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rge
et je rugzak niet!

oui !

Tips voor de ouders…

2

4 tot 12 jaren
 Op deze leeftijd kan uw kind op eigen kracht een zekere afstand afleggen. Het moment is dus aangebroken om uw kind zijn eerste paar echte wandelschoenen te kopen! Wat de kledij betreft, blijven lange mouwen en een beschermende broek aangewezen... Denk eraan uw kind te beschermen tegen warmte, koude of zonnestralen. Een pet, een muts, een zonnebril en zonnecrème zijn  onmisbaar bij een uitstapje....

Goede uitrusting voor uw kinderen

Aarzel niet om er 
een schriftje en  

kleurpotloden in te steken, en 
een fototoestel om alles wat je 

onderweg ziet te vereeuwigen.

3

Iedereen heeft die vragen al gehoord tijdens een wandeling:  
Wanneer zijn we er? Is het nog ver? Om de wandeling in opper-
beste stemming te beëindigen, volgen hierna enkele tips om uw 
kinderen te motiveren... 

Gedragscode

1  Help je ouders om de uitstap te 
plannen en voor te bereiden.

2  Verlaat de paden niet tijdens 
de wandeling en roep niet in de 
natuur: je zou wilde dieren van 
streek kunnen brengen. En zo zou 
je trouwens geen enkele kans 
maken om er een glimp van op te 
vangen!

3  Drink regelmatig water, zelfs als 
je geen dorst hebt. 

4  Waarschuw papa of mama als 
je echt moe bent. Aarzel ook niet 
om hen te waarschuwen als je 
schoenen pijn doen aan je voeten.

5  Houd je ogen open: van welk 
diertje zijn deze sporen? Waar 
wonen de uil of de vos? En hoe 
oud was die boom? Elke ring stemt 
overeen met één jaar.

6  Luister goed: heb je dat  
vogelgezang al gehoord? Of is het 
een eekhoorn die net een takje 
heeft doen kraken?

7  Als je een weide met koeien 
moet oversteken, loop dan niet 
te dicht langs de koeien en raak 
vooral de kalfjes niet aan.

8  Gooi niets in de natuur – geen 
papier en ook geen plastic. De  
natuur doet er drie maanden over 
om een papieren zakdoekje te 
laten verdwijnen. En honderd jaar 
voor een blikje Cola.

Tips

Bereid de wandeling samen voor  
Het kind moet zich mentaal voor-
bereiden... Toon op de kaart de 
weg die u zult afleggen, het pad 
dat u zult volgen, het bos dat u zult 
doorkruisen. 
Bedenk spelletjes  
Voorzie spelletjes om de kinderen 
bezig te houden als ze tekenen van 
verveling of vermoeidheid  
vertonen: deze brochure zou u 
daarbij moeten helpen... 

De wandeling als een spel  
Stel de wandeling voor als een  
avontuur: wek de ontdekkingsreiziger 
tot leven die in uw kind schuilt!  
Laat uw kinderen alles observeren 
wat hen omringt  
Dat ze tijdens het wandelen niet 
alleen naar hun schoenen kijken: 
er zijn zoveel mooie dingen die hen 
omringen. Neem bladeren mee om 
een herbarium aan te leggen, maak 
foto’s om met plezier te herbekijken 
thuis, ...



Grote naaldbomen 

5

Ja!

Ontdek waar ter wereld de  
volgende bomen groeien 

Groene douglas  
Atlasceder  
Japanse lariks  
Macedonische den  
Weymouth-den

Om jou te helpen staan er borden  
in het arboretum.

Bewonder deze groene reuzen

Situeer de naaldbomen  in de wereld 

1u

Ke n t e ke n

De 
gewone spar 

groeit van nature in de 
Vogezen, de Jura en de 

Alpen, maar ze werd door 
de mens ook in de Ardennen 

geplant om het hout te 
gebruiken (er worden meubelen 

en planken van gemaakt). De wortels 
van deze spar zitten niet diep in de 

grond: deze bomen zijn dan ook 
zeer kwetsbaar bij zwaar 

onweer.

