 
van knooppunten, routeplanner, 
bewegwijzerde wandelingen of 
topografi sche kaart
Dankzij de wandelknooppunten zijn de 1370 km 
wandelroutes van de Oostkantons allemaal met 
elkaar verbonden. De paden zijn te volgen via 
nummers op houten palen op kruispunten. Zo kan 
je je makkelijk oriënteren in de natuur! Daarnaast 
is er de online routeplanner GO Ostbelgien, die via 
de website en mobiel beschikbaar is. Hiermee kan 

je rustig op voorhand alle beschikbare wandelroutes bekijken en de 
leukste knooppunten uitkiezen. Ter plekke kan je ook uitgestippelde en 
bewegwijzerde wandelingen volgen, ondermeer de Plezierwandelingen. 
Of je kan je weg plannen met een traditionele topografi sche kaart. Deze 
kan je kopen via de webshop van het Toeristisch Agentschap Oost-
België. Geniet met een gerust hart: verdwalen wordt haast onmogelijk.

ostbelgien.eu/nl/wandelen/knooppunt-netwerk 
ostbelgien.eu/nl/wandelen/wandelrouteplaner
ostbelgien.eu/nl/shop/kaarten

Kids on tour: edutainment 
in de natuur
Met kinderen in de natuur wandelen is uitdagend: de vele 
prikkels zorgen ervoor dat alles een inspiratie is voor spel: 
laag hangende takken, omgevallen bomen, dierensporen. 
Om ze spelenderwijs te leren over fl ora en fauna zijn er 
edutainment wandelingen bedacht. Met een spannende 
schatkaart kunnen de kinderen de weg lezen en de richting 
wijzen. Dankzij grappige spelsuggesties en kwis vragen 
combineren ze inspanning en plezier. Bij elke wandelroute 
wordt er duidelijk vermeld wat de lengte, hoogteverschillen 
en bewandelbaarheid van de paden zijn.

ostbelgien.eu/nl/wandelen/wandelen-met-kinderen

Testcentrum ‘Best of Wandern’
In Malmedy is het Huis voor Toerisme Hoge Venen – Oostkantons omgetoverd 
tot testcentrum waar je wandelmateriaal kunt uittesten en gratis huren om 
goed uitgerust op pad te gaan. Je kan er schoenen passen, wandelstokken 
testen of een rugzak uitproberen. Alle producten zijn uitgestald in de shop 
en zijn uit te lenen tegen een waarborg.

ostbelgien.eu/nl/wandelen/testcentrum-wandelen
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De routes in Eupen en Raeren voeren voornamelijk 
door het indrukwekkende Hertogenbos en langs de 
Wezer en de Helle. In Lontzen gaat het kriskras door 
bossen en weilanden.

In de regio rond Eupen zijn er sinds dit jaar drie gloednieuwe 
crosscountry- mountainbikeroutes (XC). Die omvatten ongeveer 
120 kilometer pistes, zowel voor ervaren mountainbikers als 
voor beginners. Tussen Eupen, Raeren en Lontzen wachten 
groene bossen en weiden, en ook technische paden over heuvel 
en dal. Gegarandeerd rijplezier midden de unieke natuur!

ostbelgien.eu/nl/fiets/mountainbike

Nieuwe mountainbike 
routes in het noorden 
van de Oostkantons

Mountainbike parcours in het Hertogenbos

Uitzicht over het Hertogenbos
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Gerondal vervaardigt in Malmedy unieke houten ski’s  
en snowboards, als enige in België. Die zijn niet alleen  
van superieure kwaliteit, maar ook nog eens enorm duurzaam.  
Het atelier gebruikt houtsoorten van binnen een straal van slechts 
250 kilometer. Houten ski’s kunnen ook makkelijker hersteld worden. 
En ze zien er modern, hip en creatief uit!
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In de Oostkantons zijn er een twintigtal wintersportcentra. Het skicentrum 
Herzebösch, gelegen net buiten het dorpje Elsenborn, heeft langlauf sporen in  
5 afstanden. Daar kan je ook aan biatlon doen. Voor alpine ski kan je terecht in  
Ovifat. Met 3 pistes en 3 liften is het een klein maar fijn skigebied. Dat biedt  
de ideale gelegenheid voor een daguitstap of een weekend. Ook hier kan je  
langlaufen en materiaal huren. Het winteraanbod in de Oostkantons wordt 
compleet gemaakt door sneeuwschoenwandelingen en sleeën. Via de link 
hieronder vind je per skiplaats de toestand van de pistes in ‘real time’ om het 
ideale ski moment op te volgen. Je vindt er ook alle praktische info en kan je 
inschrijven op de nieuwsbrief ‘Sneeuwbericht’ om de evoluties op de voet te 
volgen.

ostbelgien.eu/nl/beleven/wintersport

Het skiseizoen in de Oostkantons: 
langlaufen, alpineskiën, 
sneeuwschoenwandelen  
en sleeën

Pierre Gerondal in zijn atelier

Alpineskipiste in Ovifat
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De nieuwe wandelroute Venntrilogie is een 
bijzonder nieuw aanbod voor wandelaars in de 

Oostkantons, en is opgebouwd in drie delen. 
Wandelaars kunnen zo drie regio’s ontdekken: 
de regio in het noorden van weiden en hagen, 
de regio van de Hoge Venen en de regio rond 

Bütgenbach met de meren. Om de route te 
illustreren ging illustrator Boris Servais aan 
de slag. Hij is opgegroeid in Eupen, waar de 
rivieren de Vesder en de Helle samenkomen. 
De Helle kan je tijdens het tweede deel van 
de wandeling van de Venntrilogie volgen.

Illustrator Boris Servais 
wekte de geschiedenis 
rond de wandelroute 

Venntrilogie tot leven: 
‘‘De verbondenheid 

met de mensen en de streek 
hebben me gemotiveerd’’

Illustrator Boris Servais 
wekte de geschiedenis 
rond de wandelroute 

Venntrilogie tot leven: 
‘‘De verbondenheid 

met de mensen en de streek 
hebben me gemotiveerd’’

Het Hertogenbos bij Eupen

Boris Servais in zijn studio
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Existentiële kunst

Boris Servais vertelt: “Ik ben illustrator en medeoprichter van 
Poste Aérienne, een collectief van Duitse en Belgische artiesten 
die hedendaagse kunstwerken crëeren. Het element water is van 
groot belang in twee van mijn projecten. Bij mijn werk voor de 
Venntrilogie speelt in de wandelingen water een grote rol, want je 
volgt eigenlijk quasi voortdurend waterwegen. Ook in mijn laatste 
werken is water zeer aanwezig. Mijn laatste tentoonstelling Fluid 
ontwierp ik na de overstroming in 2021. Mijn appartement, waar 
ik een deel van mijn werken bewaarde, liep toen onder water. 
De kleuren liepen over van de ene illustratie in de andere. Het 
vreemde was dat het water de werken niet had vernietigd maar 
er een extra dimensie aan gaf. Ik zag een mogelijkheid om deze 
‘verwoeste’ stukken tot nieuwe werken te maken. In plaats van 
de focus te leggen op het slachtoffer-zijn in deze situatie, keek ik 
naar deze traumatische ervaring als een vorm van transformatie.”

Stadscentrum en regio rond Eupen

In het stadscentrum staan er veel gebouwen uit 
de 17de en 18de eeuw met een Barokstijl. Ook 
zijn er nog sporen te zien in patriciërshuizen van 
de lakennijverheid en textielindustrie. Verder kan 
je vanuit Eupen zo in het Hertogenwoud en het 
natuurreservaat Hoge Venen om te wandelen of te 
fietsen. Op gastronomisch gebied blinken tal van 
restaurants uit, en er worden ook een aantal heerlijke 
bieren gebrouwen in de streek.

Boris Servais aan Ternellbach

“Im Himmelchen” bij Weywertz

Boris Servais in zijn studio
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De Oostkantons, een veilige haven

“Ik ben in Raeren en Eupen opgegroeid en ik vergelijk onze streek 
altijd met een haven. We komen constant in aanraking met 
andere culturen. Deze regio kende een mengeling van talen en 
ontwikkelde dat tot een eigen identiteit. Wij hebben een ideale 
combinatie gevonden om met alle invloeden van het verleden hier 
het goede leven te kunnen leiden”, legt hij met een glimlach uit. 
Ook vandaag biedt de streek veel mogelijkheden om er heerlijk 
te vertoeven. “Je hebt zachte landschappen voor activiteiten als 
wandelen of fietsen. Maar de charmes van de rivieren Helle en 
Vesder, de aanwezige valleien, de geur van de regen in de herfst 
of bloemen die in bloei staan in de lente zijn ervaringen die je 
meegemaakt moet hebben.”

Venntrilogie, al tekenend de geschiedenis 
herontdekken

“Het officiële wandelboek van de Venntrilogie bevat talrijke verhalen 
van historische personages, die in de regio gewoond hebben of er 
er gereisd hebben. In die vertellingen heb ik een stuk geschiedenis 
van de Oostkantons ontdekt. De verbondenheid met de streek en 
mijn liefde voor detail hebben me gemotiveerd om ook ter plaatse 
te gaan kijken voor ik begon met iets te illustreren.”

“Mijn illustraties op de informatieborden bij de paadjes op de 
wandelroute geven de belangrijkste wetenswaardigheden weer. Dat 
kan informatie zijn over de stad of het dorp, of over een belangrijke 
historische burcht, of over een typisch element in de natuur. Mijn 
tekeningen in het wandelboek daarentegen belichten meer het 
verhaal achter die bezienswaardigheden. De focus ligt op de mensen 
die er woonden, voorbij kwamen of die er markante bouwwerken 
hebben gebouwd. Maar ook verscheidene volksverhalen komen aan 
bod, bijvoorbeeld over de dwergen die in het dal van de Warche 
hebben gewoond.”   

“Ik heb al die verhalen geïllustreerd met zwartwit tekeningen in 
Chinese inkt. Zo heb ik geprobeerd om de zeer diverse verhalen 
visueel met elkaar te verbinden. Die verscheidenheid is ook 
kenmerkend voor de landschappen van de Oostkantons.”

•
Ik ontdekte een stuk  

geschiedenis in de verhalen  
van toenmalige bewoners.

•

Illustraties Venntrilogie

Bewegwijzering Venntrilogie

Natuurreservaat Hoge Venen Bos bij Trôs Marets
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Venntrilogie, een driedelige wandelroute voor een grenzeloze 
verbinding in de natuur
“De wandelroute Venntrilogie moet een toonbeeld 
worden voor de streek. Zoals de Vennbahn zich toe
spitst op fietsers, willen we met de Venntrilogie een 
tegenhanger creëren voor wande laars”, vertelt Jef 
Schuwer, Projectleider Venntrilogie. “Fietsers houden 
van het fietsen op asfalt, wandelaars zijn er allergisch 
voor. Het heeft veel tijd en energie gekost om een mooie 
en kwaliteitsvolle route te ontwikkelen, waarbij we de 
variatie van de streek in de kijker zetten.” 

Drie natuurlandschappen in één
“Om de wandelroute uit te stippelen, trokken we al 
wandelend en met de mountainbike op pad doorheen 
de streek. We hebben voor deze route gekozen omdat 
er drie heel verschillende natuurlandschappen in elkaar 
overvloeien. Deze vormen een mooi geheel, maar ze zijn 
ook elk afzonderlijk interessant. Die drieledigheid komt 
ook in kunst en literatuur vaak terug omdat er een zekere 
dramaturgie in zit. Onze lokale artiest Boris Servais 
illustreerde het begeleidende wandelboek met prachtige 
zwartwit tekeningen,” vertelt Jef. 

