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Op stap
door de
Oostkantons
Wandelen is populairder dan ooit !
Meer en meer gaan mensen op zoek
naar rustige plekken waar ze vrij
kunnen genieten van de natuur en
de omgeving. Nergens kan dat beter
dan in het meest oostelijke stukje van
België, beter bekend als de Oostkantons, elders ook Oost-België genoemd.
Verse lucht, zuiver water, prachtige
bossen, pittoreske valleien en de uitgestrekte vlakten van de Hoge Venen
zijn de beste ingrediënten voor een
geslaagde dagwandeling of een meerdaagse trektocht. Brochures, wandelgidsen en markeringen leiden je veilig
door het landschap, en wie graag op
een moderne manier op stap gaat
volgt de digitale knooppunten op zijn
smartphone.
Wandelaars zijn welkom, hier in de
Oostkantons. Kom onze streek verkennen en geniet ook van de vele
regionale producten “Made in Ostbelgien”, die lokale chef-koks met veel
liefde in hun menu’s verwerken.

... via GR-paden
GR-paden zijn langeafstandspaden die in beide richtingen met
wit-rode streepjes bewegwijzerd zijn. Ideaal om meerdaagse
trektochten te maken, maar even goed om een dagtraject uit te
pikken. Wij verkenden alvast enkele toppers.

De langste klim
van België

Bij een luswandeling zijn vertreken eindpunt dezelfde. Perfect voor
een hapklare halve of hele dagtocht. De mooiste wandelingen in
de Oostkantons hebben we gebundeld rond twee thema’s: water en
panorama’s.

De Ourvallei:
weinig bekend
maar oh zo
charmant

Dany Heck
Toeristisch Agentschap Oost-België
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Met de steun van de provincie Luik en haar toeristische federatie.
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Met de digitale routeplanner plan je zelf je
wandeling en met de app Go Eastbelgium op
je smartphone verdwaal je nooit meer.
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DE OOSTKANTONS VIA GR-PADEN
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De Hoge Venen
Het natte hoogveen op het ‘dak van België’
is een uniek maar kwetsbaar stukje natuur.
Gelukkig is het gebied met zijn typische
heide- en veenplanten sinds 1957 beschermd. Houten knuppelpaden behoeden
wandelaars voor al te natte voeten.
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Deze etappe is een onderdeel van GR 573,
een 160 km lang wandelpad om en rond de
vallei van de Vesder. Vanzelfsprekend kan
je van de langste klim van België ook de
langste afdaling maken door ’s morgens
vanuit Eupen de bus te nemen naar Botrange. Alle GR-paden zijn immers in twee
richtingen bewegwijzerd.
Tussen Eupen en Monschau biedt GR 15 je
een spannende dagtocht met dezelfde ingrediënten: veel bos, een prachtig stukje
veen en de Getzbach als gids.

De langste
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klim van België
Eupen › Botrange
1

2

“Het is nog vroeg wanneer we Eupen
achter ons laten en de klim naar het
hoogste punt van België aanvatten, dik
22 km verderop. Behalve de wit-rode
markeringen hebben we vandaag nog
een gids: het bruine veenwater van de
Helle. Soms rustig kabbelend, soms fel
bruisend loodst het riviertje ons dwars
door het dichte Hertogenwoud. Een
oog- en oorstrelend spektakel.
Met het klimwerk valt het best mee,
het lijkt meer op een lang uitgespon-

nen vals plat. Al kruipt het wel in de
benen. Bij Herzogenhügel staan we
aan de rand van het veenplateau en
verandert het uitzicht compleet. Een
licht golvend landschap bedekt met
veengrassen en hier en daar wat bomen strekt zich voor ons uit. Maar
wie denkt dat het vervolg een makkie
wordt, is mis. Het veen doet zijn faam
als reusachtige spons alle eer aan. Af
en toe ligt er een stukje knuppelpad,
maar meestal is het zoeken en tasten

over boomstammen en graspollen om
de voeten droog te houden.
Bij de Pont Marie-Anne Libert nemen
we afscheid van de Helle. Brede graspaden voeren ons door het hoogveen,
dat van groen naar bruin, geel en grijs
verkleurt, af en toe onderbroken door
een donkere bosstrook. Kilometerslang rolt dit fascinerende landschap
aan onze ogen voorbij, tot we Botrange en de bushalte bereiken.”
Luc

DE OOSTKANTONS VIA GR-PADEN

Het zuiden
Ten zuiden van de Hoge Venen bieden de
Oostkantons een lappendeken van charmante dorpjes, vruchtbare akkers, weilanden vol viervoeters en uitgestrekte bossen.
Heuvel op heuvel af, van de ene vallei naar
de andere, langs de Warche, de Amel, de
Our en tal van grote en kleine zijriviertjes.

