EUPEN - TERNELL
MONT RIGI - BARAQUE MICHEL
SPA-BERINZENNE
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Toeristisch
Agentschap
Oost-België
Hauptstraße 54
B-4780 St. Vith
T +32 80 22 76 64
info@eastbelgium.com

NATUURCENTRA & TOERISTISCHE INFO

www.eastbelgium.com

Infokantoor Mont Rigi (vzw Haute
Ardenne & Afdeling Natuur en Bossen
van het Waals Gewest)

BEREIKBAARHEIT
Trein www.belgianrail.be
Verviers of Eupen

Natuurparkcentrum
Hoge Venen-Eifel
Route de Botrange 131
4950 Waimes
T +32 80 44 03 00
info@botrange.be
www.botrange.be

Dit is het centrale bezoekerscentrum
van de Hoge Venen, op een boogscheut van het Signal de Botrange
(vanaf Botrange richting Sourbrodt
en Robertville, eerste straat rechts)
en in de nabijheid van Mont Rigi en
Baraque Michel. Ruime parking.
Toeristische balie, shop, museum en
bistro.
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Natuurcentrum
Ternell / CRIE
Ternell 2/3
4700 Eupen
T +32 87 55 23 13
info@ternell.be
www.ternell.be

Het Natuurcentrum Huis Ternell werd in 1999
door de Waalse regio erkend als regionaal
centrum voor milieupedagogiek (CRIE). Gelegen langs de N67 tussen Eupen en Mützenich/
Monschau. Ideale uitvalsbasis voor een bezoek
aan de noordelijke venen (Brackvenn, Steinley
Venn en Kutenhart) en de valleien van Helle,
Getzbach en Vesder met hun zijrivieren. Ruime
parking. Toeristische balie, museum en caférestaurant.

Tourist Info Signal de Botrange
‘Le Haut Pays de Fagnes’
Route de Botrange 133 B
4950 Robertville-Waimes
T +32 80 44 73 00
info.hautes-fagnes@belgacom.net

Klein infokantoor bij het Signal de Botrange.
Ruime parking.

Route de Botrange 167
4950 Waimes
T +32 80 88 17 46 / T +32 80 44 72 73
haute.ardenne@skynet.be
www.hauteardenne.be
Klein infokantoor naast Mont Rigi, mikromuseum, shop.

Fagne de Malchamps:
Natuurcentrum
Domaine de Berinzenne / CRIE
Berinzenne 4, 4900 Spa
T +32 87 77 63 00
T +32 87 77 18 38 (Museum)
info@berinzenne.be
crie@berinzenne.be
www.berinzenne.be
Centrum voor milieupedagogiek, bezoekerscentrum, bos- en watermuseum. Ligt op 5 km
van Spa, grote parking.

+
Bus www.infotec.be

BESCHERMDE ZONES

Rode vlag:

DEELS
VERBODEN
TOEGANG !

Enkel toegang op aangeduide
wegen en plaatsen. (tenzij anders aangegeven)
Toegang enkel onder begeleiding van een
ambtenaar van Natuur en Bossen of van een
door dit bestuur erkende gids.

Bij brandgevaar in de Hoge Venen en
voor de bescherming van dieren en planten worden rode vaandels gehesen. De
toegang tot de aangeduide zones is dan
streng verboden.

Verboden toegang.

TEC – buslijn 390
Verviers-Rocherath
van station Verviers tot Baraque Michel,
Mont Rigi, Signal de Botrange en Centre
Nature de Botrange

TEC – buslijn 394
Eupen-Büllingen-St.Vith
van station Eupen tot parking Bodart,
Baraque Michel, Mont Rigi, Signal de
Botrange en Centre Nature de Botrange

TEC – buslijn 385
Eupen-Monschau-Kalterherberg
van station Eupen tot Meyerskreuz,
Haus Ternell en Brackvenn (parking
Nahtsief)
Enkel in het weekend.

Houtenpaden
INFO: RODE VLAG

Toegelaten wegen
toegangelijk zelfs bij gehesen rode vaandels.
Natuurleerpad
toegangelijk zelfs bij gehesen rode vaandels.
Natuurleerpad
verboden bij gehesen rode vaandels.

T +32 80 44 72 73
Infokantoor van de Afdeling Natuur en Bossen in Mont Rigi

Natuurleerpaden
???

