ostbelgien.eu

De Oostkantons
Het magazine

Willkommen in Europas
kraftvollem Garten.
Bienvenue dans
le surprenant jardin
de l‘Europe.
Welkom in de ruige
tuin van Europa.

De mystieke wildernis:
zwerftochten door
de Hoge Venen

Op en rond de rivier :
met de familie onderweg
in de vallei van Holzwarche

I nhou d

Hartelijk
welkom
Het Oost-Belgische hart klopt voor Europa, Moeder Natuur en
families met kinderen. Gasten genieten van ongerepte landschappen,
onontdekte cultuurschatten en oprechte gastvrijheid.
Spontane ontmoetingen omringen je rijkelijk met gezelligheid
en gemoedelijkheid. Lees, leef en beleef. Veel plezier!
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Oost-Belgische hoogtepunten
Carnaval in Malmedy, wintermagie
in de Hoge Venen, ondergrondse
gangen in Schieferstollen, de
Oost-Belgische Triatlon: klaar? Start!

12

Grenzeloos mooi
Waar de Oostkantons naar een hoger
niveau willen waarom de Vennbahnroute internationaler is, dan je denkt.

14

14

Wandelen in het wild
Op stap met een natuurgids – familietocht in de vallei van de Holzwarche.

20

Te doen met kinderen
Heerlijk onder de wol, een dag vol
avontuur. Tips voor een leuke vakantie
met het gezin.

22

Op bezoek in niemandsland
Zink en belastingvrij. Zo zag het
leven er in de voormalige mijnstad
Neutraal-Moresnet uit.

2
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Inspiratie en tips voor een vakantie
in de Oostkantons?
Het portaal van het Toeristisch Agentschap
Oost-België bundelt alle informatie over fietsen,
wandelen, cultuur, evenementen, gastronomie,
ostbelgien.eu

30

NEDERLAND
Aken
Kelmis
Raeren

Lontzen
Eupen

26

Bier proeven in Bellevaux
Ongefilterd en regionaal Tom Schuwer brouwt delicieuze
bieren in een oude boerenhoeve.

30

Foto‘s Jochen Tack, Oliver Raatz, Thomas Linkel, Udo Bernhart
Titel Udo Bernhart

DUITSLAND
Hog

e

n
Ve n e

Voor doorduwers
De nieuwe Stoneman Arduenna
daagt mountainbikers uit – deze route
overstijgt elk geluksgevoel.

34

BELGIË

Bütgenbach
Malmedy
Waimes

Amel

Info voor fietsers
De Oostkantons zijn een fietsparadijs –
het netwerk is uitmuntend en veelzijdig.

36

St. Vith

Een blik op de Hoge Venen
Melancholisch, mythisch, betoverend.
Op stap met fotograaf Guido Bertemes
langs zijn favoriete plekken.

40

Büllingen

Info voor wandelaars

Burg-Reuland

LUXEM BURG

Tips voor begeleide wandelingen, digitale
routeplanners en idyllische routes.

42

Onze diensten
Heenreis, contact, colofon.

44

Trips en logies
Hotels, campings, vakantiewoningen
en tips voor spannende belevenissen.

36
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Een streek om
te beleven
4
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Na de fietsetappe gaat het
in de ‘Ostbelgien-Triatlon’
richting Vesderstuwdam.
Van loopsprint tot zwemfinale

1

Foto‘s Jochen Tack

Put energie uit de
natuur!
Al 35 jaar vormt Eupen het
decor voor de ‘OstbelgienTriatlon’. Het uitdagendste
evenement in de regio met
deelnemers van alle leeftijden. Een krachtmeting met
de natuur voor meer dan
duizend triatleten. De favoriete discipline - de middenafstand – groeide uit tot
een puur-natuur-klassieker:
1.900 meter zwemmen in
de Vesderstuwdam (het 2de
grootste stuwmeer van
België), 90 kilometer fietsen
door het natuurpark Hoge
Venen - Eifel en tot slot
21 kilometer hardlopen langs
de Vesder. Sensatie voor
zowel deelnemers als toeschouwers.

In de natuur herleven, cultuur beleven,
familiemomenten delen. Met een
open blik en een lach op het gezicht.
De Oostkantons, da’s puur genieten.
Ontdek deze warme en gastvrije regio.
Voel je welkom!