“Het eerste deel van de wandelroute loopt door het 
noorden van de Oost kantons, van het drie landenpunt bij 
Kelmis tot in Eupen. Daar wandel je door groene gebieden, 
voor namelijk weides. Het is een heel vrolijk en rustiek 
landschap. De hoogteverschillen zijn er niet zo groot en je ontdekt veel cultureel erfgoed.

In het tweede deel klauteren we omhoog naar het plateau van de Hoge Venen. Hier word je langs 
historische wandelpaden meegenomen voor een intense natuurbeleving. Je klimt naar boven, hoger 

dan de weides, en opeens waan 
je jezelf op de maan. We hebben 
de infrastructuur vernieuwd, 
waardoor de paden nu goed 
toegankelijk zijn voor wandelaars. 
Via de waterval van Bayehon 
bereik je uiteindelijk Malmedy, 
waar het derde deel van de route 
vertrekt.  

Het laatste deel van de 
Venntrilogie loodst je door 
de vallei van de Warche naar 
Burcht Reinhardstein. Verderop 
lopen we langs het stuwmeer 
van Robertville om tot slot 
Bütgenbach te bereiken”, licht Jef 
toe. De wandelroute is in twee 
richtingen bewegwijzerd, dus 
men kan ook van Bütgenbach naar 
het Drielandenpunt wandelen.

→ Meer informatie
Hier vind je meer tips voor trips en boek  
je direct je verblijf: venntrilogie.eu

Ambitie: Leading Quality Trail - Best of Europe
“We zijn gestart vanuit de idee om bestaande routes 
met elkaar te verbinden. In samenwerking met onze 
toeristische aan bieders ontwikkelden we reisaanbiedingen 
met bagagevervoer, lunch pak ketten, overnachtingen. We 
willen het voor de wandelaar zo eenvoudig mogelijk maken, 
zodat ze zonder wandelkaart de route kunnen afleggen en 
maximaal van de ervaring kunnen genieten”. 

“We hopen het label van Leading Quality Trail – Best of 
Europe te verkrijgen. De historische paden, waarlangs de 
route loopt, zijn onze troeven. De plaatselijke bewoners 
gebruikten deze paden vroeger om bijvoorbeeld naar de 
kerk te gaan. Dankzij het label worden de paden beschermd 
en kunnen ze behouden worden”. 

Een wandelroute van 109 kilometer die de streek 
verbindt 
“We hebben een fascinerende streek vol boeiende verhalen, 
maar met een ingewikkeld verleden. Tijdens mijn research 
voor de route, kwam ik veel interessante anekdotes tegen. Als 
je weet wie in de huizen of 
kastelen heeft gewoond, 
komt de geschiedenis van 
het gebouw waar je voor 
staat opeens tot leven. 
Dat groter verhaal wilden 
we vertellen. Want als je 
als toerist enkele dagen in 
de streek vertoeft, is het 
fijn iets bij te leren over 
de lokale bewoners. Zo 
ontstond het idee om een 
boek te maken waarin de 
leukste en meest tragische 
verhalen uit de streek gecombineerd worden met alle 
praktische informatie over de wandelroutes”, licht Jef toe. 

“Ik heb ervan genoten om de grenzeloosheid van onze streek 
in kaart te brengen samen met Boris Servais. De streek kent 
vele culturele en natuurlijke verschillen. De taalgrenzen en 
landschappen die je doorkruist tijdens de wandeling zijn 
daar een mooi voorbeeld van.

Als wandelaar ontbijt je in het Duits en ‘s avonds bestel 
je jouw bier in het Frans. Onze gloednieuwe wandelroute 
verbindt de streek, met al zijn culturele verschillen.”

Projectleider Jef Schuwer

In de velden ten noorden van Raeren

Bos bij Trôs Marets

Volledige  
wandelroutes 
Venntrilogie  
in kaart 
gebracht.
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Drie generaties, elke zomer, op dezelfde camping; het is een jarenlange 
traditie van de Nederlandse familie Hoekman-Melaard. 

In Burg-Reuland op de camping Hohenbusch vonden zij hun tweede thuis 
tussen de groene, glooiende heuvels. 

De fi jne familie laat ons een dagje meegenieten van hun heerlijke vakantie.

‘‘Welkom 
bij onze 24ste zomer 

op de camping 
in Burg-Reuland!’’

‘‘Welkom 
bij onze 24ste zomer 

op de camping 
in Burg-Reuland!’’

Ieder jaar naar dezelfde vakantie bestem-
ming, saai? Volgens de familie Melaard 
absoluut niet. Al drie generaties lang 
komen deze gezellige Nederlanders elke 
zomer naar camping Hohenbusch in Burg-
Reuland. In het begin met een toercaravan, 
nu hebben ze een goed uitgeruste 
stacaravan.

“De traditie is heel spontaan ontstaan”, 
vertelt Corrie Hoekman. Ze is de mama van 
Margriet, schoonmoeder van Koos Melaard 
en oma van Céline Melaard. We zitten 
samen aan tafel tussen een hoop mooie 
bloemen in het tuintje dat bij de stacaravan 
hoort en dat Corrie zelf verzorgt. Het is een 
idyllische setting. “Mijn man, die intussen 
helaas overleden is, kwam voor zijn werk 
naar deze streek en ontdekte toevallig de 
camping.” Sindsdien komt Corrie, samen 
met haar kinderen en kleinkinderen, altijd 
naar hier. “Daarvoor gingen we steeds naar 
het zuiden van Frankrijk, maar ik mis het 
niet.”

Familie Hoekman-Melaard, van links naar rechts: Koos, Margriet, Corrie en Celine 
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Camping Hohenbusch

Maar wat is er dan zo bijzonder aan camping Hohenbusch? Corrie 
antwoordt onmiddellijk en zonder twijfel: de gastvrijheid. Het hele 
gezin kan dit enthousiast beamen. “De mensen zijn hier zo lief en 
enorm behulpzaam”, vertelt Céline. “Toen ik tijdens de vakantie 
naar de kinesist moest, hebben ze mij zelfs geholpen om er eentje 
in de buurt te vinden.”

Daarnaast spelen rust, netheid en gezelligheid een grote rol. Het 
zwembad (peuterbad en groot bad) werd recentelijk gerenoveerd 
en er is ook een uitstekende frituur. “Ideaal wanneer je eens niet 
wil koken”, grapt Corrie. Verder heb je 
een speeltuin, sanitaire voorzieningen 
en kleine kinder boerderij met geitjes 
die vrolijk mekkeren op de achtergrond.

Tot slot heeft de camping nog één 
enorme – misschien wel de grootste –  
troef: de prachtige omgeving. “Kijk dan 
naar die heuvels”, zucht Corrie tevreden. 
“Die vind ik schitterend.”

Wandelen en fietsen in het groene Burg-Reuland

We trekken onze wandelschoenen aan en gaan samen een 
stukje wandelen in de streek van Burg-Reuland, een Duitstalige 
gemeente. Op een steenworp afstand van de camping komen we 
aan bij een heuvel en een dichtbegroeid bos. Boven wacht ons een 
indrukwekkend uitzicht. “Ik ben 19 jaar oud en kom hier al heel mijn 
leven”, vertelt Céline. “Ook al heb je het hier al honderd keer gezien, 
je blijft genieten van de omgeving.”

Volgens de tiener is Burg-Reuland de ideale locatie om te wandelen 
en fietsen. “De Vennbahn, het fietspad op 
een oude spoorweg, loopt bijvoorbeeld 
door deze streek.” De Vennbahn maakt 
deel uit van de Ravel-routes, afkorting voor 
‘autonoom netwerk voor langzame wegen’. 
Via deze Ravel-routes kan je de mooiste 
toeristische trekpleisters ontdekken, zoals 
de burcht van Burg-Reuland. “Wij hebben 
de burcht al een paar keer bezocht”, vertelt 
Margriet. “Als je met de auto gaat, zou ik 
je aanraden om je aan de rand van het 
dorpje te parkeren. Het dorpje bezoeken 
is namelijk ook al een leuke activiteit op 
zich.”

“Als het slecht weer is, of als je niet van 
wandelen en fietsen houdt, kan je ook 
andere dingen doen”, vult Céline aan. “Zo 
zijn er heel wat musea te ontdekken. Een 
andere tip is het Eastbelgium Action & Fun 
Center. Daar kan je karten, bowlen, en nog 
veel meer.”

••
“Ook al heb je het hier  
al honderd keer gezien, 

 je blijft genieten  
van de omgeving.” 

•

Corrie Hoekman werkt in het tuintje 
dat bij haar stacaravan hoort

Gezelschapspelen op de camping Uitzicht over de burchtruïne van Reuland

Wandeling in de omgeving van BurgReuland
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Overnachten in Oost-België

Na een geslaagde wandeling keren we terug naar camping 
Hohenbusch. De avond valt en een oranje gloed schijnt zachtjes 
over de groene heuvels. Al zittend in een comfortabele stoel 
in het verzorgde tuintje begrijpen we waarom Corrie en co de 
camping hebben uitgekozen als hun favoriete vakantiespot. 
“We hebben nooit een andere camping geprobeerd. We zitten 
hier goed.”

Voor wie toch liever een andere verblijfplaats ontdekt, zijn er 
zeker opties. In Waimes heb je camping Anderegg, een kleine 
charmante camping aan een beekje. In het dorpje Bévercé, 
op 1 km van Malmedy, heb je de camping Grotte des Nains.  

•
Voor wandelaars en fietsers  

zijn er fiets- en wandel vriendelijke 
verblijfplaatsen. 

•

Deze camping aan de voet van de Hoge 
Venen is het ideale vertrekpunt om te 
wandelen. Camping Oos Heem in Amel 
heeft een gunstige ligging, direct aan de 
Vennbahn-fietsweg tussen Montenau en 
Born. Camping Worriken ligt aan de oever 
van het stuwmeer van Bütgenbach. Het 
aanbod wordt compleet gemaakt door 
Camping Frankental temidden van de 
groene natuur, Camping International aan 
het Drielandenpunt en Camping Athena 
voor naturisten. In Sankt Vith en Malmedy 
heb je een parking voor motorhomes.

Ondertussen wordt het tijd om de 
familie gedag te zetten. Met een knipoog 
vraag ik of Céline later ook met haar 
toekomstige kinderen zal komen. “Het 
hangt af van wat mijn vriend wil maar… Ja 
hoor, ik denk dat ik sowieso elke zomer 
enkele dagen zal komen”, besluit ze. En 
zo is een vierde generatie op de camping, 
alvast verzekerd.

→ Meer informatie
Hier vind je meer tips voor trips en boek 
je direct je verblijf: ostbelgien.eu

Zorgeloos verblijven  
in de Oostkantons
Er is een waaier aan accommodaties te vinden in de 
regio om jouw verblijf met jouw gezin, vriendengroep 
of in je eentje zo aangenaam en ontspannend mogelijk 
te maken. 

Gastronomie, luxe en wellness
Vele hotels leggen de focus op gastronomie: lekker 
tafelen met een breed aanbod van plaatselijke gerechten 
en gebaseerd op lokale producten. Ze bieden ook 
mogelijkheden aan als sauna, sportfaciliteiten of spa. Dat 
gebeurt in een gastvrije, kwalitatieve service. 