1

2

3 4 .............. .............. 

.............. 

.............. 
5 .............. 

Wandeling 1

4

Hestreux

Notitieboekje  

voor je uitstap 

Het land van de reuzen

Ve
rtr

ek
Vertrek: N620 - Hestreux 
GPS coördinaten: 50.58028 – 6.03379

km

2

Juiste oriëntering 

Dit arboretum is een immen-

se tuin waarin verschillende 

soorten van naaldbomen 

voorgesteld worden. Door 

de borden te lezen ga je 

echt op wereldreis. 

Ook te bewonderen 

Mis de houtsculpturen 

niet. ze zijn zeker de 

moeite waard.

Flora en fauna 

Spot de verschillende 

naaldbomen met 

behulp van de 

borden.

Antwoord op pagina 28
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Veen

De draak

N 620
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Nee!Wandeling 2

6

Trôs-Marets

Notitieboekje voor je uitstap

Juiste oriëntering 

1  Steek aan de parking, gelegen in 

de bocht, de weg over en stap langs 

het stroompje dat daar ontspringt. Het 

pad is soms modderig.

2  Je zal over vlonders moeten 

stappen. Neem een breed pad en 

daal de hele tijd verder af langs het 

stroompje.

3  Hier waan je je in de bergen! Trôs- 

Marets ligt helemaal beneden in een 

zeer diepe vallei. Ga verder naar 

beneden.  

4  Ga niet naar boven door de weg 

links te volgen! Je kunt de rode 

rechthoekige wegwijzers volgen. Bekijk 

beneden de mooie houten brug: steek 

ze niet over, ga gewoon rechtdoor. Je 

komt als een ware avonturier terecht 

op een modderig pad.   

 
5  Het pad loopt langs het stroompje: 

je bent nu helemaal beneden in de 

vallei. Je ziet een andere mooie 

houten brug. De groteren kunnen die 

oversteken en terugkeren naar het 

vertrekpunt door de oranje wegwijzers 

te volgen (route is in het blauw 

aangeduid op de kaart). Volg de weg 

die breder wordt en die je naar de 

straat brengt waar met iets geluk de 

wagen van papa op jou staat te 

wachten.

Een echte bergstroom!

Vertrek: Straat de l’ancienne douane 
Parking in bocht (2 blauwe infoborden) 
GPS coördinaten: 50.47148 – 6.04079

2u25

P

houten brug

vertrek

2

houten brug

4

5

3

aankomst

1

km

6

1  Kies een kurk en doorboor 

die aan weerskanten met behulp 

van een kurkentrekker.

2  Gebruik 4 à 5 planken 

van een kistje.

3  Papa keept de kurk in 

met een mes om de wieken 

te kunnen plaatsen.

4  Plaats de wieken en plak  

ze vast.

5  Zoek twee vorkvormige 

stukken hout. En plaats je molen in 

de bedding van het stroompje.

7

De waterspreeuw is een zeer merkwaardige vogel! Hij 

is een opmerkelijke zwemmer. Onder water, tegen de 

stroom in, vist hij op larven door stenen om te keren! Als je 

je heel stil houdt, krijg je deze vogel misschien wel te zien! 

Bouw je molen 

Trôs-Marets

Ke n t e ke n

Hij stapt onder water!

Je zal je in de 
bergen wanen!
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Nee!Wandeling 3

8

Mont-Rigi

Be
kijk

 de silhouetten  

Observeer de hemel en  
bekijk de silhouetten van de 
roofvogels die boven de venen 
of de bossen zweven.