→ triathlon-eupen.be
→ ostbelgien.eu/nl/
evenementen
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2

Samen feesten?!
Rijnlands carnaval is een
traditie in tal van Duitstalige
gemeenten. Met het unieke,
vierdaagse volksfeest
‘Cwarmê’ spant Malmedy
de kroon. Satirische voorstellingen, culturele festiviteiten,
expo’s in het Malmundarium,
… Populair bij zowel lokale
carnavalisten als bezoekers.
Feest je mee? Neem een
kijkje op
→ ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/typischoostkantons

→ malmundarium.be

Highlights van Malmedy:
het Malmundarium, toeristisch
en cultureel centrum, en de
carnavalsstoet op zondag

6
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Foto‘s RSI Malmedy, Denis Dosquet
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3

Sporen in de sneeuw
Bomen bedekt met glinsterende ijskristallen onder
een staalblauwe hemel. Een
langlaufer laat een spoor in
het maagdelijk witte
sneeuwtapijt. Zin in actieve
winterpret dicht bij huis?
Dan zit je goed in de 20
skicentra van de Hoge Venen
en de Eifel-Ardennen, de
hoogstgelegen gebieden
van het land. Of waag je aan
alpineskiën, rodelen of
langlaufen. Liever te voet?
Volg de gids! Winterwandelen
kan met of zonder sneeuwschoenen. Info en tips op

Foto‘s Media Planning, ostbelgien.eu/Dominik Ketz

→ winter-oostkantons.be

Glijdend door de winterse
Oostkantons. Op langlauf
ski’s of een tochtje met
sledehonden
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Met gids Christian Krings op
ondergrondse ontdekking. Lichtshow als spectaculaire afsluiter

4

Afdalen in de tijd
Diepe basklanken weergalmen. Disco-achtige lichteffecten zetten de rotswanden
van “de kathedraal” in de
schijnwerpers. De rondleiding
in de ondergrondse tunnels
van de leisteenmijn bereikt
een climax. Geniet van dit
majestueuze lichtspel! Een
kleurrijk spektakel op het
ritme van muziek. “Tot 1920
werd in de steengroeve
van Recht fylliet ontgonnen,
een typische leisteen voor
de streek. 25 mijnwerkers
gingen 15 jaar lang op zoek
naar het blauwgrijze goud.”,
licht gids Christian Krings
toe. Ontdek het verhaal van
de Tiroolse steenhouwers,
van de ‘dagbouw’-ontginning
en nog veel meer in het
Schieferstollen museum.
Meer info:
→ schieferstollen-recht.be

10
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Foto‘s Thomas Linkel

Galerij

Omringd
door groen
Wit goud, weidepoorten en wereldhulde. Historische hoogtepunten
en wow-ontdekkingen bij de vleet in de Oostkantons. Of je nu
houdt van cultuur of van sportieve uitdagingen: trek eropuit in deze
karaktervolle regio. Welke route je ook kiest, de natuur toont zich
van haar mooiste kant. Laat je meevoeren op het ritme van de natuur.

Het hart van Europa
Konrad Adenauer, Joseph
Bech en Paul-Henri Spaak
waren de grondleggers van
een verenigd Europa. Op
het Europamonument - dat
herinnert aan de oprichting
van de EU in 1957 - prijken
dan ook hun namen. In Ouren raken de landsgrenzen
van Duitsland, Luxemburg
en België elkaar. Als symbool kan dat tellen! Logisch
dus, dat de magnifieke
vallei van de Our bekend
staat als het “groene hart
van Europa”. Lees meer:

Waterval
van Bayehon
Een witschuimende waterval en wilde beken, die hun sporen
trekken doorheen de indrukwekkende natuur : in Longfaye
stort het water van de Bayehon zich van een hoogte
van negen meter over de zwarte rotsen in de diepte.
Verborgen parels als deze, vind je langs tal van uitgestippelde
wandelingen. Langs glooiende heuvels, sprookjesachtige
bossen en magische veenlandschappen.