1

Neur Lowe

2

Moorroute

3

Naturparkz. Botrange

4

Trois Bornes

5

La Poleûr

6

Infobüro Mont Rigi

7

Wissensch. Station

8

Geo-Pfad

9

Brackvenn

antwoordapparaat

10

Naturzentrum Ternell

Noodnummer: 112

11

Fagnes de Malchamps

Als je verdwaald bent, altijd stroomafwaarts wandelen!

12

Dom. de Bérinzenne

T +32 80 44 72 72

Verboden wegen bij gehesen rode vaandels.
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Op stap!
Geleide wandelingen

Bewegwijzerde ‘plezierwandelingen’

Skiën in de Hoge Venen

De natuurcentra en informatiebalies bieden geleide wandelingen van een halve of een hele dag aan met een opgeleide en gediplomeerde natuurgids in het
Duits, Frans, Nederlands en Engels. Dit aanbod richt zich zowel tot groepen als
tot individuele personen. C-Zones zijn alleen toegankelijk met een erkende
natuurgids.

Het Toeristisch Agentschap Oost-België bundelde 25 bewegwijzerde wandelingen doorheen de mooiste beekvalleien, door panoramalandschappen,
diepe bossen en glooiende heuvellandschappen in handige wandelbrochures
met als titel ‘Plezierwandelingen’. Vraag ernaar in de onthaalpunten.

Skiën in de Oostkantons betekent afwisseling in een adembenemend
landschap. Langlaufen, alpineskiën of sneeuwschoenwandelen – iedereen
vindt er zijn gading.

Natuurparkcentrum
Botrange
T +32 80 44 03 00
info@botrange.be
www.botrange.be

Toegankelijkheid

Tourist Info
Signal de Botrange
T +32 80 44 73 00
info.hautes-fagnes@
belgacom.net

Natuurcentrum
Haus Ternell
T +32 87 55 23 13
info@ternell.be
www.ternell.be

De twee natuurcentra, talrijke natuurverenigingen en wandelclubs bieden regelmatig uitgestippelde, geleide themawandelingen door de Hoge Venen aan
(soms te betalen), waaraan iedereen deelnemen kan.

Stevige wandelschoenen of laarzen zijn een must. Wandelen is enkel toegestaan op de paden. Toegang verboden
in de C- en D-zones en overal waar de rode vlag is gehesen
(brand- of ander gevaar). Actuele informatie over brandgevaar op T +32 80 44 72 73 (Afdeling Natuur en Bossen).

Gratis verkrijgbaar in alle toeristische infopunten en te bestellen:
www.eastbelgium.com/wandelen

www.eastbelgium.com/shop-nl

Wintersportkaart Oostkantons
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> informatie over de wintersportcentra
en het actuele sneeuwbericht

www.winter-oostkantons.be

Topografische kaart met aanduiding van de plaatsen en de hoogtes. Alle skietappes zijn met een gekleurde markeringen en afstanden aangeduid. Alle informatie over de wintersportcentra, inclusief prijzen, service en contactadressen. Gratis verkrijgbaar in alle wintersportcentra, de toeristische infopunten
en in de online-shop.

5 nieuwe
routes!

www.eastbelgium.com/agenda-nl

De open veengebieden zijn doorgaans zacht glooiend zonder steile hellingen. In de bossen eromheen vind je diep ingesneden beekvalleien en
droogdalen met een flinke hellingsgraad.
Honden zijn enkel toegelaten op een aantal deelstukken
(zie kaart) en moeten altijd aan de leiband gehouden worden. Op de talloze bospaden zijn honden doorgaans wel welkom, maar altijd aan de leiband.
Sommige bredere plankenpaden in de open veengebieden zijn geschikt voor rolstoelen en voor kinderwagens met grote wielen. De
beboste zones van de Hoge Venen omvatten vele honderden kilometers
verharde en semi-verharde, verkeersvrije bosexploitatiewegen; die vormen niet alleen een paradijs voor fietsers, ook rolstoelen en kinderwagens kunnen er terecht.
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De Hoge Venen

25 wan

Oernatuur tussen
Ardennen en
Eifel

SPECIAL EDITION

De Hoge Venen
SPECIAL EDITION
01 | 2017

Met de online-routeplanner en de App Go Eastbelgium kan iedereen zijn wandeling individueel samenstellen en via de Smartphone of de GPS wandelen.

VOOR DE WANDELTOCHT

Heel eenvoudig

Vanaf €6/

Vanaf €15/
halve dag

Museum +
Natuurfilm
© Parc naturel Hautes Fagnes–Eifel

• Download de gratis app
GO eastbelgium
in je AppStore.