2
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Dit traject is een stukje GR 56, een 250
km lang, wit-rood bewegwijzerd pad dat
het hele zuidelijke deel van de Oostkantons doorkruist.
Helemaal in het zuiden, van Burg-Reuland naar Ouren, passeert GR 5. Het oudste GR-pad is de natte droom van vele
wandelaars: van de Noordzee tot de Middellandse Zee, helemaal de Ardennen, de
Vogezen en de Alpen over.
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Robertville › Bütgenbach
1

2

“Wandel je rond een groot meer, dan ziet het wateroppervlak er telkens anders
uit. Op één dag langs twee grote meren trekken is wel heel bijzonder. Net dat is
wat vandaag op mijn programma staat.
Begin vorige eeuw volstond steenkool niet langer voor de groei van de industrie en bouwde men twee stuwdammen in de vallei van de Warche. De eerste,
vlakbij Robertville, om elektriciteit op te wekken. De tweede, bij Bütgenbach,
om de watertoevoer van de eerste te regelen. Zo ontstonden twee zustermeren, innig verbonden door de Warche.
Het wandelpad op de zuidelijke oever van het meer van Robertville is schilderachtig mooi. De stilte en de nabijheid van het water verleiden me om al meteen
een pauze te nemen, maar de wetenschap dat straks nog meer water volgt doet
me verder stappen. De natuur rond de Warche is bijzonder mooi, zeker in de
lente wanneer wilde narcissen de vallei geel kleuren. Sparrenbos, akkers en
weiden wisselen elkaar af. Hier en daar zorgen knuppelpaden voor een vlotte
passage. Even klimmen we omhoog, om dan samen met de Baumbach naar de
Warche terug te keren. Hoe vaak we van oever gewisseld zijn, heb ik niet bijgehouden. Maar de laatste keer brengt ons meteen bij het meer van Bütgenbach.
En bij nieuwe weerspiegelingen in het wateroppervlak.”
Thorsten

DE OOSTKANTONS VIA GR-PADEN

Het noorden
Hoewel de agglomeraties van Luik, Maastricht en Aken vlakbij liggen vind je als
wandelaar ongetwijfeld rust in de zacht
glooiende landschappen van de meest
noordelijke gemeenten van de Oostkantons.

1
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Deze dagtocht is een onderdeel van GR
563, die een ruime lus maakt door het
Land van Eupen. In dit weidse heuvellandschap vol heerlijke vergezichten kan je
nog ongestoord en volkomen legaal langs
smalle paden door weiden en boomgaarden stappen.
In Eupen sluit GR 563 aan op GR 15 en GR
573, twee buitengewoon mooie routes die
de Hoge Venen opzoeken.
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Kelmis › Raeren
1

2

“Bij het uitwandelen van Kelmis kiezen
we niet voor de Geul als gids, maar
voor haar zijriviertje de Hohnbach. In
het dal van dit meanderende beekje
genieten we van een prachtig natuurgebied dat de oude mijnsite helemaal
overwoekerd heeft. In de lente kleurt
het hier uitbundig geel, niet alleen van
de wilde narcissen maar ook van de
zinkviooltjes.
Al snel lopen we langs bosjes en hagen op weidepaden, de hoofdmoot

van ons traject vandaag. Opgelet, als
het geregend heeft kunnen die nat en
modderig zijn! Lang duurt het niet of
we staan voor ons eerste draaihekje.
Stiegel worden ze hier genoemd. Een
Nederlands woord bestaat niet echt,
maar in Zuid-Limburg spreken ze van
steggelkes. Ze zijn typisch voor het
ganse Land van Eupen en kunnen de
vorm aannemen van klapdeurtjes,
overstapjes, draaipoortjes en zelfs
laddertjes. Maar allemaal hebben ze