1  Jouw antwoord .................

2  Jouw antwoord .................

3  Jouw antwoord .................

4  Jouw antwoord .................

5  Jouw antwoord .................

6  Jouw antwoord .................

Notitieboekje  

voor je uitstap

Juiste oriëntering 

Volg gewoon de vlonders 

vanaf Mont-Rigi. Tijdens heel 

deze wandeling kan je  

didactische borden  

ontdekken. Aan de brug van 

Bèleu gewoon terugkeren en 

dan de route van de vlonders 

volgen.

Mee te nemen 

Neem je verrekijker en een 

picknick mee!

Flora en fauna 

In de lente zal je een  

zeldzame plant ontdekken 

die enkel in de venen groeit: 

wolgras..

 

Probeer deze vragen  te beantwoorden!

de brug  
van Bèleu

vlonders

vlonders

P

picknick

ve
rtr

ek

vallei

beek

2u10

Dankzij 
hun wijde vleugels kunnen de 

buizerd of de wouw zweven, terwijl de  
sperwer met zijn kortere vleugels tussen de takken 
van de bomen de zangvogels kan achtervolgen. 

De Poleûr -Venn

Observeer de vogels in de lucht!

N 68

Vertrek: taverne Mont-Rigi 
GPS coördinaten: 50.51131 – 6.07572

km

6

Ke n t e ke n

Antwoord op pagina 28



Nee!Wandeling 4

10

Burg-Reuland

Wa
ar

 si
tue

ren
 deze plaatsen zich in het landschap?

Probeer de namen correct te 
noteren op de tekening hieronder 
Deze schets stemt overeen met het 
panorama dat je voor jou ziet!

Notitieboekje  

voor je uitstap

P

Een top bere iken!

Steffeshausen

ve
rtr

ek

Our

Steinkopf

Vertrek: Steffeshausen (Burg-Reuland)  
aan de parking bij bushalte 
GPS coördinaten: 50.19969 – 6.15799

km

6

2u35

Hoe de top bereiken? 

Volg de kleine weg bergop, 

vanaf de parking in het 

centrum van het dorp 

Steffeshausen. Aan het 

eerste kruispunt links af en 

aan de tweede kruising 

rechts afslaan. Je zult al 

snel de top en het grote 

kruis op de “Steinkopf” zien. 

Vanuit deze punt heb je 

een prachtig uitzicht op 

de Ourvallei en de kleine 

dorpjes. 

Een andere weg 

In plaats van rechtstreeks 

bergaf terug te keren naar 

het dorp, volg je de gele 

wegwijzers: de wandeling 

leidt je dan naar het bos 

en wat verder langs een 

prachtig bergstroomtje. 

11

r De Vallei van de Our 
r Het dorp Burg-Reuland 
r De burcht van Burg-Reuland r De groeve  
r De kerk van Weweler

2 .............. 

5 .............. 

1 .............. 

......... 4
3....... 

Auel

beek

. boerderij

Lees het  
landschap!

Observeer de 

sterren...

Ver van de steden en hun licht biedt deze top 
in de Vallei van de Our een opmerkelijk zicht 
op de sterren. Waarom hier niet  
genieten van een prachtige sterrennacht?  
De Melkweg dompelt de zomerhemel 
onder in zilverkleurige wolken. In augustus 
trekt de geringste vallende ster de  
aandacht … om meteen daarna een wens 
te doen.

Weweler

Our

Ke n t e ke n

Antwoord op pagina 28



Op
gelet, ogen open!

Zoe
k de afdrukken 

Probeer 

de sporen te 

herkennen van deze 

dieren die je kunt 

aantreffen in het bos 

van Heppenbach!

Ja!Wandeling 5

12

Heppenbach

Notitieboekje  

voor je uitstap

theater

P

vertrekHeppenbach

Vertrek: Heppenbach, parking Grillhütte 
GPS coördinaten: 50.35920 – 6.23343

km

2

1u

Juiste oriëntering 

Niets echt moeilijks. Volg 

gewoon de informatiepun-

ten langsheen het parcours 

Te bewonderen! 

