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GR BEWEGWIJZERING

De basismarkering bestaat heel eenvoudig uit twee strepen onder 
elkaar, wit bovenaan en rood onderaan. Het is een internationaal 
gebruikte wijze van markeren voor doorgaande wandelpaden. De 
markering wordt aangebracht op hekkens, verkeersborden, paal-
tjes en soms op bomen of wat zich daar verder voor leent.

Rechtdoor volgen

Deze rechthoekige markering van ongeveer  
4,5 x 10 cm betekent dat u op het juiste pad bent. 
U kunt uw wandeling rustig verderzetten op de-
zelfde weg. 

Richtingsverandering
linksaf of rechtsaf

Deze markering is gevormd door een rechthoeki-
ge markering waaronder zich een halve markering 
bevindt met een pijl die wijst naar de te volgen 
richting. De markering trekt de aandacht wanneer 
er een weg minder zichtbaar is.

Verkeerde richting

Deze markering in de vorm van een kruis duidt aan 
dat u niet op het juiste pad bent. Ze wordt gebruikt 
als het onmogelijk is om een rechthoekige marke-
ring aan de start van de te volgen weg te plaatsen 
of als de indeling van de paden tot verwarring kan 
leiden. U moet terugkeren en de vorige markering 
terugvinden.

Variant

Deze markering waar een witte lijn doorloopt 
geeft een variant. U kunt uw wandeling verderzet-
ten maar u kan ook een andere weg volgen die een 
variant is op de hoofdweg.

GR-wegen in de Oostkantons GR-Etappes

Eupen → Natuurparkcentrum Botrange 22,7 KM GR 573
Robertville → Büllingen 26,4 KM GR 56
Büllingen → Schönberg 25,6 KM GR 56
Schönberg → Burg Reuland 20,4 KM  GR 56
Burg-Reuland → St.Vith 15,0 KM  GR 56
St Vith → Ligneuville 20,1 KM GR 56
Amel → Losheimergraben 21,5 KM GR 56
Losheimergraben → Bütgenbach 18,7 KM GR 56
Ligneuville → Amel 15,9 KM GR 56
Ligneuville → Malmedy 21 KM GR 56
Malmedy → Bütgenbach 22,3 KM GR 56
Robertville → Bütgenbach 14,1 KM GR 56
Losheimergraben → Schönberg 20,7 KM GR 56
Natuurparkcentrum Botrange → Malmedy 22,2 KM GR 56
Natuurparkcentrum Botrange → Monschau 17,2 KM GR 56
Burg-Reuland → Ouren 10,7 KM GR 5
Monschau → Eupen 21,6 KM GR 15
Eupen → Raeren 11,7 KM GR 563
Raeren → Gemmenich  30,7 KM GR 563

Op GR-paden door
de Oostkantons

Gratis kwaliteitsvol 
wandelmateriaal
testen, ja dat kan!

IHet is niet altijd eenvoudig om de juiste 
uitrusting te kiezen om te gaan wandelen. 
En het passen van een paar schoenen, het 
uitproberen van wandelstokken of een 
rugzak kan op niet veel andere plaatsen 
dan in het portaal van een winkel. Kom 
voor u op wandeltocht vertrekt naar het 
Huis voor Toerisme waar u hoogwaardig 
materiaal kan meenemen en uittesten! 
En deze dienst wordt u aangeboden! Nu 
hebt u geen excuses meer om door de 
venen of de valleien van de Oostkantons te 
strompelen…
Dit initiatief maakt deel uit van het netwerk 
« Best of Wandern », een vereniging 
die Europese regio’s groepeert die 
erkend worden voor de kwaliteit van hun 
wandelingen. Ze bestaat uit fabrikanten van 
materiaal, reisorganisatoren en boetieks.