→ europadenkmal.eu

→ ostbelgien.eu/nl/wandelen

12
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Hoog, hoger, hoogst
Het glooiende landschap van de Hoge
Venen is, met het Signaal van Botrange,
befaamd als het hoogste punt van
België (694 meter). Maar wat weet je
over de “Butte Baltia” die zich achter de
24 meter hoge uitkijktoren bevindt? Dit
kunstmatige heuveltje werd gebouwd
om boven de 700 meter uit te komen.
22 treden op en je bereikt de top. Dat
de laatste trede toch net onder die
grens blijft, daar maalt niemand om.

Foto‘`s ostbelgien.eu (2), Oliver Raatz, ostbelgien.eu/Dominik Ketz, Jutta Westphal, Made in Ostbelgien

Fijne kruiden
Ze kleuren bermen, groeien in weides en gedijen in
tuinen. Kruiden, ze lijken heel gewoon. Wist je dat ze ook
eetbaar, smaakvol en gezond zijn? Klaverbloemen,
zevenblad en wilde marjolein om er maar enkele te
noemen. In Kelmis en in het Natuurcentrum Haus Ternell,
aan de rand van de Hoge Venen, organiseert kruiden
experte Karin Laschet cursussen over wilde kruiden.
Ontdek hoe kruiden je gerechten naar een
hoger niveau tillen. Tijdens de workshops ga je zelf aan
de slag: van plukken tot proeven. Laschet leert je alles
over de helende eigenschappen van wilde planten.
→ naturgenuss.net

→ ostbelgien.eu

Melk en melk is twee
Leer alles over “het witte goud“
oftewel merriemelk van “Hof Kessler“.
Tijdens een rondleiding kan je niet
alleen de merries bewonderen, maar
ook de biologische melk degusteren.
De drank is rijk aan vitaminen, eiwitten en onverzadigde vetzuren.
Een gezondheidskuur uit de natuur.
De verse producten zijn te koop in
de boerderijwinkel. Meer weten:
→ stutenmilch.be/
→ ostbelgien.eu/nl/beleven/

Weidehoppen

ontdekken/streekproducten

De Oostkantons … daar waar koeien nog grazen in de weides.
Het noorden van de regio nodigt je uit om onbevangen
te wandelen langs velden en hooilanden. Raeren is zo’n
ideale outdoorbestemming. De typische klaphekkens zorgen
ervoor dat dieren veilig binnen de omheining blijven.
Voor fans van leuke landweggetjes! Meer inspiratie:
→ ostbelgien.eu/nl/wandelen/plezierwandelingen
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Va l l e i va n d e H o l z wa rc he

Oh, kijk wat
daar groeit!
14
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Zeldzame grassen
langs de natuurpaden
in de vallei van de
Holzwarche

Te k s t T h o m a s Zw i c ke r

Fo t o ‘s J o c h e n Ta c k

Wandellus(t) rond de rivier Holzwarche in de Oostkantons.
Idyllische natuur. Prachtige panorama’s. Jong en oud
vergapen zich aan de groene pracht. Op expeditie met een
lokale natuurgids. Een unieke ervaring!
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Het hooggelegen wandelpad trakteert op een
fenomenaal uitzicht. Beneden, aan de oevers
van de Holzwarche grazen waterbuffels. Je leest
het goed … waterbuffels. Een imposant exemplaar wentelt zich zowaar speels in de modder.
Zoals hun naam doet vermoeden, voelen deze
oersterke dieren zich goed in deze natte omgeving. “De buffels voederen zich met gewassen,
die zo niet de overhand krijgen. Op die manier
dragen ze bij tot het landschapsonderhoud”,
vertelt Alexander Rauw van de Oost-Belgische
natuurorganisatie Natagora-BNVS. Alexander
is naast gediplomeerd landschapsarchitect, ook
natuurgids. Samen met vader Jörg en zijn twee
dochters Claire en Olivia, doorkruist hij de vallei van de Holzwarche. Hun route start in de
buurt van Enkelberger Mühle in Büllingen. De 5
kilometer lange wandellus leidt daarna via Rocherath naar Mürringen. Als een groen snoer
meandert het pad mee met de rivier, dat af en
toe aan het zicht ontsnapt door de begroeiing.
Dat is op zich geen probleem. Integendeel! Onderweg vertelt Alexander honderduit over de
wonderen van de fauna en de flora.