Naarmate je verder wandelt, 

leer je een andere kant van 

de natuur en het bos kennen 

terwijl je de talrijke modules 

en sculpturen ontdekt. lees 

aandachtig alle info en 

open je ogen!

Amel

Wezel 

Egel 

Hermelijn 

Bunzing

Marter

Wilde kat

Das

Everzwijn 

Vos 

Reebok 

13

1  Duw de kartonnen strook in de 

grond rond de afdruk. 

De ontdekking van de natuur 

2  Zet vast met een paperclip. Giet er  

voorzichtig het zachte gips in dat je  

klaargemaakt hebt in het conservenblik 

(mengeling van water en gips). 3 cm dikte 

volstaat.

3  Als het gips droog is, verwijder je het 

karton en reinig je de gietvorm met 

water. Je hebt nu een afgietsel van de 

afdruk in reliëf.

Zoek een afdruk op het 

didactische pad en maak 

ze na met behulp van een 

gietvorm.

Das

houten brug

hut

Ke n t e ke n



Ee
n b

erg
vallei 

De vallei van de Kleinfüllen-
bach is een bergweide. Dit 
type van weide ontwikkelt 
zich pas vanaf 500 m hoogte. 
Je kunt er echte bergsoorten 
vinden, zoals Alpenvenkel !

Ge
bruik de gps tijdens deze uitstap 

Wa
nd

elr
outeplanner

Ja!Wandeling 6

14

Rocherath

Notitieboekje  

voor je uitstap

P

ve
rtr

ek

Rocherath

Vertrek: Rocherath, parking Enkelberger Mühle 
GPS coördinaten: 50.42344 – 6.30209

km

5

1u20

Juiste oriëntering 

Niets echt moeilijks. Het  

volstaat de route te volgen 

op de gps van papa of op zijn 

smartphone!

Te bewonderen! 

Er leven zeldzame vogels in 

de Holzwarchevallei. In de 

zomer jagen het paapje en 

de klapekster op insecten. 

Aan de oever van de rivier 

vist de ijsvogel op visjes, 

terwijl de grote gele 

kwikstaart er  

insecten zoekt. Hoog 

in de lucht bespiedt de 

rode wouw de hele val-

lei op zoek naar prooien. 

Op het einde van de wan-

deling loop je langs het  

prachtige natuurreservaat 

van de Holzwarche.

Holzwarche

15

Deze toestellen zijn gebaseerd 

op de gps-technologie 

(Global Positioning System) 

die lokalisatie overal ter 

wereld mogelijk maakt, 

via satellietoriëntering.  

Dankzij zijn antenne 

ontvangt de gps de infor-

matie van de satellieten, 

waardoor de lengte- en 

breedtegraad berekend 

kunnen worden. De gps 

gebruikt deze gegevens 

dan om zich te lokaliseren 

en je de positie op de kaart te tonen.

Hightech wandeling 

Teken met de hulp van papa of 

mama de wandeling op de rou-

teplanner https:/go.eastbelgium.

com . Dan de route even opslaan 

en achterna op de gps zetten of 

op de smartphone*!(* daarvoor de 

gratis App “Go Eastbelgium” in de 

Android- of Ios-Store downloaden)

natuurreservaat

http://go.eastbelgium.com

Ke n t e ke n

Mürringen



(*) In de jaren 1930 werd de Siegfriedlinie aan-

gelegd om te verhinderen dat de tanks de Duitse 

grens zouden oversteken. De linie liep van Aken 

tot het zuiden van Mulhouse, in de Elzas. Aan de 

andere kant van de grens legde Frankrijk  

dezelfde verdediging aan, de Maginotlinie. 

Vin
d de beste schuilplaats!