OVIFAT
DOMAINE DES HAUTES-FAGNES - TOEGANG TOT HET
WELLNESSCENTER
In deze prachtige groene omgeving kunt u in een zen
sfeer intens ontspannen en nieuwe energie opdoen.

Wandelen
zonder bagage

Botrange | Natuurparkcentrum
• Neur Lowe (5 km)
Venen, fijnspar en heide
• Moorroute (27 km)
interactief fietspad, bijzondere kenmerken van een veendorp

Baraque Michel | Parking
• Trois Bornes (5 km)
archeologisch-historisch pad

© Domaine des Hautes-Fagnes

WAIMES
NATUURPARKCENTRUM BOTRANGE FANIA MUSEUM
Een interactieve en speelse tentoonstelling
waarin u de vele gezichten van de Hoge Venen
ontdekt.

> www.eastbelgium.com/nl/shop
> T +32 80 28 09 97
> Natuurcentra
> VVV-kantoren
(*) alleen via de onlineshop en per telefoon

Natuurleerpaden

• Zoek op de routeplanner
go.eastbelgium.com een
route uit op basis van knooppunten. De afstand krijg je
meteen op het scherm, plus
een QR-code.

Mont Rigi | Wetenschappelijk station van de Hoge Venen
• La Poleûr (4 km)
het veenlandschap in 1 uur, geschikt voor rolstoelen en kinderwagens

Eupen - Ternell | Natuurcentrum Ternell
• Geo-Pfad (30 km)
geologisch voetpad (alleen in het Duits)
• Brackvenn (4 km)

Vanaf €170/
2 nachten
© La Ferme du père Eugène

MALMEDY
LA FERME DU PÈRE EUGÈNE (4 KORENAREN)
Aan de rand van de Hoge Venen, 10 minuten van
het circuit van Spa-Francorchamps vindt u deze
voormalige boerderij met drie comfortabele
kamers. De perfecte locatie voor verblijven met
sport en natuur.

© Les Papillons de Bellevaux

Vanaf €189/
2 nachten/
9 pers.

• Open de app en houd je
smartphone voor de code.
De route belandt meteen
in de app.

• Fagne de Malchamps (3-13 km)
natte veenheide en ‘vijvers’ (veenpoelen)

Alle leerpaden via

www.eastbelgium.com/natuurleerpaden

REDACTIE EN EINDREDACTIE
Jan Loos
Ingvild Debbaut

• GO !

Voor al uw activiteiten, voorstellingen,
accommodaties, evenementen uw enige
adres:

U wandelt
van A naar B,
wij organiseren
van A tot Z.

Spa-Berinzenne | Domaine van Berinzenne

BELLEVAUX-LIGNEUVILLE
LES PAPILLONS DE BELLEVAUX (3 KORENAREN)
Deze gîte ligt in een prachtige omgeving en is
een perfecte bestemming voor vakanties met
het hele gezin.

OUFTITOURISME.BE

FR

INDIVIDUEEL DIGITAAL

Toeristische
wandelkaart en
themaboeken*

NL

OUFTITOURISME.BE

Wandelrouteplanner

DE

Uw vakantie
en vrijetijdsactiviteiten
nu online op

GO_HohesVenn_C

Naarmate je verder van de parkings, onthaalcentra en bosexploitatiewegen verwijderd raakt, worden de paden doorgaans smaller, natter
en ruwer, met veel rotsen, modder en boomwortels.
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VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
Toeristisch Agentschap Oost-België
Sandra De Taeye / Directrice
Hauptstraße 54, 4780 St. Vith
www.eastbelgium.com
COORDINATIE
Claudine Legros

MET BIJDRAGE VAN
Afdeling Natuur en Bossen
Yves Pieper
René Dahmen
Joël Verdin
Nicolas Denuit
Natuurparkcentrum
Hoge Venen-Eifel

VORMGEVING
Christoph Heinen / design1A.com

All-inclusive
wandelarrangementen:
. overnachting in een ***hotel
. halfpension
. picknick
. bagagetransport
. kaarten en documentatie
. transfer per taxi
3 dagen / 2 nachten
ab 235 € /persoon
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Alle aanbiedingen
en informatie:

www.eastbelgium-hiking.com

www.eastbelgium.com/arrangementen

Met de steun van de provincie Luik en haar toeristische federatie.
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