één ding gemeen: met een rugzak op
de rug geraak je er niet doorheen…
Achter de heggen duiken soms grote
hoevegebouwen en kleine kapelletjes
op, en pittoreske dorpjes als Astenet,
Hauset en Berlotte. In onze eindhalte Raeren bezoeken we nog even de
14de-eeuwse waterburcht en het pottenbakkersmuseum. Keramiek uit deze
streek was eeuwenlang een luxeproduct in heel Europa.”
Horst
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De Ourvallei
weinig bekend
maar oh zo charmant

DE OOSTKANTONS VIA LUSWANDELINGEN

Een uithoek van België, zo kan je de Ourvallei terecht bestempelen. Weinig bekend, maar misschien net daarom oh zo charmant. De vallei zelf is breed en heel
aangenaam om te wandelen. Op de plek waar de Schiebach in de Our uitmondt, ligt
de rotswand ‘ Riddersprong’. Een verwijzing naar een oud verhaal, waarin paard,
ridder en geliefde vanop de rots een sprong in de Our waagden en ontsnapten.
De klim langs de Schiebach duurt lang, maar is de inspanning meer dan waard.
Vanop het hoogste punt kan je de blauwe toppen van de Eifel zien. Daarna gaat het
terug bergaf doorheen uitgestrekte naaldbossen. Even verderop krijg je – hoe kan
het ook anders in de Oostkantons! – een nieuw riviertje als gids: de Ribbach. Terug
beneden aan de Our wacht de bekendste plek van de vallei: het drielandenpunt
België-Duitsland-Luxemburg.

Luswandeling rond Ouren
Wandeling nr 6 uit ‘De mooiste wandelingen: het water achterna.’
Vertrek- en eindpunt: Ouren
Afstand: 9 km
Hoogteverschil: 190 m
Bewegwijzering: een blauw kruis

water

Bij de Oostkantons denk ik aan

In het hart van de Oostkantons liggen de Hoge Venen. Tal van riviertjes en beken ontspringen in dit gigantische waterreservoir en
banen zich als levensaders doorheen het landschap. Meer naar het
zuiden heb je drie grote valleien: de Warche, de Amel en de Our.
Maar zeker als het veel geregend heeft kan je in heel de streek wassende beekjes en riviertjes op je pad vinden. Daarom hebben we de
mooiste wandelingen langs kleine en grote waterlopen en -loopjes
bewegwijzerd en gebundeld in een brochure.
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Panorama’s
die zich uitvouwen
naar de vier windstreken

DE OOSTKANTONS VIA LUSWANDELINGEN

Kuierend door Malmedy is de kathedraal maar één van de vele bezienswaardigheden van het stadje aan de Warche. Maar nog geen kilometer verderop blijkt hoe het
bouwwerk als een baken het dal overheerst. Naarmate je verder klimt worden de
vergezichten steeds weidser en grootser. Boven op het plateau duik je een bos in.
Het is een vochtig gebied waar bronnen beekjes voeden die stilletjes murmelend
afdalen naar de brede Amblèvevallei. Tijdens de afdaling reikt je blik tot de heuvels
rond Sankt Vith.
Vanuit Ligneuville herhaalt hetzelfde scenario zich: een klim, een prachtig stuk
door het Bos van Houyîre en panorama’s die zich uitvouwen naar de vier windstreken. Tot in de vallei de klokkentorens van de kathedraal van Malmedy het einde van
de wandeling aankondigen.

Luswandeling rond Malmedy
Wandeling nr 1 uit ‘De mooiste wandelingen: panorama’s en heuvelkammen.’
Vertrek- en eindpunt: Malmedy
Afstand: 17 km
Hoogteverschil: 430 m
Bewegwijzering: een geel kruis

Bij de Oostkantons denk ik aan

vergezichten
De landschappen van de Oostkantons zijn heel divers. Maar de combinatie
van uitgestrekte, golvende plateaus doorsneden door brede riviervalleien
maakt dat de vergezichten op de heuvelkammen heel vaak majestueus zijn.
Daarom hebben we de mooiste panoramawandelingen bewegwijzerd en gebundeld in een handige brochure.
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DE OOSTKANTONS VIA (DIGITALE) WANDELKNOOPPUNTEN

Op stap met een app
Met de digitale routeplanner op go.eastbelgium.com plan je zelf je wandeling
en met de app GO eastbelgium op je smartphone verdwaal je nooit meer.