Ja!Wandeling 7

16

Köpfchen 

Notitieboekje  

voor je uitstap

Pve
rtr

ek

Hauset

Vertrek: douane van Köpfchen (Eynatten)
GPS coördinaten: 50.72444 – 6.09005

km

6

2u30

Juiste oriëntering 

Volg de blauwe ruitvormige 

wegwijzers of de  

aanwijzingen ‘Rundweg 

Köpfchen’, Grenz Route nr. 5.

Variant 
De wandeling bestaat uit 

twee delen. Het eerste deel 

is heel gemakkelijk en laat 

je kennismaken met hagen 

en cyclopische rotsen. Het 

tweede deel, dat langer is, 

bestaat uit een mooie wan-

deling door het platteland 

van Eynatten en het  

Aachener bos waar je een 

deel van de Siegfriedlinie 

kunt ontdekken (*).

Rotsiefbach 

Chevreuil17

Vóór de oprichting van de Europese 

Unie waren de grenzen tussen de  

landen duidelijk afgebakend. Op elke 

weg bevond zich een grenspost waar 

de douaniers de doorgang van goede-

ren en mensen bewaakten. Tijdens deze 

wandeling ontdek je de verschillende 

sites van deze grenzen. De kaart zal jou 

daarbij helpen!

1  De douanepost van Köpfchen 

2   De ‘Landgraben’ 

3  De Siegfriedlinie 

4  De ‘Landgraben’

Opgelet, Zoll!

Dit is een wandeling waarvan je helemaal weg zult zijn! Ontdek 
verder in het bos een oude haag die dienst doet als grenslinie en 
zo groot is geworden als de bomen! Jouw beurt om van de ene 
tak op de andere te springen en verstoppertje te spelen.  
Schuilplaatsen genoeg: holle boomstammen en cyclopische 
stenen met kleine holtes: een heuse speeltuin te midden van de 
natuur!

De tanden van de draak

Zoll 

Douane 

Eynatten

Aachen

deel 2

deel 1

3

2

14

N 68

B 57

Ke n t e ke n



Gen
iet 

van de uitgestrekte landschappen!

Tre

k sn
eeuwschoenen aan!

Met 
sneeuwschoenen 

kan je overal door 
en zak je niet tot aan je 
knieën in de sneeuw als 

het hele landschap een wit 
tapijt is. Opdat sneeuwschoe-

nen efficiënt zouden zijn, moet 
er voldoende sneeuw liggen: 

minstens 15 cm. Trek ze aan en 
waan je een woudloper: klaar 

voor het avontuur van het Grote 
Noorden! Ook dat zijn de 

Oostkantons.

Nee!Wandeling 8

18

Manderfeld

P

vertrek

Manderfeld

Start: Manderfeld, hotel Eifeler Hof
GPS coördinaten: 50.33026 – 6.34102

km

4

1u50

Liebach

Chevreuil19

Sporen van avontuur!

blauwe piste

Neem in je rugzak het 

volgende mee... 

r Zonnebril  

r Verrekijker  

r Veldfles  

r of thermos met warme 

chocolademelk 

r Koekjes  

r Zeil om te picknicken in 

het droge 

r Handschoenen:  

verplicht! 

De laatste wolf werd op het einde van de XIXe eeuw 
neergeschoten in België. Hij is sinds de jaren 1990 wel 
aanwezig in de Franse Alpen, en zou weer  
noordwaarts trekken. Voor de wolf, een opmerkelijke 
woudloper, is het maar een boogscheut om de Jura 
over te steken, de Vogezen, en dan de Ardennen.  
Hij zou in 2012 gesignaleerd zijn in de buurt van 
Gedinne...

Volkeren in Midden-
Azië gebruiken ze al 

zeer lang, waarschijnlijk al 
meer dan 4000 jaar! Ze werden 
oorspronkelijk gemaakt van 

hout en leder. Intussen werden ze 
gemoderniseerd en bestaan ze uit 
plastic met handige riempjes en 
noppen onder de zool om te  
vermijden dat je wegglijdt op 
steile hellingen. 