Daarnaast zijn de keuzes in vakantiewoningen eindeloos: 
van gerenoveerde boerderijen tot rustieke chalets of 
luxueuze villa’s met zwembad en/of sauna. Je kan ook 
een vakantiewoning, bungalow of studio huren met 
hotelservice.

Persoonlijk contact 
Ben je op doorreis of geef je de voorkeur aan een 
korte vakantie? Dan zijn er de klassieke of moderne 
gastenkamers: garanties voor een comfortabele nachtrust. 
Die accom modaties worden gesierd met een hartelijke 
ontvangst door de uitbater zodat je je meteen thuis voelt. 
Voor groepen zijn er vormingscentra en aangepaste 
verblijfplaatsen. 

Familievakantie in vakantiedorpen
De vakantiedorpen in de Oostkantons hebben een 
breed aanbod voor families, met dikwijls tal van 
animatiemogelijkheden. Daar horen ook zwembaden en 
andere sportmogelijkheden bij.  

Wie door de bomen het bos niet meer ziet, kan gebruik 
maken van reisaanbiedingen. Dat zijn kant en klare 
reisformules om keuzestress te beperken tot het minimum. 
Ook bieden vele hotels gastronomische weekends aan: 
ontspannend en lekker!

Uitzicht over BurgReuland

Camping Hohenbusch
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Fietsen in 
de Oostkantons:  
oneindige mogelijkheden

Fietsen in  
de Oostkantons:  
oneindige mogelijkheden

bed+bike: een zorgeloze slaapplaats 
voor jou en je fiets

bed+bike is een label 
dat wordt uitgereikt 
aan accom  modaties die 
fiets vrien delijke ver  -
blij ven aan   bie  den. Er 
is een ruim aan  bod bij 
hotels, pensions, jeugd-
herbergen, campings, 
kamers of vakantie-
woningen: zo kan je 
rekenen op alle nodige 
comfort. Aan het 
bed+bike label hangen 

voorwaarden vast: een veilige fietstalling, een 
droogplaats voor natte kleren en uitrusting 
voor kleine reparaties die ter plaatse moeten 
gebeuren. Daarnaast vind je er gedetailleerde 
routekaarten en treindienstregelingen van de 
regio.

ostbelgien.eu/nl/verblijven/
bed-bike-accomodaties

Vind de Stoneman geest in jezelf
Het mountainbikeparcours Stoneman Arduenna 
loodst je door rustieke bossen als het Warchedal, 
het Ameldal, het Ourdal en de Hoge Venen. Met 
een parcours van 176 kilometer lang en 3.900 
hoogtemeters, zal je genieten van een avontuurlijke 
tocht. Onderweg kom je acht controleposten, 
volledige bewegwijzering en veel singletrail passages 
tegen. In een tot drie dagen fiets je zo met je 
mountainbike in een lus langs Malmedy, Robertville, 
Bütgenbach, Montenau, Sankt Vith en Ouren. Na 
deelname aan het parcours krijg je een vermelding 
op de Stoneman Arduenna website en ontvang je een 
trofee ontworpen door voormalig MTB-professional 
Roland Stauder.

ostbelgien.eu/nl/fiets/stoneman-arduenna

850 km in enkele kliks samen te stellen
Het fietsnetwerk van de Oostkantons is 850 kilometer lang. 
Dat netwerk van knooppunten brengt je langs de mooiste 
landschappen. Ondermeer de bekende Vennbahn maakt 
er deel van uit. Je route uitstippelen kan op verschillende 
manieren. Zo is er de online routeplanner waarmee je met 
een klik van knooppunt naar knooppunt je route samenstelt. 
Die kan je dan op je GSM downloaden en consulteren. 
Daarnaast is er ook nog de Ovelo brochure waar dagtochten 
door de dorpen en de mooie natuur worden voorgesteld. 
Ze zijn tussen 31 en 48 kilometer lang en geschikt voor jong 
en oud, ervaren en onervaren fietsers.

ostbelgien.eu/nl/fiets/fietsrouteplaner 
ostbelgien.eu/nl/fiets/vennbahn/ovelo-fietstochten

Te huur: fiets met uitrusting
Hoe fiets je door de Oostkantons ? 
Wie geen eigen fiets bijheeft kan 
makkelijk een geschikte fiets huren. 
Er is veel keuze: van E-bikes, city-
bikes, trekkingbikes, mountain bikes 
tot koersfietsen. Voor jou alleen, 
voor het hele gezin, en ook voor 
groepen. Daarnaast kan je ook allerlei 
materialen mee huren: helmen, fiets-
brillen, handschoenen, fiets kleding, 
schoenen, … tot en met bescher mende 
uitrusting. Specifiek voor elektrische 
fietsen hebben de Oostkantons een 
netwerk van 10 verhuurstations, 
met een persoonlijke en aangepaste 
service. In het Malmundarium in 
Malmedy kunnen personen met een 
beperkte mobiliteit ook terecht voor 
een riksjafiets, of een tweezit fiets, 
of een driewieler.

ostbelgien.eu/nl/fiets/
e-bike-verhuur

Doe mee aan deze uitdagende sportevents
Wie een uitdaging zoekt tijdens zijn verblijf in de Oostkantons 
tijdens de zomermaanden kan deelnemen aan een waaier 
aan sportwedstrijden. Zo wordt de Drielandentocht al 45 jaar 
gehouden in Sankt Vith. De 8 routes brengen je rond De Eifel en 
Ardennen. Het evenement is laagdrempelig genoeg om zowel de 
amateur sportieveling als de fervente fanatiekeling te bekoren. 
De Raid des Hautes Fagnes in Malmedy is na meer dan 20 jaar 
geschiedenis relevanter dan ooit. Met een uitgestippelde route 
door de Hoge Venen beleef je de combinatie van sportieve 
inspanning met de rijke natuur van de streek. Daarnaast wordt er 
jaarlijks in augustus ook de Triatlon in Eupen gehouden. De focus 
ligt op de combinatie van sport, natuur en duurzaamheid. Om 
duurzamer te zijn werken de organisatoren aan het verminderen 
van de CO2-uitstoot door in te zetten op carpooling en openbaar 
vervoer. Ook initiatieven als het verminderen van afval en gebruik 
van houten bekers worden uitgewerkt.

ostbelgien.eu/nl/evenementen
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In het noorden van de Oostkantons glooien de 
heuvels en glimmen de malse weiden. We zijn 
in Raeren: enkele kilometers buiten de Hoge 
Venen en op een steenworp van Aken. Hier 

bezoeken we het familiebedrijf Radermacher. 
Van gin, rum en wodka tot de meest fruitige 
jenevers en likeuren: al zes generaties lang 

vormt stokerij Radermacher een vaste waarde. 
In hun productieproces staat ecologische 
duurzaamheid op de voorgrond. Bernard 

Zacharias staat aan het roer van de fabriek en 
neemt ons mee in wat hij ‘zijn passie’ noemt.

Kom binnen 
in de oudste en eerste 

biologische stokerij 
van België!

Kom binnen 
in de oudste en eerste 

biologische stokerij 
van België!

Bernard Zacharias, eigenaar Distillerie Radermacher
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tiental exportlanden zoals Australië, Dubai, 
Japan en Canada. Naast pro ducten voor 
het eigen merk haalt Radermacher zo’n 25 
procent omzet uit producten die ze maken 
voor andere merken, zoals Panda Gin. “We 
promoten elkaar wederzijds.”

Duurzaam distilleren

Nog voor we Bernard de vraag kunnen stellen, laat hij weten 
ecologische duurzaamheid erg belangrijk te vinden. “De stokerij 
gebruikt bij de distillatieprocessen veel water en energie”, 
vertelt hij. “Daarom hebben we de afgelopen jaren bijna 
600.000 euro geïnvesteerd in ecologische optimalisering. Denk 
aan zonnepanelen op het dak en extra isolatie, maar ook aan 
warmteterugwinning. Dat is een methode voor hergebruik van 
warmte uit afvoerlucht en afvalwater.” 

Bij het brouwproces wordt graan in een versuikeringstank 
gemengd met warm water. Na zo’n proces zit je natuurlijk 
nog met veel overschotten, die normaal gezien in de 
vuilnisbak belanden. Om ook daar ecologisch te werk te 
gaan, doneert Bernard de overschotten aan de plaatselijke 
boerderijen, zodat onder andere koeien ervan kunnen eten.  
Daarnaast heeft Bernard nog een ander project in gedachten. 
Hij plant om samen met bakkerij Kockartz in Raeren een 
Lambertusbrood te maken met de overschotten van zijn 
Lambertus whisky. “Als we het graan dat we overhouden na 
het versuikeringsproces voor 40 procent aan vochtigheid 
verminderen, kunnen we het aan de bakkerij bezorgen. Zij 
kunnen het dan gebruiken in hun brood. Op die manier hebben 
we quasi geen afval.”

••
Wie het 

distilleerproces  
van dichtbij  

wil meemaken,  
kan deelnemen  

aan een groepsrond
leiding in de fabriek, 
gevolgd door enkele 

degustaties  
en de mogelijkheid  
om te blijven eten. 

•

Onbegrensde gastvrijheid

“Welkom, komt u binnen”, zijn de eerste woorden van 
Bernard Zacharias, het kloppende hart achter stokerij 
Radermacher. Samen met zijn 18-ledige team houdt hij 
het bedrijf al 34 jaar draaiende. Sterker nog, het draait op 
volle toeren. Jaarlijks produceert Radermacher 1,2 miljoen 
flessen: gin, rum, wodka, brandewijnen, fruitjenevers, etc. 
“We zijn ooit gestart met 10.000 flessen per jaar”, vertelt 
Bernard met veel trots. Het succes verklaart meteen 
waarom de stokerij momenteel uitgebreid en vernieuwd 
wordt. 

De gloednieuwe stokerij bevindt zich volledig achter 
doorzichtig glas. Je kan de grote distilleerketels van 
buitenaf bewonderen. “Op deze manier laten we zien dat 
iedereen welkom is om het productieproces te volgen en 
hier over de vloer te komen”, vertelt Bernard. Wie het 
distilleerproces van dichtbij wil meemaken, kan deelnemen 
aan een groepsrondleiding in de fabriek, gevolgd door 
enkele degustaties en de mogelijkheid om te blijven eten.

Op regionaal vlak is Radermacher niet weg te denken uit 
Raeren. “We zijn een kind van de streek”, zegt Bernard al 
lachend. Maar ook nationaal en internationaal wint het 
merk aan populariteit. Radermacher werkt samen met een 

Distillerie Radermacher in Raeren

Gezellig tafelen in de distillerie 
De beoordeling van het Lambertusbrood  
door Bernard Zacharias, Alexander Kockartz en Broodsommelier Bernd Kockartz
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Liefde voor de streek

Op de terugweg passeren we Kockartz, de 
bakkerij waarover Bernard ons vertelde. 
Deze zaak is lid van ‘Made in Ostbelgien’. 
“Alles wat we verkopen, van sandwiches 
tot koffiekoeken, is gemaakt met liefde 
voor de streek”, vertelt uitbater Alexander 
Kockartz met een glimlach. Voor appels 
kan hij terecht bij de lokale appelboer en 
ook bloem, melk en eieren haalt hij bij 
boerderijen uit de regio. “De link met de 
streek moet behouden blijven in je product. 
Dat vind ik enorm belangrijk en ik merk dat 
ook klanten die mening delen.”