14

15

Een wandelnetwerk
van 900 km

Luswandeling
rond
Sankt Vith

De digitale routeplanner en de gratis app geven je toegang tot een
wandelnetwerk van 900 km in de
zuidelijke helft van de Oostkantons.
Let op: de knooppunten zijn dus niet
aangeduid in het landschap! Door
Open Street Map (ook gratis) te laden, kan je navigeren zonder internetverbinding.

VOORAF DE WANDELTOCHT

Heel eenvoudig

Download de gratis app
GO eastbelgium in je AppStore.
Zoek op de routeplanner
go.eastbelgium.com een route uit
op basis van knooppunten.
De afstand krijgt je meteen op het
scherm, plus een QR-code.
Open de app en houd je smartphone voor de code. De route belandt
meteen in de app.
GO !

“De spanning stijgt wanneer ik in de
schaduw van de Sint Vitus-kerk mijn
schoenen dichtknoop. Het is mijn eerste keer, vandaar. Maar de voorbereidingen zijn verbazend vlot verlopen.
Toch heb ik stiekem een uitgeprint
kaartje in mijn rugzak weggemoffeld.
Met moderne technologie weet je
maar nooit…
Mijn gids voor vandaag is 12 cm groot
en weegt amper 120 gram. Zijn uitdaging: 18 km door velden en bossen.
Om te starten schakel ik zijn gps-functie in en open ik de GO-app en de uitgestippelde route. Gedurende enkele
seconden drijft mijn smartphone de
spanning op, maar dan verschijnt het
rode cirkeltje. Vlakbij een groene bolletje met nummer 22. Een halve minuut later sta ik op mijn eerste virtuele knooppunt.
Op weg naar nummer 21 gaat het omhoog via een holle weg. Een boer is
druk bezig op zijn veld, maar ik geniet
voluit van het weidse panorama. Aan
knooppunt 37 heb ik volgens mijn gids
6 km achter de kiezen. Samen duiken
we het Walleroderwoud in, een paradijs voor kleine, grote en reuzepaddenstoelen. Nog steeds volgens mijn
smartphone is er een bospad parallel
aan het smalle asfaltbaantje waarop ik wandel. Hij vindt het best dat
ik even afwijk van zijn groene lijn en
blijft me trouw volgen met een rood
cirkeltje. Een eekhoorntje loopt enkele tientallen meter met me mee. Pas
wanneer ik mijn fototoestel uithaal,
vindt hij het welletjes.
De Vennbahn, een oude spoorlijn die
omgetoverd is tot fiets- en wandelroute, brengt me terug naar Sankt
Vith. En die geprinte kaart? Die is de
hele tijd in mijn rugzak gebleven!”

Peter
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DE OOSTKANTONS MET DE KINDEREN

Niet als ze ...

“Mama,
papa,
is het
nog ver?”

in een arboretum
op wereldreis gaan
en de verschillen
tussen spar, lariks
en den ontdekken.

Niet als ze ...
met de hulp van een gps
zelf wandelgids worden.
tour
Kids on fietsuitstapjes
en
Wandeleren
met kind

26/11/14

9:59:03

De beste manier om kinderen te motiveren voor een wandeltocht is een
gegarandeerde portie avontuur. Want
kleine ontdekkingsreizigers, dat zijn
ze allemaal. Daarom werden de avontuurlijkste korte wandelingen in de
Oostkantons gebundeld in een handige brochure.
BROCHU

NT
RE ENFA

complete

NL.indd
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Niet als ze ...

Niet als ze ...

Niet als ze ...

van het ene
naar het andere
houtsculptuur
rennen.

een zelfgemaakt
watermolentje testen
in het wildste riviertje
van België.

de silhouetten van
buizerds, sperwers en
rode wouwen leren
onderscheiden.