Huis voor toerisme
Hoge Venen – Oostkantons
Place Albert 1er 29a
4960 Malmedy

T +32 80 33 02 50
info@ostbelgien.eu

De Vereniging « Sentiers de Grande Randonnée » (SGR) 

Het principe van het creëren van paden die landen en regio’s met elkaar 

verbinden door gebruik te maken van dit bebakeningssysteem werd 

geboren in Frankrijk rond 1947. In 1959 werden drie Luikse wandelaars 

die op vakantie waren onder de zon in de Provence, aangetrokken door 

dit idee en importeerden het in België. Vandaag beheren de vzw SGR in 

Wallonië en Brussel, en de GR-PADEN (GROTE ROUTEPADEN) in Vlaan-

deren, het GR-netwerk in België. Het doel van de vzw SGR is de creatie 

en het onderhoud van de GR-paden in het Frans- en Duitstalig gedeelte 

van België. De bebakening wordt gewaarborgd door vrijwilligers die 

gecoördineerd worden door regionale verantwoordelijken. Het doel is het 

wandeltoerisme bekend te maken, te promoten en te vergemakkelijken. 

Er bestaan lineaire wandelpaden, themawandelpaden en wandelpaden in 

een lus. De paden zijn opgenomen in topogidsen en de afgebakende we-

gen zijn beschikbaar via de APP GR Rando. De vzw publiceert sinds 1964 

een trimestriële uitgave « GR SENTIERS ». 

www.grsentiers.org 

GR 563 42,4 KM

De rondwandeling van 150 km door het Land van Herve maakt op haar 

oostelijke route een zwenking door het noorden van de Oostkantons. 

Verstrengelde wegen, rustieke boerderijen, idyllische dorpen, historische 

monumenten, authentieke gastvrijheid, levensvreugde en gastronomie 

kenmerken de regio. Tussen Eupen en Kelmis liggen een aantal paradi-

jsjes, die echt de moeite lonen.

GR 573 22,7 KM

Van Luik door het Wezerdal komend, volgt deze GR vanaf Eupen de span-

nendste en avontuurlijkste etappe langs de Hill om midden in het hart 

van de Hoge Venen te geraken. Eindpunt van de dagetappe is het Signaal 

van Botrange, het hoogste punt van België. Een wandeletappe met nog 

een echt stuk wildernis! Niet geschikt voor wandelaars die van comfort 

houden.

GR 15 21,6 KM

Loopt van Monschau over Eupen de Ardennen in en eindigt 200 km verd-

er in Martelange. Op de eerste etappe de ene highlight na de andere. Het 

historisch stadscentrum van Monschau, de thuisbasis van keizer Karel, de 

Hoge Venen, het Hertogenwald met haar bergbeken, de Vesderstuwdam en 

last but not least het levendige Eupen, waar drie lange afstandswandelin-

gen elkaar kruisen.

GR 56 281,1 KM

Deze lange afstandswandelroute, een van de oudste in heel Bel-

gië, omvat met ruim 280 km het grootste deel van de Oostkantons 

en heeft, dankzij de vele variaties, verschillende combinatiemogeli-

jkheden. De route loopt door de Hoge Venen en de Belgische Eif-

el en gaat ook over de grens naar Monschau. We wandelen door 

bossen, velden en weides, langs bekende en minder bekende rivie-

ren: enerzijds is er de Warche met haar stuwdammen en de bovenloop  

van de Amel, anderzijds ontdekt men de Our, de Bayehon, de  

Trô Maret en een aantal andere beken. Onderweg mooie stadjes en dor-

pen met prachtige huizen, kerken en kapelletjes. Er staan zelfs een aantal 

middeleeuwse burchten op de route. De GR56 is een route met heel veel 

charme.

GR 5 10,7 KM

Slechts een klein stuk van de bekende lange afstandswandelroute, die 

van de Noordzee tot de Middellande Zee loopt, loopt door het zuiden van 

de Oostkantons. De korte etappe loopt door het mooie Oerdal en kan 

gecombineerd worden met de GR 56, die in Burg Reuland de GR 5 kruist. 