→ Meer informatie
Hier vind je meer tips voor trips  
en boek je direct je verblijf: ostbelgien.eu

Made in Ostbelgien,  
een samenwerking van regionale 
producenten
Het label ‘Made in Ostbelgien’ staat sinds 2013 
synoniem voor hoogwaardige, gezonde en duurzame 
producten uit de Oostkantons. Dat label telt momenteel 
30 producenten en 10 verkooppartners. Het is mogelijk 
om handelaren te bezoeken waar je een regionaal hapje 
of drankje kunt nuttigen. 

Wie bijvoorbeeld wil weten hoe de originele Göhltaler kaas 
smaakt, zet koers richting Eynatten, een deel gemeente van 
Raeren. Bij familiebedrijf Göhltaler proef je verschillende 
soorten kaas, die Tobias Boffenrath zelf maakt met melk 
van zijn melkveehouderij. In Kettenis, een dorpje in de 
buurt van Eupen, kan je terecht voor een potje lokale 
honing afkomstig van bijenkorven uit de regio.

“Inmiddels dragen meer dan 100 producten het label: van 
buffelvlees, gerookte ham, paardenmelk en geitenkaas tot 
brood, bier en honing”, vertelt Boris Cremer, coördinator 
van het project. “Onze missie is sterk gebaseerd op 
regionaliteit en duurzaamheid. Elk van de aangesloten 
producenten moet een actieplan indienen waarin zij 
uitleggen hoe zij met hun bedrijf accenten willen leggen in 
termen van een meer regionale en duurzame economie.” 
Boris is ervan overtuigd dat het label een meerwaarde biedt 
op verschillende niveaus: “De regionale kringloopeconomie 
zorgt voor werkgelegenheid in de landbouw en het behoud 
van het cultuurlandschap. Zo beschermt het ook de natuur 
en schept vertrouwen. Het label wil zowel producenten als 
consumenten hiervan bewust maken.” 

madeinostbelgien.eu

Te voet of per fiets  
op ontdekking

Terwijl Bernard zich weer bij zijn team 
voegt om de Limoncello productie af te 
werken, trekken we eropuit in de streek. 
Op nog geen kilometer afstand van de 
stokerij komen we voor een prachtig 
uitzicht te staan. We kijken uit over een 
heuvelachtig landschap, vol weides die 
begraasd worden door koeien. Raeren 
vormt samen met Eupen, Kelmis en Lontzen 
de noorderregio van de Oostkantons. 
Vanwege de kleine hoogteverschillen 
in deze gemeentes kan je hier makkelijk 
een wandel- of fietstocht inlassen. Wie 
even aan de drukte wil ontsnappen, kan 
bijvoorbeeld een van de Ravel-routes 
volgen in de streek. Ravel is een netwerk 
van openbare wegen die bestemd zijn 
voor de trage weggebruikers: fietsers, 
wandelaars, ruiters, etc. 

Uitzicht over Raeren

Producten van het label Made in Ostbelgien

Het Pottenbakkerijmuseum in Raeren
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Met de fi ets 
over de grens hoppen: 

10 jaar ‘slow travel’ 
op de Vennbahn

Met de fi ets 
over de grens hoppen: 

10 jaar ‘slow travel’ 
op de Vennbahn

Ik kies als vertrekpunt Bütgenbach. Dat ligt centraal 
in de Oostkantons, op enkele kilometers van de 

Hoge Venen. Het dorp aan het meer ligt ook zowat 
halfweg op de Vennbahn. Deze oude spoorlijn werd 
10 jaar geleden omgevormd tot een geasfalteerd 

pad voor fi etsers, telt 125 kilometer en brengt je in 
totaal 14 keer over de landsgrenzen heen. De naam 

verwijst naar de Hoge Venen, het natuurgebied 
waarlangs de route loopt. Die gaat van Aken (D) 

door de Oostkantons tot in Troisvierges (L).  
Wie er absoluut ook nog een stukje Nederland bij 

wil voegen kan al in Vaals op enkele kilometers 
van Aken vertrekken… Op de Vennbahn ben je 

afgescheiden van gemotoriseerd verkeer: je blik 
glijdt langs prachtige landschappen en valleien, 

door bossen, weiden en dorpjes. Genieten zit in het 
onderweg zijn, ‘slow travel’ op zijn best!

Bij “Am Grünen Kloster” in Bütgenbach
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Bütgenbach - Monschau

De Seestrasse in Bütgenbach leidt me naar beneden: vanuit het 
dorp naar mijn vertrekpunt. Zoals bij elke tussenstop langs de baan 
krijg je hier een overzicht van de route en uitleg over het dorp. 
Dat alles in de typische geelblauwe kleuren van de Vennbahn. 
Het meer van Bütgenbach ligt nog enkele tientallen meters lager: 
ik fiets de eerste kilometers boven het glinsterende water. Tot 
in Weywertz is het opwarming, daar neem ik de splitsing naar 
het noorden. Al snel bereik ik de buitenkant van de Hoge Venen. 

De Vennbahn geeft je kilometerslang zicht op 
het natuurgebied met zijn vennen, moerassen, 
grassen en vele vogels. In Sourbrodt stop ik aan 
het oude station: hier kan ik de route nemen 
in de Hoge Venen naar Signal de Botrange en 
verder Baraque Michel, twee hoogtepunten 
van België. Maar de Vennbahn gaat verder 
noordelijker. Na het open vennengebied wordt 
het hier steeds meer een bosgebied. Ongemerkt 
fiets ik Duitsland binnen: in Kalterherberg nodigt 
de oude treinwagon uit voor een stop. Hier kan je 
een drankje en een hapje bestellen, ondermeer 

ook lekkere wafels. Dan een laatste sprintje: vanop de Vennbahn 
rol ik naar beneden Monschau binnen. Terug onder de mensen en 
het toerisme van de oude lakenweversstad!

Je kan uiteraard in het noorden in Aken starten, of omgekeerd in 
het zuiden in Troisvierges. Geoefende snelle fietsers – al dan niet 
op een e-bike – kunnen het hele traject in een volle dag afleggen, 
voor rustige recreatiefietsers is een driedaagse ideaal. 

Mijn keuze voor vertrek in Bütgenbach laat me toe om naar het 
noorden langs de Hoge Venen tot in Monschau te fietsen, en in 
het zuiden het plateau tot in Sankt Vith te verkennen. Telkens  
30 kilometer heen, en 30 kilometer terug naar mijn startplaats.

Oude treinwagon bij Leykaul

Bij “Am Grünen Kloster” in Bütgenbach

Historisch Museum  
in het oude stationsgebouw 

in Sankt Vith

Bewegwijzering Vennbahn
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Bütgenbach – Sankt Vith

Aan de splitsing van Weywertz neem ik ditmaal de zuidelijke route. 
De Vennbahn naar Sankt Vith leidt vooral langs weiden en velden 
en boswegen en schuurt langs de dorpen. In Faymonville passeer 
ik geen landsgrens maar de taalgrens: het dorp hoort bij Waimes, 
een van de twee Franstalige gemeenten in de Oostkantons. Verder 
gaat het: doorheen het dorp Montenau, waar de Vennbahn ook 
doorheen de gronden van vleesbedrijf Montenauer snijdt. Via het 
Emmelstal fiets ik het charmante dorpje Born binnen. Tijd voor 
een sportdrankje! Terug op de fiets naar Zur Eidt: dat kondigt 
Sankt Vith aan. Een koffie met gebak, en ik vat de terugweg aan. 
Ik ken de weg intussen: dat betekent dubbel genieten!

Wandelen of fietsen

Hoewel de Vennbahn vooral fietsers kan bekoren met z’n 
fluisterasfalt en kleine hoogteverschillen, zie je ook veel wandelaars 
die genieten van de natuur, weg van het drukke verkeer. Je komt 
elkaar ook vaak opnieuw tegen op rustplekken, waardoor je een 
soort band voelt met elkaar. Fietsers en wandelaars begroeten 
elkaar hier vrolijk bij het passeren, of dat nu in het Nederlands, 
Duits of Frans is.

Onderweg zijn er picknickbanken en schuilplekken voorzien. 
Fantastisch zijn de oude wagons of seinhuizen die nu dienst doen 
als cafeetjes. Je krijgt meermaals de kans om met een (lokaal) 
biertje, frisdrank of ijsje op een terras uit te blazen. Perfect 
voor wie houdt van ‘slow travel’: langzaam genieten ver weg van 
verkeer en lawaai.

•
Wie de route wil opsplitsen  

in meerdere dagen kan, langs  
of zeer nabij de Vennbahn,  

overnachtingsplekken vinden. 
•

Van 1880 tot 2012

De oorspronkelijke spoorweg van de Vennbahn dateert uit de 
jaren 1880, toen de Oostkantons nog tot Duitsland behoorden. 
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het gebied in Belgische 
handen en kwam ook de spoorweg onder controle van België. De 
Vennbahn is Belgisch grondgebied, maar loopt wel door Duitse 
enclaves. Wanneer je het pad volgt passeer je meerdere malen 
een grensovergang, maar je merkt ze niet op. De oude spoorweg 
zorgde voor economische bloei in de regio, en voor een goede 
verbinding tussen de industriegebieden van Aken en het noorden 
van Luxemburg.De kleine Roer in de herfst

Tunnel in Lommersweiler

Lommersweiler

Ourtal bij LommersweilerViaduct in Bütgenbach
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De Vennbahn praktisch

De route begint net buiten het stadscentrum van Aken. 
Treinverbindingen zijn erg gunstig. Na Aken volgen de regio 
van Raeren, het charmante stadje Monschau, de prachtige 
Hoge Venen, de regio van het meer van Bütgenbach, de 
stad Sankt Vith en de Ourvallei de revue. Wie de route wil 
opsplitsen in meerdere dagen kan, langs of zeer nabij de 
Vennbahn, overnachtingsplekken vinden. De Vennbahn maakt 
deel uit van het Ravel-programma van het Waals Gewest. 
Ravel staat voor ‘autonoom netwerk voor langzaam verkeer’.

Je raakt ook met het openbaar vervoer heen en terug. Dagelijks 
rijden er treinen tussen de vertrek- en eindpunten Aken en 
Troisvierges. Je kan ook met de auto aan een van de punten 
starten, en een taxi boeken om je terug te brengen tot aan je 
parkeerplaats.

Maak het je nog gemakkelijker en boek een arrangement met 
overnachting, ontbijt, bagagevervoer, lunch–pakket en (elektri-
sche) fi ets. Alles kan op aanvraag, en de verblijven hebben meestal 
een plek waar je je fi ets veilig kan stallen voor de nacht.

De website van de Vennbahn 
is heel duidelijk en makkelijk 
in gebruik. Neem een kijkje op 
www.vennbahn.eu en laat je 
verleiden tot een uitje naar de 
Oostkantons!

10 jaar Vennbahn: 
van historische spoorlijn tot grensoverschrijdende fi etsroute
De iconische Vennbahn die dwars door de Belgische Oostkantons 
loopt en drie landsgrenzen overschrijdt, bestaat tien jaar. Christoph 
Hendrich, projectmanager van de Vennbahn, legt uit wat de troeven 
van dit unieke project zijn. 

Het tienjarig bestaan van de Vennbahn
In 2013 opende een vernieuwend land overschrijdend project. De 
voormalige spoorlijn tussen Aken en Luxemburg werd omgetoverd 
tot een fi etsverbinding die Duitsland, België en het Groothertogdom 
Luxemburg met elkaar verbindt.