Niet als ze ...

Niet als ze ...

Niet als ze ...

in de natuur
sporen gaan zoeken.

onderweg verstoppertje
mogen spelen
in holle boomstammen.

in de winter
een wandeling
op sneeuwschoenen
maken.

WANDELARRANGEMENTEN OOSTKANTONS
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Wandelarrangementen
in de Oostkantons
De Hoge Venen en de Belgische Ardennen met zijn rivierdalen kan men mooi en comfortabel
ontdekken via twee langeafstandswandelingen. Deze zijn doorspekt met natuurfenomenen
zoals veengebieden, watervallen, rotsplateaus, ruisende rivierdalen, beken die zich omlaag storten, betoverende winterimpressies en zeldzame planten en dieren. Daartussen
kastelen, uitkijkpunten en verborgen plekjes van geluk voor ontdekkingsreizigers. Een
charmante horeca met lokale flair en regionale specialiteiten zorgen voor de gastronomische en culinaire accenten. Wandelaars zullen met halfpension overnachten in
prettige hotelletjes.

Proviand voor onderweg wordt door de hoteliers voorbereid,
die zich ook bekommeren om het vervoer van al uw bagage.
Wandelkaarten in kleur bij de routes, gedetailleerde informatie over de bezienswaardigheden onderweg ronden het all-in-wandelpakket af.

BOEKING EN INFORMATIE
Toeristisch Agentschap Oost-België
Hauptstraße 54
4780 St.Vith
• Caroline Massotte
T +32 (0) 80 280 997
caroline.massotte@eastbelgium.com
• Monique Jacobs
T +32 (0) 80 280 995
monique.jacobs@eastbelgium.com

Wandelingen met gids
in de Hoge Venen
Wie de duistere charme van de Hoge Venen te
voet wil beleven, is het beste gediend met een
wandeling onder deskundige leiding dwars door
de wereld van het veengebied. In begeleiding
van een gediplomeerde natuurgids ontdekken
we een van de mooiste parels van de Europese
natuur: de Hoge Venen.

NEDERLANDSTALIGE GIDS
2016

1
juli

2 wandeldagen
etappes (km) :
12 + 15

290 €
par person
in tweepersoonskamer
min. aantal deelnemers:
8 volwassenen

2 rivieren, 1 belevenis

ZONDER
REISLEIDER

Een nieuwe rondwandeling door Oost-België waarbij u de loop van twee rivieren
volgt. De Warche, die door de rotsen tussen Bütgenbach en Robertville
kronkelt en zijn loop dan iets verder in de beboste dalen tussen kasteel
Reinhardstein en Malmedy voortzet. Dan begeleiden we de visrijke en rustige
Amblève tot Ligneuville, ‘hoofdstad van de forel’, en vervolgens naar Montenau,
een kleine plaats die bekend is om zijn voormalige Vennbahn-station en
de originele rokerij voor Ardennerham. Deze nieuwe wandeling is voor alle
wandelaars op en top genieten ...

3
juni

2016

6 dagen
5 nachten
5 wandeldagen
etappes (km) :
21 + 18 + 21 +20 + 15

29
aug.

485 €
par person
in tweepersoonskamer
min. aantal deelnemers:
8 volwassenen

De Merenroute

ZONDER
REISLEIDER

De Warche, een idyllisch riviertje, en zijn twee
stuwmeren in Robertville en Bütgenbach
vormen de hoofdpersonen bij deze wandeling.
Malmedy, Bütgenbach en Losheimergraben
zijn de bestemmingen, met dagetappes van
gemiddeld 20 km. Ver weg van het stadslawaai valt nog een stuk ongerepte natuur te
ontdekken.

17
juni

Sterrenwandelingen
rond Ouren

ZONDER
REISLEIDER

Drie schitterende wandelingen nemen u mee
over drie grenzen. Het dorp Ouren ligt in het
zuidelijkste puntje van Oost-België. De glooiende heuvels en de schilderachtige dalen,
gevormd door talloze beken, zorgen voor een
geweldig decor waar veel rust en vrede van
uitgaat.