Een tip voor natuurliefhebbers en liefhebbers van rust.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
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Directrice

Toeristisch Agentschap
Oost-België
Hauptstraße 54
4780 St.Vith
T +32 80 22 76 64
info@ostbelgien.eu
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Stel uw gepersonaliseerde
tocht samen
met behulp
van onze routeplanner!

http://go.ostbelgien.eu

Klik op de kaart op het gewenste 

knooppunt en het systeem 

berekent automatisch uw tocht 

in het netwerk – kinderspel !

Daarna laadt u de tocht met de 

GOApp op uw smartphone (of 

op een GPS). U kan de tour ook 

op A4-formaat afdrukken.

De GO-App kan gratis gedown-
load worden via Google Play 
of in de Appstore met een 
eenvoudige zoekopdracht “go 
eastbelgium”.

Wij wensen u

“Veel plezier”!

Willkommen in Europas
kraftvollem Garten.

Bienvenue dans
le surprenant jardin
de l’Europe.

Welkom in de ruige
tuin van Europa.
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80 KM
4 etappes

  Eupen

  24 KM
  Ovivat

  23 KM
  Malmedy

  23 KM
  Bütgenbach

  10 KM
  Bütgenbach

43 KM
2 etappes

  Malmedy

  23 KM
  Bütgenbach

  20 KM
  Losheimergraben

100 KM
5 etappes

  Schönberg

  21 KM
  Burg-Reuland

  15 KM
  St. Vith

  19 KM
  Ligneuville

  22 KM
  Malmedy

  23 KM
  Bütgenbach

126 KM
6 etappes

  Eupen

  27 KM
  Robertville

  17 KM
  Büllingen

  27 KM
  Schönberg

  21 KM
  Burg-Reuland

  15 KM
  St.Vith

  19 KM
  Ligneuville
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Bütgenbach
Het dorpje Bütgenbach behoort ongetwijfeld tot de meest 
toeristische plekken van de Belgische Oostkantons. Het 
stuwmeer is naast het centrum het hart van de gemeente. 
U kunt er terecht voor alle watersporten. Aan het nieuwe 
buitenzwembad met zandstrand kunnen groot en klein in 
de zomer naar hartenlust stoeien. Het middelpunt van de 
toeristische attracties is het vakantiepark Worriken, waar 

u kunt genieten van een heel uitgebreid sportaanbod.

1

Malmedy
Het levendige stadje Malmedy ligt in een dal aan de 

samenvloeiing van de Warche en de Warchenne. De talrijke 
bewegwijzerde wandel- en fietspaden en een goed gevulde 
evenementenkalender maken van de “poort naar de Hoge 
Venen“ een echte toeristische trekpleister. Het stadsbeeld 
wordt bepaald door het bouwkundig erfgoed van de papier- en 
lederindustrie uit de 18de eeuw. Bruggen, kleine kapelletjes, 
herenhuizen, een voormalig klooster en de Sint Pieter- en 

Pauluskathedraal getuigen van de geschiedenis van dit 
prachtige kleinood.

2

Ouren
Tijdens deze wondermooie Wandeldagen steekt u drie 

grenzen over. Het dorp Ouren bevindt zich in het meest 
zuidelijke punt van de Oostkantons. De zacht glooiende 
heuvellandschappen en de schilderachtige dalen die gevormd 
zijn door de talrijke riviertjes en beken vormen een betoverend 
decor dat rust en harmonie uitstraalt. Ouren, met zijn met 
bloemen versierde huizen, straalt een heel bijzondere 
charme uit. De toegang tot het dorp wordt gedomineerd 

door de ‘Rittersprung’, een vooruitstekende rots die 
nauw verbonden is met een legende over een ridder.

3

De Hoge Venen
Voor wie te voet wil kennis maken met de duistere charme 
van de Hoge Venen is een wandeling midden in de wereld van 
het hoogveen echt een aanrader. Het hoogveen is het oudste 
en ook het grootste beschermde natuurgebied van België 
(4.500 ha). Zeldzame dier- en plantensoorten gedijen hier nog 
goed. Om deze te beschermen, is de toegang tot het gebied 
al lang streng gereglementeerd en bepaalde gebieden zijn 

alleen toegankelijk onder begeleiding van een erkende 
natuurgids.