“Bij de opstart van het project was het plan om een verbinding te 
creëren tussen bestaande fi etspaden in deze regio’s. Het fi etspad loopt 
dwars door de Oostkantons, op dezelfde wegen waarlangs men vroeger 
met de trein kolen transporteerde. Dankzij de aanleg van de Vennbahn herleeft de geschiedenis van 
de streek”, vertelt Christoph.

Dit jaar viert de Vennbahn feest, het internationaal gerenommeerde fi etspad bestaat tien jaar. “Het 
tienjarig bestaan van de Vennbahn mag gevierd worden, want het traject verbindt al tien jaar lang 
steden, culturen en talen met elkaar. Wie de volledige route afl egt, steekt maar liefst veertien keer 
de grens over, een van de elementen die deze route zo uniek maakt”.

Langs groene heuvels en pittoreske dorpen
Fietsers ontdekken op hun tocht bosrijke landschappen en gezellige dorpen. “De Vennbahn loopt 
doorheen alle soorten landschapstypen. Buffels grazen onverstoord in groene weides, je ontdekt 
prachtige meren op de route en komt voorbij adembenemende landschappen”, vertelt Christoph 

enthousiast. “De route ver-
bindt ook authentieke dorpen 
met elkaar. De combi natie 
van natuur, geschie denis en 
cultuur spreekt een breed 
doelpubliek aan. Sinds de 
opening van de Vennbahn 
fl oreert het fi etstoerisme in 
de streek.”

De keuze van Christoph 
“Men stelt me vaak de vraag 
welk deel van de Vennbahn 
mijn persoonlijke favoriet is. 
Als ik dan toch een keuze 
moet maken ga ik resoluut 
voor het deel van de route dat 
Küchelscheid en Sourbrodt 
met elkaar verbindt. Alleen 
al op dit korte stuk is het 

landschap ontzettend gevarieerd. Je komt onder meer voorbij de rustig kabbelende Rur, maar ook 
weilanden en bosrijke gebieden wisselen zich in snel tempo met elkaar af. Daarnaast vind je er nog 
overblijfselen van de oude spoorwegen. Alles wat de Vennbahn zo uniek maakt - de landschappen, 
geschiedenis en de overgang van Duitstalig naar Franstalig gebied - ontdek je op dit korte deel van 
de route.”

→ Meer informatie
Hier vind je meer tips voor trips en boek 
je direct je verblijf: vennbahn.eu

Wolfsbusch bij Montenau

Voormalige grensovergang bij Leykaul
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Genieten van regionale 
culinaire specialiteiten 

en overnachten 
op unieke plekken

Genieten van regionale 
culinaire specialiteiten 

en overnachten 
op unieke plekken

Overnachten op maat: 
uniek, kwalitatief én gezellig
Van hotels met spa-mogelijkheden, B&Bs tot gerenoveerde 
boerderijen en rustieke chalets: het zijn allemaal opties voor 
een verblijf in de Oostkantons. Of zoek je meer de gezelligheid 
van campings of vakantiedorpen? Dat kan ook. Voor een unieke 
slaapbeleving in Eupen kan je het Sleepwood Hotel of Kloster 
Heidberg uitproberen. Het Sleepwood Hotel is volledig gebouwd 
uit massief hout en lemen wanden. De geluidsdichte wanden 
zorgen voor een stralingsvrije nachtrust. Kloster Heidberg is 
een 18de eeuws klooster waar overnachten een stukje hemel 
op aarde is. Aan het meer van Bütgenbach tenslotte vinden we 
Beverly Weekend: een nieuw vakantiecomplex van 8 woningen 
met privé strand.

ostbelgien.eu/nl/verblijven

Bier brouwen en ham roken 
volgens eigen regionaal recept
Ambachtelijk produceren: in de Oost-
kantons kan het je het ter plekke mee 
beleven! Bij verschillende brouwerijen is 
het mogelijk om een bezoek te plannen 
en het productieproces in levende lijve 
te volgen. Zo kan je zien hoe de bieren 
van de brouwerijen van Bellevaux, Eifel 
Domaine en Peak gemaakt worden. En 
je kan ze proeven! Ook bij Montenauer 
Hamrokerij kan je volgen hoe de Ardeense 
ham gezout, gekruid en gerookt wordt 
in een rookkamer. Hiervoor gebruiken ze 
een familierecept met beukenhout en 
jeneverbessen.

ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/
streekproducten/bedrijvsbezoeken

Wild op het menu: 
de lekkere herfst in 
de Oostkantons!
Tijdens de herfstmaanden kan je 
sportieve activiteiten combineren met 
een superieure culinaire beleving. In de 
herfst ligt de nadruk op het wild, recht 
uit de omliggende bossen. Zo worden 
versheid en regionaliteit gegarandeerd 
bij elke hap. Fijnproevers moeten niet ver 
zoeken: er zijn arrangementen waarbij 
je een wandeltocht of fi etstocht kunt 
combineren met een gastronomisch diner. 
Via onderstaande link vind je een lijst 
met de meest begeerde restaurants van 
de Oostkantons en hun meest recente 
voordeelformules.

ostbelgien.eu/nl/gastronomie/
gastronomische-weekends

Exclusief voor fi jnproevers: 
sterrenrestaurants
Fijnproevers die houden van een ruim 
aanbod van huisbereide maaltijden tot 
haute cuisine zullen in de Oostkantons 
niets tekort komen. In de regio biedt 
sterrenrestaurant Gourmet Hotel 
Zur Post in Sankt Vith het beste op 
culinair gebied: Franse gerechten en 
bijbehorende exclusieve wijnen. De 
andere restaurants in de regio volgen 
deze trend door kwaliteitsvolle, 
hoogstaande menu’s aan te bieden. 
Met hun passie voor gastvrijheid en 
het gebruik van regionale producten! 
De specialiteiten gaan van forel uit de 
beken tot fazant, ree en wild zwijn uit 
de bossen.

ostbelgien.eu/nl/gastronomie/
restaurants 

Russische salade als remedie tegen een kater
Sinds 1870 is de Russische salade een traditioneel gerecht 
tijdens de carnavalsweken in de regio rond Malmedy. De salade 
wordt gemaakt van aardappelen, haring en rode bieten. Men 
geloofde in de heilzame werking op de maag als remedie tegen 
het vele drinken gedurende de feesten. Ondertussen heeft elk 
huishouden zijn eigen recept wat ertoe leidt dat er ontelbare 
verschillende varianten bestaan. 

Probeer dit gerecht met het offi ciële recept 
voor 6 personen:voor 6 personen:

• Ingrediënten   –  20 ontzoute en gekuiste haringen, 1 knolselder, 

1 kilo Boskoop appelen, 750 gram uien, 2.5 kilo rode bieten, 2 kilo 

aardappelen, 400 gram grote zuurzoete augurken, 

10 hardgekookte eieren, 500 gram gepelde noten, 700 gram 

kalfsgebraad, 200 gram ham, 2 druppelglaasjes jenever, mayo naise, 

zout, peper, Maggi, Engelse saus, paprika poeder.

• Voorbereiding  –  Maak alles schoon en kook de rode bieten, 

de knolselder, aardappelen en eieren gaar. 

• Bereidingswijze  –  Snij alle producten heel fi jn. Meng dan alles 

samen in één grote pan en voeg de kruiden toe. Laat vervolgens alles 

een dag rusten in de koelkast. Serveer de salade met een garnituur 

van hardgekookte eieren.
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Tradities, evenementen, 
culturele bezoeken  

en activiteiten

Tradities, evenementen, 
culturele bezoeken  

en activiteiten

4 dagen feesten naar Waalse traditie
Cwarmê, het carnavalsfeest van Malmedy, duurt maar liefst 
vier dagen. De festiviteiten beginnen op zaterdag met een 
groot openingsfeest. Op zondag is er dan een grote stoet 
waarbij 1500 gemaskerden in 15 traditionele kostuums de 
straten vullen. Op maandag zijn er tal van humoristische 
voorstellingen. Die worden getoond op rondtrekkende 
podia. Tens lotte is er op dinsdag het afsluitfeest waarbij alle 
verenigingen samenkomen om de grote verbranding van de 
Haguêtte, een rieten pop op een houtstapel, te vieren als 
laatste eerbetoon zodat Cwarmê kan uitdoven.

ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/
typisch-oostkantons/carnaval 

Musea bieden een rijk aanbod  
aan cultuur en ambachten
De musea in de Oostkantons brengen industrie, 
ambacht en kunstambacht van het verleden 
onder de aandacht. In het bezoekerscentrum 
voor geschiedenis, kunst en cultuur van Malmedy 
‘Malmundarium’ zijn er tal van activiteiten, 
animaties en rondleidingen te reserveren. In het 
stadsmuseum van Eupen kom je meer te weten 
over de geschiedenis: vooral de voorstelling over 
de textielindustrie in de 18de eeuw toont hoe 
Eupen industrieel is opengebloeid. Verspreid over 
de regio zijn er tentoonstellingen van plaatselijke 
kunstenaars, kleine culturele activiteiten en 

participatieve projecten. Zo bijvoorbeeld in de burcht van Raeren met zijn pottenbakkersmuseum, waar elk 
jaar in het tweede weekend van september een internationale keramiekmarkt plaatsvindt. Of in de Vieille 
Montagne in Kelmis, het Museum voor Hedendaagse Kunst te Eupen, het Historisch Museum in Sankt Vith en 
de Ardenner Cultur Boulevard in Büllingen.

ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/kunst-cultuur/musees-expositions 

Een brede waaier  
van activi teiten met sport  
en plezier

De mogelijkheden voor 
vrijetijds bestedingen 
zijn enorm in de regio. 
Heer lijk niets doen 
aan de stranden en 
terrassen van de 
meren, actieve water- 
en vrije tijds sporten, 
bezoek aan de open-
l u c h t  z w e m b a d e n 

tijdens de zomer maanden zijn maar een fractie 
van het aanbod. Hiernaast kan je ook genieten 
van bijvoorbeeld het race parcours van Eupen. 
Met zijn 1.1 kilometer lange baan, is het een 
van de grootste indoor circuit ter wereld. Of 
verkies je liever te bewegen in de openlucht als 
funsport? Een ritje op de e-scooter of railbike 
is een top combinatie van sport, beleving en 
plezier. Tijdens de koudere maanden kan je 
indoor genieten van activiteiten als escape 
rooms, bowling, karaoke,...

ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/
sport-vrijetijd 

Kleurrijke lantaarns en gloeiende fakkels  
ter ere van Sint-Maarten
Rond 11 november viert men de herdenking van 
Martinus van Tours, ofwel Sint-Maarten. In verschillende 
processies met kleurrijke lantaarns en gloeiende fakkels 
eert men zijn liefdadigheid. Hierbij gedenken we een 
gebeurtenis in Amiens waarbij hij zijn officiersjas in 
tweeën sneed om die te delen met een halfnaakte 
bedelaar tijdens een ijskoude winterdag. Sint-Maarten 
blijft tot vandaag de patroonheilige van soldaten, 
reizigers, vluchtelingen en bedelaars. Ook boeren, 
kleermakers en feestvierders voegden zich hierbij.

ostbelgien.eu/nl/evenementen

Schuif aan en geniet mee  
van de reuze omelette! 
Het is 15 augustus Maria-Hemelvaart. 
Op die dag komen elk jaar in Malmedy 
duizenden mensen samen voor een 
spektakel waarbij een reuze omelette 
wordt gemaakt en onderling verdeeld. 
De ingrediënten bestaan uit 10.000 
eieren, 30 kilogram spek, 6 kilogram 
kruiden, 3 kilogram bieslook en 50 liter 
olie. De pan om het gerecht te bakken is 
maar liefst 4 meter groot. De dag start 
volgens traditie met een mis waarbij de 
eieren en het brood gezegend worden. 
Vervolgens leiden de vertegenwoordigers 
van de omelette broederschappen, in wit 
gekleed, een optocht door de stad met 
een pollepel van 2 meter lang. Tenslotte 
wordt de omelette gratis uitgedeeld aan 
het publiek. Het is een evenement voor 
alle leeftijden: met muziek, animaties, 
spelen, verlotingen en een openluchtbal. 
De organisatie van het feest gebeurt door 
de Broederschap van de Reuze Omelette 
van Malmedy. Verspreid over de wereld 
bestaan er zo 7 broederschappen: ook 
nog 2 in Frankrijk, en verder in Canada, 
Argentinië, de Verenigde Staten en ook 
Nieuw-Caledonië.

ostbelgien.eu/nl/evenementen
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De lente verwelkomen al wandelend door groene 
weiden, glooiende landschappen en langs klaterende 
beekjes.

Wanneer in maart de zachte voorjaarstemperaturen op komen 
beginnen de wilde narcissen te bloeien. Tot in april zijn de velden 
in de dalen van de Hoge Venen en de Belgische Eifel getooid in 
een gele schittering van kleine paasbloemen. Het is het ideale 
moment voor unieke wandelingen door de vele dalen van de 
Oostkantons. Om er maar enkele te noemen: het dal van de 
Holzwarche, de Warche, de Hohnbach, ... In april organiseert 
de vereniging voor natuurbescherming Natagora/BNVS het 
traditionele jaarlijkse narcissenfestival aan de Enkelberger 
molen in het beschermde natuurgebied van de Holzwarche.  
Op die dag staan begeleide wandelingen en uitgebreide 
informatie over natuur- en soortenbescherming centraal. Voor 
de jongste bezoekers wordt een kinderanimatieprogramma 
dicht bij de natuur georganiseerd. Meer informatie via:  
info@natagora-bnvs.be. 

Onze wandeltip: Natuurleerpad Mausheck bij Bütgenbach
ostbelgien.eu/nl/fiche/educationaltrail/
natuurleerpad-mausheck

 
Miljoenen narcissen  
in bloei

Veld vol narcissen in het Holzwarchedal

Narcissen in bloei
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Zo viert men in de Oostkantons het typische  
Rijnlandse carnaval: met Prins Carnaval en zijn pages, 
optochten en carnavalszittingen.

Intense beleving  
van het Rijnlandse 
carnaval
Tijdens het Rijnlandse carnaval willen de mensen de winter 
achter zich laten, en voor het begin van de vastenperiode nog 
eens van het leven genieten met dans en vermaak. Elke plaats 
legt zijn eigen accenten en heeft zijn bijzonderheden. In Kelmis 
hebben ze een eigen uiting. Hier gebruiken ze sinds 1956 de 
‘Küsch’, vertaling varken, als symbool voor carnaval. Dat is een 
verwijzing naar het varken in papier-maché dat verbrand werd 
op het kerkplein. Waarom dit gebeurde blijft een plaatselijk 
discussiepunt. In Eupen staat sinds 1958 het standbeeld 
‘Clown’ van Joseph Braun, die eer doet aan deze viering.

ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/typisch-oostkantons/
carnaval

ostbelgien.eu/nl/evenementen

“Küschespektakel” in Kelmis

Prins Carnaval en zijn twee pages
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Ausflugsziele & Aktivitäten / lieux d’excursion & activités /
tips voor trips & activiteiten / excursion destinations & activities

Krippana 
Hergersberg 1
4760 Büllingen
+32 80 54 87 29
+49 6557 90 19 420
info@a-c-b.eu
arskrippana.net

Herba Sana - Gesund-
heitsgarten
Hinter der Heck 46
4750 Elsenborn
+32 80 44 00 55
info@ortis.com
herbasana.be

Actionzone
Zum Schwarzenvenn 3a
4770 Deidenberg
+32 473 98 49 50
info@actionzone.be
actionzone.be

Outdoor Activity Astrid 
Vliegen
Zur Hütte 27
4750 Bütgenbach
+32 473 62 38 10
astrid_vliegen@hotmail.
com
outdooractivity.be

Railbike
Am Breitenbach 35
4750 Leykaul
+32 80 68 58 90
info@railbike.be
railbike.be

Montenauer Schinken-
räucherei 
Am Bahnhof 19
4770 Montenau
+32 80 34 95 86 
info@montenauer.com
montenauer.com

Burgruine Reuland
Dietrichweg
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 91 31
info@reuland-ouren.be
reuland-ouren.be

Sport- und Ferienpark 
Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
+32 80 44 69 61
info@worriken.be
worriken.be

Brauerei Eifel Domäne
Berterath 39
4760 Büllingen
+32 474 26 94 23
info@eifel-domaine.beer
eifel-domaine.beer

Eastbelgium Karting 
Center
Gewerbezone Schirm, 
Grüffl ingen 59
4790 Grüffl ingen
+32 80 32 93 01
info@actioncenter.be
actioncenter.be

Besucherzentrum 
Wesertalsperre
Langesthal 164
4700 Eupen
+32 87 74 31 61
info@eupener-talsperre.be
eupener-talsperre.be

aren kamers honden welkom toegankelijk fi etsvriendelijke verblijven

Kultur &
Freizeit

Culture &
loisirs

Cultuur &
vrije tijd

Culture & 
leisure

Ausfl ugsziele und Unterkünfte

Lieux d’excursion et hébergements

Tips voor trips en logies

Excursion destinations and accomodation
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Ausflugsziele & Aktivitäten / lieux d’excursion & activités /
tips voor trips & activiteiten / excursion destinations & activities

Freizeitzentrum  
Tomberg
Tomberg, Rodt 77
4780 Sankt Vith
+32 80 22 63 01
info@biermuseum.be
biermuseum.be

IKOB - Museum für 
Zeitgenössische Kunst
Rotenberg 12 B
4700 Eupen
+32 87 56 01 10
info@ikob.be
ikob.be

Belgium Peak Beer SA
rue de Botrange 123
4950 Sourbrodt
+32 80 21 48 76
info@peakbeer.be
peakbeer.be

Museum Vieille Montagne
Lütticher Straße 278
4720 Kelmis
+32 87 65 75 04
mvm@kelmis.be
mvm-kelmis.be

Robertville-les-Bains
route des Bains 63
4950 Robertville
+32 80 44 64 75
info@robertville.be
robertville.be

Le Malmundarium
Place du Châtelet 9
4960 Malmedy
+32 80 79 96 68
info@malmundarium.be
malmundarium.be

Studio 20 - Karaoke
avenue de la Libération 1/5
4960 Malmedy
+32 80 87 01 16 
info@studio20.be
studio20.be

Geschichtsmuseum 
“Zwischen Venn und 
Schneifel”
Schwarzer Weg 6
4780 Sankt Vith
+32 80 22 92 09
info@zvs.be
zvs.be

Karting Eupen
Industriestraße 37
4700 Eupen
+32 87 31 32 33
info@karting-eupen.com
karting-eupen.be

Château de  
Reinhardstein
chemin du Cheneux 50
4950 Ovifat
+32 80 44 68 68
info@reinhardstein.net
reinhardstein.net

S’Pace Malmedy
avenue des Alliés 100
4960 Malmedy
+32 80 77 08 13
info@bowling-362.be
space-malmedy.be 

Sniperzone - Premium 
Outdoor Activities
route du Barrage 
4960 Chôdes
+32 497 47 97 86
info@sniper-zone.be
sniper-zone.be

Schieferstollen Recht
Zum Schieferstollen 31
4780 Recht
+32 80 57 00 67  
+32 479 63 48 75
info@ 
schieferstollen-recht.be
schieferstollen-recht.be

Naturzentrum Ternell
Monschauer Straße,  
Ternell 2
4700 Eupen
+32 87 55 23 13
info@ternell.be
ternell.be

Eastern Valley Activities
Grand rue 19
4950 Ondenval
+32 495 71 15 13
easternvalleyactivities@
gmail.com
easternvalleyactivities.be

Brasserie de Bellevaux
rue de la Foncenale 1
4960 Malmedy
+32 80 88 15 40 
info@ 
brasseriedebellevaux.be
brasseriedebellevaux.be

Hotel Amel Mitte ***
Auf dem Kamp 1a
4770 Amel
+32 80 34 80 50
info@amelmitte.be
amelmitte.be

Distillerie Radermacher
Spitalstraße 50
4730 Raeren
+32 87 85 82 32
booking@distillerie.biz
distillerie.biz

Ardenne Activity
Rue des Bergers 12
4950 Ovifat
+32 487 27 59 50
info@ardenneactivity.be
ardenneactivity.be

Stadtmuseum Eupen
Gospertstraße 52-54
4700 Eupen
+32 87 74 00 05
info@stadtmuseum-eupen.
be
stadtmuseum-eupen.be

Maison du Parc
rue de Botrange 131
4950 Sourbrodt
+32 80 44 03 00
info@botrange.be
botrange.be

Escape Challenge Malmedy
avenue de la Libération 1/5
4960 Malmedy
+32 80 87 01 16 
info@ 
escapechallengemalmedy.be
escapechallengemalmedy.be

Töpfereimuseum Raeren 
Burgstraße 103
4730 Raeren
+32 87 85 09 03
info@toepfereimuseum.org
toepfereimuseum.org

épis chambres animaux admis pmr logements adaptés aux cyclistes

Hotels
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Hotel Eifelland ****
Seestraße 5
4750 Bütgenbach
+32 80 44 66 70
info@hoteleifelland.be
hoteleifelland.be

Haus Tiefenbach ****
Trierer Straße 21
4760 Büllingen
+32 80 64 73 06
info@haus-tiefenbach.be
www.haus-tiefenbach.be

Kloster Heidberg
Bahnhofstraße 4
4700 Eupen
+32 87 39 22 50
info@klosterheidberg.be
klosterheidberg.be

Paulis Bistro + Hotel ***
Weckerath 108
4760 Weckerath
+32 80 54 91 48
paulishotel@skynet.be
paulis-hotel.com

Hotel Albert Ier **
Place Albert Ier 40
4960 Malmedy
+32 80 33 04 52
info@hotel-albertpremier.
be
hotel-albertpremier.be

Hotel - Restaurant Zur 
Alten Mühle ***S
Stupbach 7
54617 Lützkampen
+49 6559 223
info@zuraltenmuehle.com
zuraltenmuehle.com

Hotel Lindenhof ***
Neuerweg 1-3
4750 Weywertz
+32 80 44 50 86
a.krings@skynet.be
lindenhof-weywertz.com

Hotel Drosson ***
Kirchenseite 8
4760 Wirtzfeld
+32 80 647 117
info@drosson.be
www.drosson.be

Sleepwood Hotel ***
Neustraße 61
4700 Eupen
+32 87 55 50 88
kontakt@sleepwood.eu
sleepwood.eu

Hotel Burg Hof ***
Neugarten 16
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 98 01
info@hotelburghof.be
hotelburghof.be