“De waterbuffels
dragen bij tot het
landschapsonderhoud””,
a l d u s A l exa n d e r Ra u w

Grasbermen, een schat
aan zeldzame planten
De Holzwarche is uniek vanwege zijn natuurlijke, kronkelende loop. De rivier ontspringt op
660 meter hoogte in het dorpje Losheimergraben vlak bij de Duits-Belgische grens, stroomt
verder in noordwestelijke richting en mondt
uiteindelijk uit in het meer van Bütchenbach.
De vallei van de Holzwarche is sinds 1978 officieel erkend als beschermd natuurreservaat.
Vandaag bestrijkt de groene parel zo’n 80 hectare, het paradepaardje van de natuurbeschermingsorganisatie Natagora-BNVS (Belgische
natuur- en vogelbeschermingsgebieden).
Wat een explosie van geur en kleur in de
grasrand! Van kruidige bergvenkel tot grote
pimpernel. Deze laatste - Alexander’s favoriete
plant - groeit tot een meter hoog en doet wat
framboosachtig aan. Wilgenroosjes, grasklokjes,
moerasspirea, zwart knoopkruid, adderwortel,
moerasaardbei, … Een waar bloemenparadijs,
het hele jaar door. De bovenloop van de Holz
warche fungeert als een soort van natuurlijk

16

Deze vier waterbuffels genieten van verdiende
rust na hun graasarbeid

Oh, kijk wat daar groeit! Op stap met een natuurgids.
Leuk en leerrijk voor de hele familie! Zo krijgen
kids alle facetten van het plantenrijk in het oog
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Va l l e i va n d e H ol z wa rc he

Een natuurgids leert je zeldzame vogelsoorten ontdekken. Kijk daar!

Frisgroene weiden. De veengrond zorgt voor natuurlijke irrigatie
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Va l l e i va n d e H o l z wa rc he

Hikingschoenen aan. Klaar om te flirten met het water?!

De vallei van Holzwarche: vlinders herleven in het plantenparadijs

18
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waterreservoir. Tal van waterbronnen monden
er uit, waardoor de rivier nooit droog komt te
staan, zelfs niet in hartje zomer. Een voordeel
van veengrond is de watervasthoudende eigenschap ervan. Zie het als een natuurlijke spons.
Dit resulteert in een natuur die floreert.
Vochtige veenhabitats omgetoverd tot
weelderige heideweiden, veenbossen, hoogen laagveenmoerassen. Niets dan variatie in
de vegetatie: van wollegras tot beenbreek en
borstelgras. Het glooiende landschap is een
eldorado van biodiversiteit: maar liefst 190
plantensoorten op minder dan twee hectare
weilanden, waaronder beschermde variëteiten.
Je kan er ook zeldzame vogels spotten: de notenkraker, kruisbek en zelfs de ruigpootuil. Kijk
daar rond die poel, de grote gele kwikstaart
jaagt achter insecten aan. En een ijsvogel hapt
pijlsnel een visje uit het water. Alexander slaagt
er zachtjes in een vlinder te strikken met zijn
vangnet. De kinderoogjes fonkelen bij het zien
van het lieflijke gefladder.

Recreatieve en educatieve routes.
Zet niet alleen je ogen, maar ook je brein aan
het werk in de wondermooie natuur. Langs de
wandel- en leerpaden vind je infoborden met leuke
weetjes. De natuur vertelt haar verhaal. Deze
ludieke formule leent zich perfect voor families.
Samen het adembenemende landschap verkennen.
De Oostkantons, dat is pas genieten!

→ ostbelgien.eu/nl/wandelen/
plezierwandelingen

→ ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken

Foto Roger Lambrette (1)

April kleurt geel tijdens
het narcissenfeest
Het gezelschap houdt even halt bij een kijkhut,
pal in het groene dal, omringd door glooiende
heuvels. Het water is zo helder dat je vanop
het bruggetje vissen kan bewonderen. De terugtocht voert langs een mozaïek van uitgestrekte velden en oude knoerten. Het knisperende grind levert prachtige uitzichten op. Na
een laatste keer struinen in de betoverende
bossen, vlijen de kleinsten zich neer langs de
kronkelende Holzwarche. Hun dromerige pret
oogjes zijn hartverwarmend. Superbedankt,
papa, voor deze unieke beleving!
“Als ergens de jaargetijden nog tastbaar
zijn, is het hier in deze machtige vallei”, verklapt
de natuurgids, zichtbaar trots op zijn geliefde
streek. De zomer brengt verkoeling, de herfst
goudbruine kruinen. Tot koning winter het landschap herschept in een wit tapijt. Van een verdwaalde vlok tot een sneeuwlaag van wel 50
centimeter. “Wat dan volgt … het ontluiken van
de lente, vind ik altijd zo bijzonder”, glimlacht
Alexander. In Rocherath, fleuren de narcissen
de uitgestrekte flanken op met een frisgele
bloemenzee. Een voorjaarsvibe waar je ook in
Enkelberger Mühle niet omheen kunt. Zo organiseert Natagora er jaarlijks in april het narcissenfeest. Allen daarheen! Daarna hult de vallei
van de Holzwarche zich opnieuw in stilte. 