4

Op GR-paden door de Oostkantons
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Sterwandelingen

Hotel Ambassador Bosten

Hotel Bütgenbacher Hof Hotel du Lac

Hotel Val de l’Our

Hotel du Moulin

Hotel Pip-Margraff

Hotel Val d’Arimont

Jeugdherberg Hautes Fagnes

Hotel Dreiländerblick

Hotel Ulftaler Schenke

Hotel Am Steineweiher

Jeugdherberg Eifel-Ardennen

Hotel Eifelland

Hotel Rittersprung

Hotel Zum Burghof Gîte Kaleo Hautes Fagnes

KUZ

Hotel Tiefenbach

Hotel Amel Mitte

Hotel La Chaumière du Lac My Hotel

Hotel Schröder Sleepwood Hotel

Hotel Albert 1er

Gîte Kaleo Eupen

Sporthouse Worriken

Tochtvoorstellen
van het Toeristisch Agentschap
Oost-België

Contact:

T +32 80 280 997
caroline.massotte@ostbelgien.eu
www.ostbelgien.eu

Dankzij een dicht net van Grote 
Routepaden kunt u de Hoge Venen en de 

Belgische Eifel met hun talrijke riviervalleien op 
een leuke en comfortabele manier leren kennen. De 

kwaliteit van de landschapsbeelden en natuurbelevenissen 
is langs deze wegen bijzonder uitgesproken. Tijdens 

die tochten kunt u verschillende natuurfenomenen, zoals 
hoogveen, watervallen, rotsplateaus, bruisende riviervalleien, 
snelstromende beken, betoverende winterimpressies en 
zeldzame fauna en flora, bewonderen. Daarnaast kunnen 
ontdekkingslustigen hun hartje ophalen langs de talrijke 

burchten, uitkijkplaatsen en verborgen oorden. Voor de 
gastronomische en culinaire accenten kunt u terecht 

in de charmante restaurantjes met lokale kleur 
en regionale specialiteiten. 

Op 5 dagen wandelt u door de dalen van vier 
rivieren, namelijk de Our, de Amel, de Warche en 
de Bayehon! Onderweg passeert u een uiterst 
afwisselend landschap met schilderachtige 
dorpjes en wondermooie panorama’s. De 
wandeling is opgesplitst in dagetappes van 15 tot 
23KM. Elke wandeldag wordt gegarandeerd een 
voltreffer!

Een leuke wandelformule van 4 dagen met 
logement in jeugdherbergen in vol pension. 
Ontdek de Hoge Venen, de meren van Robertville 
en Bütgenbach en het toeristisch stadje Malmedy. 
Een reis door de natuur voor een klein budget. 
Trek je schoenen aan, pak je rugzak en kom 
genieten van de GR-paden.

Deze meer dan 130KM lange wandeling brengt u dwars 
door prachtige bossen en weiden van het noorden naar 
het zuiden van de Oostkantons. Daarbij geniet u van 
heel uiteenlopende panorama’s: het Hertogenwoud, 
de Hoge Venen, de stuwmeren van Bütgenbach en 
Robertville en het Ourdal. Het originele aan deze 
wandeling is dat ze opgebouwd is rond thema’s. 
Culturele hoogtepunten en het ontdekken van 
verschillende streken en de daarmee samenhangende 
rijke geschiedenis staan hierbij centraal. Iedere 
wandeldag krijgt zo zijn heel eigen cachet !

Het idyllisch riviertje de Warche en zijn twee 
stuwmeren in Robertville en Bütgenbach zijn de 
blikvangers op deze wandeling. De dagetappes 
van gemiddeld 20KM lang leiden u respectievelijk 
naar Malmedy, Bütgenbach en Losheimergraben. 
Ver weg van het lawaai van de stad ontdekt u hier 
een nog intact stukje natuur.