Hotel du Moulin ***
Grand-Rue 28 
4960 Ligneuville
+32 80 57 00 81
moulin.ligneuville@ 
skynet.be
hoteldumoulin.be

Hotel Au Printemps ***
Dellenstraße 12
4750 Nidrum
+32 80 44 61 49
hotel-au-printemps@
proximus.be
hotelauprintemps.be

Sporthouse Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
+32 80 44 69 61
info@worriken.be
worriken.be

Hotel Eifeler Hof ***
Manderfeld 304
4760 Manderfeld
+32 80 54 88 35
info@eifelerhof.be
www.eifelerhof.be

Park Hotel Kelmis 
Schützenstraße 2
4720 Kelmis
+32 87 31 78 96
parkhotel@kelmis.be
parkhotelkelmis.be

Hotel Ulftaler  
Schenke***
Lindenallee 65
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 97 67
info@ulftaler-schenke.be
ulftaler-schenke.be

Le Val d’Arimont Hotel 
Resort ***
Chemin du Val 30
4960 Arimont
+32 80 33 07 61
info@val-arimont.be
val-arimont.be

Hotel Bütgenbacher  
Hof **** 
Marktplatz 8
4750 Bütgenbach
+32 80 44 42 12
info@hbh.be
hbh.be

Hotel Ambassador 
Bosten ****
Haasstraße 77-81
4700 Eupen
+32 87 74 08 00
info@ 
ambassador-bosten.be
ambassador-bosten.be

Hotel Schröder ***
Losheimergraben 13
4760 Losheimergraben
+32 80 54 80 59
info@hotel-schroeder.be
www.hotel-schroeder.be

Daft Hotel **S
route de Waimes 19b
4960 Géromont
+32 2 899 79 78
hello@wearedaft.be
dafthotel.be

Hotel Val de l’Our ***
Von-Orley-Strasse 88
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 90 09
val.de.lour@skynet.be
valdelour.be

Hotel du Lac ****
Seestraße 53
4750 Bütgenbach
+32 80 44 64 13
info@hoteldulac.be  
hoteldulac.be

ears rooms dogs welcome accessible bike friendly accommodation
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Hotel Müller **
Heppenbach - Zum 
Höchst 6
4770 Heppenbach
+32 80 34 94 82
hotel.mueller@skynet.be
hotel-mueller.be
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Hotel des Bains ****    
Haelen 2
4950 Robertville
+32 80 67 09 10
info@hoteldesbains.be
robert-hotels.com

My Hotel ****
Rue de Devant les Grands 
Moulins 25
4960 Malmedy
+32 80 78 00 00
info@myhotel.be
myhotel.be

Hof Kriemisch *
Lanzerath 101
4760 Lanzerath
+32 487 51 69 02
andreafasch@gmail.com
hof-kriemisch.com

Hotel Zum Burghof ***
K.F.-Schinkelstr. 11
4780 Schönberg
+32 80 54 81 59
info@burghof.be
burghof.be

Hotel Hotleu ***
rue de Hottleux 106
4950 Waimes
+32 80 67 97 05
info@hotleu.be
hotleu.be

Hotel Restaurant Tychon 
AG ***
Aachener Straße 30
4731 Eynatten
+32 87 85 12 36
info@hotel-tychon.be
hotel-tychon.be

De Eifelhoeve **
Ins Flostal 40
4770 Herresbach
+32 80 31 82 16
de.eifelhoeve@gmail.com
deeifelhoeve.be

Hotel Zur Post
Hauptstraße 39
4780 Sankt Vith
+32 80 22 80 27
info@hotelzurpost.be
hotelzurpost.be

Hotel Le Cyrano ***
Rue de la Gare 23-25
4950 Waimes
+32 80 67 99 89
info@cyrano.be
cyrano.be

Hotel-Restaurant Zum 
Onkel Jonathan ***
Hauptstraße 49
4730 Raeren
+32 87 85 80 30
info@onkel-jonathan.be
onkel-jonathan.be

Gut Eidt 
Zur Eidt 1a
4770 Amel-Wallerode
+32 475 80 61 35
info@guteidt.be
guteidt.be

La Ferme du Père  
Eugène ****
Rue Large Voie 4  
4960 Xhoffraix
+32 495 52 94 90
l.d@skynet.be,  
info@chambredhotes.be
lafermedupereeugene.be

Level600 B&B****
Hünningen 175d
4760 Büllingen
+32 472 42 27 38
info@level600.com
level600.com

Appart-Hotel Dry  
les Courtis **   
Route des Bains 2A 
4950 Robertville
+32 80 44 58 63
drylescourtis@skynet.be; 
bernardpiette@skynet.be

B&B  
The Place 2 Beer ***
Büllinger Straße 23
4761 Rocherath
+32 499 91 52 47
theplace2beer@gmail.com
theplace2beer.be

Hotel  
Zum Buchenberg ***
Vielsalmer Straße 10
4780 Rodt
+32 80 22 88 57
hotel.rauschen@skynet.be
hotelrauschen.be

B&B  
Landhauszimmer ***
Kreuzstraße 28
4730 Raeren
+32 87 86 67 23
hans.krott@skynet.be
landhauszimmer.eu

Au Cheval Blanc ***
Rue du Centre 20
4950 Waimes
+32 80 67 93 63
+32 80 67 09 10 
info@hoteldesbains.be
robert-hotels.be

Belair ***
Belair 11b
4950 Waimes
+32 80 67 92 20
belair.waimes@gmail.com
belair-waimes.be

Ähren Zimmer Hunde erlaubt barrierefrei fahrradfreundliche Unterkunft

Gästezimmer

Chambres  
d’hôtes

Gastenkamers

B&Bs

84 42 05 12

Schmiede Hotel ***
Bleialfer Straße 6
4780 Schönberg
+32 80 54 88 25
hotel@schmiede.be
schmiede.be
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Hotel  
Am Steineweiher ***
Rodter Str. 32
4780 Sankt Vith
+32 80 22 72 70
info@steineweiher.be
steineweiher.be
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Hotel Pip-Margraff ****
Hauptstraße 7
4780 Sankt Vith
+32 80 22 86 63
info@pip.be
pip.be

34

L’Esprit Sain ***
Chemin Rue 46 
4960 Malmedy
+32 80 33 03 14
info@espritsain.be
espritsain.be
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Auberge de Jeunesse 
Hautes Fagnes
route d’Eupen 36
4960 Bévercé
+32 80 33 83 86
malmedy@ 
lesaubergesdejeunesse.be
lesaubergesdejeunesse.be

B&B TemporeSana 
2adults-only-health- 
vacation 
Heuem 6a
4783 Sankt Vith
+32 80 22 60 93
salsana@skynet.be
salsana.eu

Bio B&B La Petite Roer
rue du Coin du Bois 4
4950 Sourbrodt
+32 476 05 44 86
info@petite-roer.be
petite-roer.be

KUZ Begegnungs-
zentrum
Mierelterweg 21
4790 Burg-Reuland
+32 80 41 00 80
info@kuz.be
kuz.be

Eifeler Hof
Bahnhofstraße 65
4730 Raeren
+32 87 85 12 54
marieduyster@hotmail.com
ostbelgien.eu/ 
eifelerhof-raeren

Eifel-Ardennen  
Jugendherberge
Rodter Straße 13 A
4780 Sankt Vith
+32 80 22 93 31
sankt-vith@vjh.be
jeugdherbergen.be

Berliner Hof 
Pulverstraße 1
4780 Sankt Vith
+32 80 54 02 24
buchung@berliner-hof.be
berliner-hof.be

Altes Backhaus
Am Wolfsbusch 83a
4770 Montenau
+32 497 90 59 54
familie.mertes@skynet.be
montenau.com

B&B Maison Ruthier
Ruthier 13
4950 Faymonville
+32 477 67 65 34 
info@maison-ruthier.be
maison-ruthier.be

Gite Kaleo d’Eupen
Judenstraße 79
4700 Eupen
+32 87 55 31 26
eupen@kaleo-asbl.be
kaleo-asbl.be

Maria’s Guesthouse
Panneschopp 18
4731 Eynatten
+32 472 96 68 73
info@mariasguesthouse.
be
mariasguesthouse.be

Gîte Kaleo d’Ovifat
Rue des Charmilles 69
4950 Ovifat
+32 80 44 46 77 
ovifat@kaleo-asbl.be
kaleo-asbl.be

Ohles Lifestyle  
Guesthouse ****
Malmedyer Straße 19
4780 Sankt Vith
+32 80 22 92 20
info@ohlesguesthouse.
com
ohlesguesthouse.com

Am Biert
Zum Biert 26-28
4770 Schoppen
+32 492 43 45 70
info@villa-chavet.be
villa-chavet.be

La Nuit d’Or
rue des Hauts Sarts 17
4950 Thirimont
+32 80 67 81 31  
+32 494 81 58 33
bernadette@lanuitdor.com
lanuitdor.com

Gite Kaleo Haus Stockem
Stockem 39-40
4700 Eupen
+32 2 209 03 00
reservation@kaleo-asbl.be
kaleo-asbl.be

RoSa’s B&B ***
Schossenter Straße 15
4730 Raeren
+32 87 63 23 80
rosasenergie@icloud.com
rosasenenergie.be

Vegder Kulinarium V.K. 
B&B *
Hünninger Weg 13
4780 Sankt Vith
+32 476 96 21 38
daniel@schmitz-catering.be
vegder-kulinarium.com

Am Sonnenhang
Sonnenhang 12
4771 Heppenbach
+32 80 34 96 57  
+32 471 80 26 66
g.krings@skynet.be
ostbelgien.eu/ 
sonnenhang

La Romance du Lac
rue du Barrage 19
4950 Robertville
+32 80 44 41 63
romancedulac@skynet.be
laromancedulac.be

aren kamers honden welkom toegankelijk fietsvriendelijke verblijven

Herbergen & 
Jugendherbergen

Auberges &  
auberges de  
jeunesse

Herbergen & 
jeugdherbergen

Hostels & 
youth hostels

Ferienwohnungen

Gîtes  
et meublés

Vakantiewoningen

Holiday 
apartments
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Gut Stangs
Hauseter Straße 27
4731 Eynatten
+32 477 95 08 37
info@gutstangs.com
gutstangs.com
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Snowviewlodge
Medendorf 23
4760 Medendorf
+32 474 24 46 88
info@snowviewlodge.be
snowviewlodge.be

Ferienhaus Schaus
Zur Alten Buche 24
4770 Meyerode
+32 478 60 74 77
marcel.schaus@gmx.net
ferienhaus-schaus.be

Ferienhaus Marx
Marxgasse 1
4790 Dürler
+32 80 42 02 24
ferienhaus@gonay.be
gonay.be/marx

Landidylle Krimmels
In den Höfen 26A
4770 Möderscheid
+32 80 34 16 56 
+32 474 98 87 22
erwin.veithen@skynet.be
krimmels.be

Souvenirs d’Ouren
Am Schlossberg 18
4790 Ouren
+32 475 95 95 20
souvenirs.douren@icloud.
com
souvenirsdouren.be

A+B Ferienhof
Hünningen 79
4760 Büllingen
+32 471 49 89 19
anitatuinier@gmail.com
ferienhofab.com

Studio Stille und Natur Pur
Weckerath 50
4760 Weckerath
+32 80 54 90 35
karin@archiscan.biz
ostbelgien.eu/
studionaturpur

HansHaus
Hansgasse 5
4770 Halenfeld
+32 495 25 80 58
info@hanshaus.be
hanshaus.be