Hoge-Venen

In Noord-Amerika gingen de Indianen  

en de trappers ’s winters op bizonjacht. 

tussen 2 huizen 
 "An der Liebach"

Notitieboekje  

voor je uitstap

De piste 

In Manderfeld worden de 3 

langlaufpistes ook gebruikt 

om te sneeuwschoenwan-

delen. De voorgestelde 

wandeling is 4 km lang. 

Maar je kunt ook de rode  

(7 km) of de zwarte 

piste (10 km) afleggen met 

sneeuwschoenen!  

Opgelet: wandel niet op 

de aangelegde pistes maar 

wel in de diepsneeuw, 

ernaast...

Andere verhuurlocaties 

In Mont-Rigi (waar je de 

Venen kunt zien), aan 

de piste van de Houyres 

(Malmedy) en in Mont Spi-

nette (Xhoffraix) kan je ook 

sneeuwschoenen huren en 

gaan wandelen.

De terugkeer van de wolf?

Ke n t e ke n



Zij 

zag
en jou langskomen...

Noteer de naam voor elk 

van de silhouetten. De antwoorden 

zijn te vinden in de module nabij de Hill. 

21

Ja!Wandeling 9

20

Botrange

Spot de silhouetten van 
deze 10 dieren die in de Ve-
nen leven. Ze bevinden zich 
allemaal langsheen het 
parcours, in de bomen, 
verborgen in het gras, 
op een tak, een 
dode boomstam... 

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

De dieren van de Venen

meer

P

Het Veenpad

vertrek

de Helle

Vertrek: N 676, natuurparkhuis
GPS coördinaten: 50.49329 – 6.10002

km

28

4u20

N 676

1

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

2

Heb je dit gezien? 
Ja - Nee   

3

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

4

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

5

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

6

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

7

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

8

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

9

Heb je dit gezien? Ja - Nee   
Zijn naam................................

10

picknick

picknick

83

84
85

86

80

Notitieboekje  

voor je fietsuitstap

Juiste oriëntering 

Volg met de fiets de  

wegwijzers van het 

Veenpad of de VeloTour 

knooppunten 80, 83, 84, 

85, 63, 71, 86, 83 en 80. 

Praktisch en heel ge-

makkelijk om de weg te 

vinden!

Te bewonderen langs het 

parcours 

Onderweg kom je tal van 

stopplaatsen tegen waar 

je tal van verrassende  

dingen kunt ontdekken 

over de Venen.

Flora en fauna 

De Venen zullen na deze 

didactische uitstap geen 

geheimen meer hebben 

voor jou. Je leert  

onderweg!

natuurparkhuis

71

63

Ke n t e ke n83
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Wist
 je dit?

Wist je 

dat het meer van 

Eupen het op twee na  

grootste drinkwaterreservoir van 

België is? Het wordt bevoorraad door 

stromen zoals de Vesder, de Getzbach en 

de Hill, deze laatste via een tunnel van 1,5 

km lang! Het meer kan 25 miljoen m³ water 

bevatten!

23

Ja!Wandeling 10

22

Eupen Meer

Deze grote waterreserve moet beschermd 
worden. Hier in België hebben 
we geluk. Het regent hier 
vaak, terwijl de water-
schaarste in Afrika 
veel ziektes en over-
lijdens veroorzaakt. 
Dit blauwe goud 
mag niet verspild  
worden! Denk 
daaraan als je de 
kraan opendraait…

meer

P

Zoals in Canada!

vertrek

Getzbach

Vertrek parking, na stuwdam
GPS coördinaten: 50.62152 – 6.09138

km

14

2u10

N 67

picknick

41

43

46

55

42

Notitieboekje  

voor je fietsuitstap

Juiste oriëntering 

Volg met de fiets de Velo-

Tour knooppunten 41, 42, 

43, 46 en 55. Praktisch en 

heel gemakkelijk om de 

weg te vinden!