Tour van de 
Oostkantons

De merenroute

Route van
de vier dalen

Met de rugzak
op stap

Lijst van logementen
voor uw wandelarrangement
Het Toeristisch Agentschap Oost-België helpt u graag bij de voorbereiding van uw wandelreis - van de keuze van uw traject tot de best gelegen logementen in 
functie van uw tocht. Deze hotels en herbergen garanderen kwaliteitsvolle maaltijden, goed beddengoed en ontspanning. Er wordt rekening gehouden met ieders 
keuze en budget!

Hotel Eifeler Hof
VANAF

170€
PER PERSOON

> SPORTHOUSE

VANAF

210€
PER PERSOON

VANAF

795€
PER PERSOON

VANAF

615€
PER PERSOON

VANAF

300€
PER PERSOON

VANAF

240€
PER PERSOON

Ontdek
andere logementen,

excursie-
mogelijkheden

en de
evenementen-

kalender van de
Oostkantons op

VANAF

215€
PER PERSOON
> HOTEL

VANAF

120€
PER PERSOON
> GÎTE KALEO

VANAF

230€
PER PERSOON
> HOTEL

ARRANGEMENTEN 
OMVATTEN

overnachtingen
ontbijt

lunchpakketten
wandelkaarten

wegbeschrijvingen
documentatie

vervoer van bagage
(behalve rugzaktour)

taxi transfer
(indien nodig)

Prijzen
op basis van

min. 2 deelnemers in
tweepersoonskamer

VANAF

115€
PER PERSOON
> JEUGDHERB.

VANAF

200€
PER PERSOON
> HOTEL
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Haasstraße 77-81
4700 Eupen
+32 87 74 08 00
info@ambassador-bosten.be

www.ambassador-bosten.be

Marktplatz 8
4750 Bütgenbach
+32 80 44 42 12
info@hbh.be

www.hbh.be

Seestraße 53
4750 Bütgenbach
+32 80 44 64 13
info@hoteldulac.be

www.hoteldulac.be

Von-Orley-Straße, Burg-Reuland 88
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 90 09
val.de.lour@skynet.be

www.valdelour.be

Grand-Rue 28
4960 Ligneuville
+32 80 57 00 81
moulin.ligneuville@skynet.be

www.hoteldumoulin.be

Hauptstraße 7
4780 St. Vith
+32 80 22 86 63
info@pip.be

www.pip.be

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

www.val-arimont.be

Route d'Eupen 36
4960 Bévercé
+32 80 33 83 86
malmedy@lesaubergesdejeunesse.be

www.lesaubergesdejeunesse.be

Am Schlossberg, Ouren 74
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 90 71
info@hoteldreilaenderblick.be

www.hoteldreilaenderblick.be

Lindenallee, Burg-Reuland 65
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 97 67
info@ulftaler-schenke.be

www.ulftaler-schenke.be

Rodter Str. 32
4780 St. Vith
+32 80 22 72 70
info@steineweiher.be

www.steineweiher.be

Rodter Straße 13 A
4780 St. Vith
+32 80 22 93 31 
sankt-vith@vjh.be

www.jeugdherbergen.be/nl/sankt-vith

Seestraße 5
4750 Bütgenbach
+32 80 44 66 70
info@hoteleifelland.be

www.hoteleifelland.be

Manderfeld 304
4760 Büllingen
+32 80 54 88 35
info@eifelerhof.be

www.eifelerhof.be

Peterskirchen, Ouren 7
4790 Burg-Reuland
+32 80 32 91 35
info@rittersprung.be

www.rittersprung.be

K.F.-Schinkelstraße 11
4780 Schönberg
+32 80 54 81 59
info@burghof.be

www.burghof.be

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

www.kaleo-asbl.be

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

www.kuz.be

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

www.haus-tiefenbach.be

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

www.amelmitte.be

Rue du Barrage 23
4950 Robertville
+32 80 44 63 39 
info@chaumieredulac.be

www.chaumieredulac.be

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

www.myhotel.be

Losheimergraben 13
4760 Büllingen
+32 80 54 80 59
info@hotel-schroeder.be

www.hotel-schroeder.be

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

www.sleepwood.eu

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

www.hotel-albertpremier.be

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

www.kaleo-asbl.be

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

www.worriken.be
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