Fleur de Lys
Waldergasse 5
4790 Dürler
+32 80 42 02 24
ferienhaus@gonay.be
gonay.be/lys

Stefanshof
Stefanshof 2
4770 Amel
+32 479 74 61 26
info@henamo.eu
henamo-stefanshof.be

Beverly Weekend
Worriken 3
4750 Bütgenbach
+32 80 21 51 36
info@beverlyweekend.com
beverlyweekend.com

Haep Eifelblick
Merlscheid 37
4760 Merlscheid
+32 80 78 55 15
ferienhaushaep@hotmail.
com
ostbelgien.eu/
haep-eifelblick

Eifl ia.be
Mäusebüchel 2
4760 Büllingen
+32 495 94 12 51
info@eifl ia.be
eifl ia.be

Vakantiewoning-pype
Hünningen 155A
4760 Hünningen
+32 490 56 88 02
info@
vakantiewoning-pype.be
vakantiewoning-pype.be

Haus Lela
Dederesgasse 7
4770 Born
+32 499 86 63 69
info@haus-lela.be
haus-lela.be

Haus Engel
Heldbergweg 1-9
4790 Steffeshausen
+32 80 32 92 78
info@haus-engel.be
haus-engel.be

Stefanshof - 
Mirabelle & Libelle
Stefanshof 1
4770 Schoppen
+32 478 33 28 55
info@stefanshof.be
stefanshof.be

Ferienhaus Mühlenberg
Weckerath 40
4760 Weckerath
+32 80 54 83 24
erna.grommes@skynet.be
ostbelgien.eu/
muehlenberg

Appartements Am 
Hohenbusch
Hohenbusch 25
4790 Grüffl ingen
+32 80 22 60 37
info@amhohenbusch.be
amhohenbusch.be

Haus Turbes
Zum Weberbach 10
4770 Herresbach
+32 52 46 30 17 
+32 471 78 85 66
haus.turbes@hotmail.com
hausturbes.jouwweb.be

Le Clos des Sottais
Brunefastraße 12
4790 Braunlauf
+32 478 68 06 54
info@leclosdessottais.com
leclosdessottais.com

La Ferme des Sottais
Crombacherstraße 3 
4790 Braunlauf
+32 478 68 06 54  
info@leclosdessottais.com
leclosdessottais.com

Zur Alten Linde
Lindenallee 28
4770 Deidenberg
+32 80 57 15 92
marion.aben@hotmail.com
zuraltenlinde.be

Schmidt Cottage
Kirchenseite 23
4760 Wirtzfeld
+32 80 64 30 68
info@schmidt-cottage.be
schmidt-cottage.be

épis chambres animaux admis pmr logements adaptés aux cyclistes
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Le Jardin de Ména
Derrière les Jardins 3
4960 Ligneuville
+32 478 40 55 85
andre.ledur@hotmail.com
info@lejardindemena.be
lejardindemena.be

Villa Curiosa
Auf den Burgfeldern 5
4750 Bütgenbach
+32 477 69 29 73
info@villa-curiosa.net
villa-curiosa.net

Green Key Ferienhaus-
Lanterfanter
Wingerscheid 1
4780 Schönberg
+32 80 39 98 77
info@lanterfanter.be
lanterfanter.be

Aux Rêves de la Honien
rue Drève-Rouge 111
4710 Herbesthal
+32 498 59 12 32
infos@
auxrevesdelahonien.be
auxrevesdelahonien.be

Zum Burgknopf
Lommersweiler 28
4780 Lommersweiler
+32 11 66 16 60
info@burgknopf.be
burgknopf.be

Chalet de Cligneval
Cligneval 2e
4960 Cligneval
+32 477 46 94 44 
info@
locationhautesfagnes.be
locationhautesfagnes.be

Casa Maria
Teichgasse 5
4780 Sankt Vith
+32 471 84 05 90
dora.kaut@gmail.com
ostbelgien.eu/
casa-maria

Cottage 33 Eupen
Paveestraße 33
4700 Eupen
+32 498 52 45 69
noel.micha@gmail.com
cottage33eupen.com

Ferienwohnung Müllers
Schlierbach 25
4783 Sankt Vith
+32 80 22 88 05
karin.muellers11@gmail.
com
vakantie-muellers.be

Gästehaus Schins
Heidestraße 33
4711 Walhorn
+32 474 99 53 65
dschins@web.de
ostbelgien.eu/schins

Curtis Amblava
chemin du Vieux Moulin 14  
4950 Ondenval
+32 496 37 86 06
dirk@curtisamblava.be
curtisamblava.be

Chalet du Tchession
chemin du Tchession
4960 Xhoffraix
+32 492 50 81 70
lechaletdutchession@
gmail.com
chaletdutchession.com

Dojo-Haus
Weiherstraße 2
4780 Recht
+32 474 71 48 00
dojohaus@telenet.be
dojohaus.be

Sweet Home Eupen
Malmedyer Straße 144
4700 Eupen
+32 495 90 51 71
pauljungbluth@skynet.be
ostbelgien.eu/
sweethome

Haus Martina
Schlierbach 4a
4783 Schlierbach
+32 471 64 29 75
info@jousten.be
jousten.be

Hof Luterberg - 
Am Bach & Am Berg
Mühlenweg 105
4710 Lontzen
+32 476 33 23 15
francois.letocart@skynet.
be
hof-luterberg.be

Fleur des Bois
rue Saint Clair 10
4960 Ligneuville
+32 475 22 90 81
rlemaire@skynet.be
fl eurdesbois.be

Ferienhaus Hüwels-
Kessler
In der Tröt 5
4782 Schönberg
+32 80 54 82 69
huewels.robert@skynet.be
ostbelgien.eu/
huewels-kessler

Time to Relax
Hufengasse 97
4700 Eupen
+32 476 50 61 58
abg.immobilien.be@gmail.
com
ostbelgien.eu/
timetorelax

On Allemösch
Burg 16
4780 Recht
+32 477 71 37 26
m-13@skynet.be
ostbelgien.eu/
onallemösch

A l’Orée du Waud
rue de la Centrale 13
4960 Ligneuville
+32 495 24 10 16
info@oree-du-waud.be
oree-du-waud.be

Gîte Marialf
rue de la Borbotte 32  
4960 Xhoffraix
+32 80 31 98 20
jmjo.tourbach@skynet.be
gitemarialf.be

ears rooms dogs welcome accessible bike friendly accommodation
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T-Ravel
Brunnenstraße 41
4750 Weywertz
+32 471 99 61 25 
+32 80 44 59 56
ruth@mreyen.be
t-ravel.be

2 03

Haus Luna
Weddemer Weg 10
4750 Weywertz
+32 495 24 55 14
info@hausluna.be
hausluna.be
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Camping Oos Heem ***
Zum Schwarzenvenn 6
4770 Deidenberg
+32 80 34 97 41
info@campingoosheem.be
campingoosheem.be

Camping Frankental
Igelmonder Hof 5
4760 Büllingen
+32 470 89 76 29
info@camping-frankental.
be
camping-frankental.be

Camping International
Alter Weg, Ouren
4790 Burg-Reuland
+32 476 02 24 92
edwin@maredresorts.be
www.maredresorts.be/
international/welkom

La Cachette
route de G’hâstêr 22A
4950 Ovifat
+32 495 28 32 97
info@lacachette.be
lacachette.be

Gîte de la Warche
Champagne 10
4950 Waimes
+32 478 29 01 22
e.jeuckens@skynet.be
gitedelawarche.be

Athena - Le Perron
Agister 27
4950 Agister
+32 32 39 12 87 
perron@naturisme- 
athena.org
naturisme-athena.org/
le-perron

Röd Hus
rue des Tourbières 10
4950 Sourbrodt
+32 496 272 718
roland.rauw@gmail.com
ostbelgien.eu/roedhus

Camping  
Hohenbusch *****
Hohenbusch 31
4790 Grüfflingen
+32 80 22 75 23
info@hohenbusch.be
campinghohenbusch.be

Les Rhododendrons
route de Waimes 23
4950 Waimes
+32 475 97 11 97
ricarda.bellefontaine@
skynet.be
les-rhodondendrons.be

Camping Anderegg
Bruyères 4
4950 Bruyères
+32 80 67 93 93
info@campinganderegg.be
campinganderegg.be

Chalets Waldesruh
Engelsdorfer Straße 1a
4770 Born
+32 80 57 02 19  
+32 476 47 57 53
klaus.dahner@belgacom.net
eastbelgium.com/ 
waldesruh

Camping Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
+32 80 44 69 61
info@worriken.be
worriken.be

Lodge du Lac
rue du Barrage 5 
4950 Robertville
+32 80 34 81 50  
+32 496 324 528
info@terredardenne.be
terredardenne.be

Mobilehomeparking 
Malmedy
Place de la Gare
4960 Malmedy
+32 80 39 82 32
malmedy.be

Sport- und Ferienpark 
Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
+32 80 44 69 61
info@worriken.be
worriken.be

Grotte des Nains *
route d’Eupen 38
4960 Bévercé
+32 80 33 81 97 
+32 80 79 96 55 
camping@malmedy.be
malmedy-tourisme.be

Mobilehomeparking 
Sankt Vith
Rodter Straße 9a
4780 Sankt Vith
+32 80 28 01 30
st.vith.be

Val d’Arimont
chemin du Val 30
4960 Arimont
+32 80 33 07 61
info@val-arimont.be
val-arimont.be

Ähren Zimmer Hunde erlaubt barrierefrei fahrradfreundliche Unterkunft

Feriendörfer & 
Camping

Villages  
de vacances & 
campings

Vakantiedorpen & 
campings

Holiday villages & 
campsites

40 91 72

45

66 4060

37496

322

43 4

040910

0501 17

Mehr Infos / Plus d’infos
Meer informaties / Further 
information
• Hier gibt’s weitere Ausflugsziele und direkt 

buchbare Unterkünfte.
• Trouvez ici d’autres lieux d’excursion et les 

établissements réservables en ligne.
• Hier vind je meer tips voor trips en boek je direct 

je verblijf.
• Find more excursion sites and easily bookable 

accommodations here.

ostbelgien.eu

Chalet Highland
Rue de G’Haster 49
4950 Ovifat
+32 496 38 42 61
info@chalet-ovifat.be
chalet-ovifat.be

Ferme du Père Louis
rue de l’Auneux 34
4950 Thirimont
+32 470 10 56 96
info@ardennes-resorts.
com
ardennes-resorts.com
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Een verblijf vol herinneringen voor altijd
Weet je nog? Toen we naar de Oostkantons trokken. Wandelen, fietsen, lekker eten… een droom verblijf. 
Het was de tijd van ons leven. We wandelden over de houten planken in de Hoge Venen, en vandaar 
langs de weiden en hagen in Raeren. En we fietsten over de Vennbahn: via het meer van Bütgenbach 
naar Sankt Vith. Onderweg ook een paar keer gestopt: voor een wafel, en voor een plaatselijk biertje. 
Het was het wildseizoen, dus ’s avonds gezellig dineren op restaurant. Eerst een regionale gin, en dan 
hertenkalf met peren en veenbessensaus, en kroketten. En veel later… zalig zachtjes onder de wol. Want 
de dag erna opnieuw genieten. Weet je nog? 

Inspiratie voor logies, activiteiten, restaurants, wandelen en fietsen vind je op de website van het 
Toeristisch Agentschap Oost-België: ostbelgien.eu