Zoals in Canada! 

Canada bestaat bij ons! 

Door het zuivere water van 

het meer waarin het grote 

bos van Hertogenwald 

weerspiegeld wordt, heb je 

soms de indruk dat je in het 

Grote Noorden bent. In de 

winter heeft de Getzbach 

zelfs de allures van een 

grote rivier...

Afkomstig uit het noorden

Als gevolg van de zeer koude winters 

in de noordelijke landen zijn weinig courante 

vogels genoodzaakt om bij ons te komen. De 

grauwe ganzen migreren met duizenden en 

kunnen halthouden aan het meer van Eupen 

voordat ze verder zuidwaarts trekken. 

De koude heeft de  

rivier doen stilstaan!

hut

Ke n t e ke n42

stuwdam

Je zal je in  
Canada wanen!

Weser

Hill
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Nee!

Ze doorkruiste de zeer 
wilde streek van de 
Hoge Venen.  
Het verkeer was er druk. 
En nu heerst hier een 
enorme rust! Je zult het 
ongetwijfeld ook op 
prijs stellen om het zeer 
natuurlijke parcours van 
deze lijn te ontdekken.

Toen de trein floot
2 dagen

Ga op zoek naar de sporen van 

het verleden van deze oude 

spoorweglijn: de oriëntatiepunten 

staan op de kaart 

1  De rotonde 

2  Het viaduct van Born 

3  Het station van Waimes 

4  De halte van Faymonville

De weg waarop je rijdt vanaf St.Vith  

was vroeger een belangrijke spoorweglijn, 

de Vennbahn.

1970 !

2014 !

24

De Vennbahn

P

vertrek

Amel

Heen: St.Vith, Triangel - Meer Bütgenbach
GPS coördinaten: 50.28076 – 6.13012

km

28

N 676

route dag 1

150

Notitieboekje  

voor je fietsuitstap

Juiste oriëntering 

Vertrek Triangel-St. Vith. 

Volg de Ravel “Venn-

bahn” via  Waimes tot 

Weywertz. Neem de 

RAVel-route l45a tot 

Bütgenbach.

Waar slapen? 

Camping Worriken in 

Bütgenbach, ook dat is 

een avonturier zijn! Een 

alternatief: sportshouse/

bungalows in Worriken. 

Om te eten: 

’s avonds en ook voor het 

ontbijt: restaurant Mer-

cator in Worriken. Ofwel 

geniet je van de ham die 

je kocht bij Montenau, 

met brood uit het dorp 

Bütgenbach ...

bever

ST.VITH

Amel

Born

Montenau

Emmels

Schoppen

Waimes

route dag 1

bever

1

2

3
4 St.Vith - BütgenbachWandeling 11

Medell

N 676

N 676

N 676

Het viaduct van Born, een zeer  
indrukwekkend bouwwerk!

Een 

parcours van 

twee dagen !

Ve n n b a h n



Le chemin  sur lequel tu roules depuis 

Saint-Vith fut à l'époque une importan-

te ligne de chemin de fer, la Vennbahn.

2014 !

Parcours aller

Castors

Suite du 

parcours, 

page suivante

1

2

Beverplaatsen langsheen de Emmels

26

meer

Start

Amel

Terug: Meer Bütgenbach - St.Vith
GPS coördinaten 50.42470 – 6.22179

km

26

N 676

119

96

131

133

bever

ST.VITH

Amel

Born

Waimes

Emmels

BüTGENBACH

Te bewonderen 

langs het parcours 

langs de route vind 

je tal van stopplaat-

sen waar je veel 

verrassende zaken 

kunt ontdekken over 

het natuurreservaat 

van de Emmels  

NATAGORA.

Vleeswaren 

In Montenau kan je 

een bezoek bren-

gen aan een echte 

vleeswarenfabrikant 

die de bekende 

Ardeense ham 

produceert. lekker! 