3 dagen
2 nachten

2016

3 dagen
2 nachten
2 wandeldagen
etappes (km) :
21 + 21

14
okt

230 €
par person
in tweepersoonskamer
min. aantal deelnemers:
8 volwassenen

2016

11
Mai
21
Sept.

3 dagen
2 nachten
3 wandeldagen
etappes (km) :
11 + 15 + 22

210 €
par person
in tweepersoonskamer
min. aantal deelnemers:
8 volwassenen

De Oost-België toer

ZONDER
REISLEIDER

De ruim 130 km lange wandeling loopt dwars
door heerlijk bos- en weidelandschap, van
het noorden naar het zuiden van Oost-België.
Daarbij beleeft men de vele facetten van het
landschap: het Hertogenbos, de Hoge Venen, het merenlandschap van Bütgenbach en
Robertville, het dal van de Our.

20
juni

2016

15
aug.

7 dagen
6 nachten
6 wandeldagen
etappes (km) :
23+27+26+20+15+19

685 €
par person
in tweepersoonskamer
min. aantal deelnemers:
8 volwassenen
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VERRASSENDE PLEKKEN IN DE OOSTKANTONS
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| EXCUR SIES

Of ontdek jij
liever een
andere
verrassende
plek in de
Oostkantons?

Ausflugsziel
e
Excursions
Excursies

E | EXCUR
SIONS

Bots jij
als wandelaar
ook graag
op een
romantisch
kasteel?

elgium.com

AUSFLU GSZIEL

www.eastb

1

Meer info vind je in deze
gratis brochure met kaart.

Reinhardstein (Ovifat)

Van bierbrouwerij tot hamrokerij
ideale stop voor een lekker streekproduct

Van veenorchis tot zinkviooltje
zeldzame planten- en bloemen brengen kleur in het landschap

Van bosleerpad tot plantentuin
wandelen en ontdekken gaan hand in hand

Van Mariakapelletje tot middeleeuwse burcht
elk dorp heeft zijn geschiedenis

Van bistro naar resto
gourmet-wandelingen voor een lekker daguitstapje

07/11/14 09:18
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DE WANDELSHOP
• online Tourist-Shop
www.eastbelgium.com
• Huis voor Toerisme
Place Albert1er 29a, 4960 MALMEDY
• toeristische infokantoren

per gids 16 €

GR topogidsen

GR-paden zijn beschreven in topogidsen die behalve
kaartjes en een wegbeschrijving ook achtergrondinformatie en praktische info rond logies en openbaar
vervoer bevatten.

• Wandelrouteplanner: go.eastbelgium.com
• App GO eastbelgium : Google-Play en iOS-store

NGI-wandelkaarten

per kaart 7 €

Nog veel meer wandelwegen vind je op de NGI-wandelkaarten van de Oostkantons, allemaal op schaal
1:25.000.

Burg Reuland
Ouren

Land van Eupen
& Geuldal

Hoge Venen

Wandelgids:
Die Ostbelgienroute
Deze Duitstalige topogids koppelt verschillende GR-paden aan
elkaar tot drie routes, van drielandenpunt tot drielandenpunt,
dwars door de Oostkantons.

15 €

Aan de rand
van de Venen

Rond om het meer
van Bütgenbach

St.Vither Land
en hoger Ameldal

gratis

Wandelbrochures

Kids on tour

Wandel- en fietsuitstapjes
met kinderen

Via Gulia en
Grensroutes

BROCHURE ENFANT complete NL.indd 1

Het water achterna

Panorama’s en
heuvelkammen

Kids on Tour

26/11/14 9:59:03

Best of Wandern
Testcenter :

www.best-of-wandern.de

Extra service :
gratis uitrusting lenen!

Testcenter in het
Huis voor Toerisme
Oost-België
Place Albert 1er 29a
4960 Malmedy
Tel. +32 80 33 02 50
info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com

Uitrusting van de toonaangevende fabrikanten
voor u :

In de
volgende
regio‘s

© Getty images

Een dag wandelen, zich fit houden
en lekker van de natuur genieten!

Fijn gaan wandelen op talrijke voetpaden
door de provincie Luik, voor schitterende en
onvermoede ontdekkingen!
Zie ook onze RAVeL kaart op

www.liegetourisme.be
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