Je kunt er kopen en 

in je rugzak stoppen: 

de ideale gelegen-

heid voor een toffe 

picknick!

Wat meenemen om 

te bivakkeren ?  

tent, slaapzak, 

zaklamp, badpak en 

badhanddoek, ...

 

Wandeling 11 Bütgenbach - St.Vith Nee!

2 dagen

Aan het werk, bever!

27

parcours dag 2

parcours dag 2

82

120

136

137

135

Schoppen

Möderscheid

Deidenberg

N 676

N 658

N 632

N 632

Valender

Faymonville

parcours 

dag 1

bever

Montenau

Een potloodpunt!

Bij het neerhalen van bomen bouwt de bever 
een versperring waardoor een deel van de vallei 
overstroomt en een regelmatig waterpeil in stand 
wordt gehouden. Zo blijft de hut gevrijwaard die 
hij heeft gebouwd om zijn kleintjes te bescher-
men: de toegang die naar de kamer leidt staat 
permanent onder water.

Bij schemer is de kans het grootst om de bever 
te zien te krijgen. In juni en juli is het mooi weer en zijn de avonden lang: 

in die periode komen de 
kleintjes uit de hut.

r Spot overdag de hut en 
bepaal de plaats waar je 
’s avonds post zult vatten.r Ga ’s avonds naar je uitkijkpost: vergeet je verrekijker niet! Zorg ervoor dat je tijdens het wachten niet beweegt en geen lawaai maakt: met een beetje geluk zal 

je een magisch moment 
beleven!

Om een boom neer te halen keept de bever het hout 

in met zijn onderste snijtanden, die even scherp zijn 

als een beitel. Hij draait rond de stam: de onderkant 

van de boom lijkt dan op de punt van een groot 

potlood!

De bever is een onvermoeibare werker. 

Langsheen de rivier de Emmels vind je tal van 

aanwijzingen van zijn aanwezigheid, en je zult 

hem probleemloos herkennen.

Weywertz

RAVeL L45a

Voor het parcours om 

terug te keren volg je 

de  VeloTour knoop-

punten 96, 82, 120, 119, 

131, 133, 136, 137 en 

135, vanaf waar je de 

RAVeL-route volgt.

Ve l o To u r96
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De kerk van Weweler

5 De groeve

1 De Ourvallei

De burcht van Reuland4
3Burg-Reuland

Spelen Antwoorden

1  Rode wouw

2  Buizerd

3  Sperwer

4  Bruine Kiekendief

5  Slechtvalk

6  Torenvalk
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2  Vos

3  Ruigpootuil

4  Ree

5  Eekhoorn

6  Marter

7  Kuifmees

8  Specht

9  Everzwijn

10  Haas
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5 Atlasceder 

Japanse lariks 

Groene douglas 

Weymouth-den 4 Macedonische den 
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Je wandeling plannen vanaf de site

Wa n d e l r o u t e p l a n n e r 

Klik gewoon op de opeenvol-
gende knooppunten en het 
systeem berekent automatisch 
de optimale wandeling voor u. 
Probeer het zelf: u zult zien dat 
het kinderspel is! Download uw 
wandeling vervolgens op een 
gps-toestel of zet ze over naar 
uw smartphone dankzij de App 
‘Go’.

U kunt onze App Go gratis downloaden via Google Play of in  
de App Store met het sleutelwoord ‘go eastbelgium’. 

http://go.eastbelgium.com



Huis voor toerisme
Place Albert 1er, 29a - B-4960 MALMEDY

Tel. +32 (0)80 33 02 50
info@eastbelgium.comwww.eastbelgium.com

8 wandelingen te voet
Hestreux  
Trôs-Marets 
Mont-Rigi
Burg-Reuland 
Heppenbach
Rocherath
Eynatten 
Manderfeld

3 fietsuitstappen
Botrange
Eupen
St.Vith – Bütgenbach – St.Vith

en leuke spelletjes!