Narcissen in volle bloei langs de Holzwarche.
Wat een gele bloemenzee!

Uitgerust met een vangnet, heeft natuurgids
Alexander Rauw meteen een vlinder te pakken.
Het ultieme bewijs van biodiversiteit

•
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Ti p s vo or e e n va ka nt i e met d e k i d s

Blije buitenbeleving
Speurneuzen in het bos. Tussen sterren zweven als
een astronaut. Van spoor wisselen met de locomotiefbestuurder.
In de Oostkantons komen kinderdromen uit. Vakantiebelevingen
voor groot en klein. Zes maal op stap met het gezin.

Quality time met
je gezin
Check onze brochure voor geschikte routes met kinderwagens

Op avontuur in het bos
Dieren laten sporen na in het
bos. Vogels fluiten er vrolijk op
los, op een tak van een boom
of een kapotte stronk. Er is spelenderwijs zot veel te ontdekken
in het groen. Wandelen met je
kroost? Dankzij de “kids on
tour”-tochten krijg je ze meteen
enthousiast. Met tien speurtochten oftewel schatkaarten geeft
de natuur haar geheimen prijs.
Wie woont er allemaal in het bos?
Dat en andere weetjes over planten en dieren leren de kleintjes
aan de hand van leuke spelletjes
en mysterieuze quizvragen.
Ga je mee op avontuur? Geef
verveling geen kans!
→ ostbelgien.eu/nl/wandelen/
wandelen-met-kinderen
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De Oostkantons, 3 x kidsproof:
kindvriendelijke faciliteiten bij
de vleet, ruimte zat om te
ravotten en te stoeien, een
speeltoestel om elke hoek.
De kleine helden zijn absoluut
welkom in onze gastvrije logies!
Kinderen koning op hotel.
Of liever een vakantiepark
met speelparadijs? En waarom
niet landelijk logeren in een
vakantiewoning? Voor elk wat
wils, dus!

→ ostbelgien.eu/nl/verblijven

Spelen en stoeien vlak voor de
deur. Een geslaagde vakantie!

En trappen maar … op een railbike.
Kinderen aan het stuur!

De charme van
oude sporen
Oude spoorlijnen, ze hebben iets
nostalgisch. In de Hoge Venen is
dit zelfs het decor van een sportief avontuur. Je kan er een tocht
van 7 kilometer op een railbike
maken. Starten doe je vanaf station Kalterherberg. Laat je verleiden door de geur van wafels die
zich vanuit de oude goederenwagon verspreidt. Energie tanken,
want je moet nog flink trappen
richting Sourbrodt. Tenzij je als
passagier inscheept … dan kan je
lui achterover leunen. Kinderen
aan het stuur! Die kans krijgen ze
niet elke dag.
→ railbike.be
→ ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/sport-vrijetijd
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Meer inspiratie ...
... en tips voor excursies met
het hele gezin:

→ ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/uitstapjesmet-kinderen

Foto‘s ostbelgien.eu, ostbelgien.eu/Dominik Ketz, eastbelgium.com, Christian Charlier, Gemeinde Büllingen, Stephan Offermann

Ontdek de sport
die bij je past

Langs het educatieve pad maken families met kinderen
een reis door het zonnestelsel. Laat je verwonderen over de
grootte en reikwijdte van het heelal

Heen en terug
naar de maan
Hoe groot is Jupiter? Bestaat er
iets heter dan de zon? Hoe ver
ligt Mars vanaf de aarde? Ontrafel
het mysterie van het zonnestelsel
langs de “Planetenweg” in Sankt
Vith. Met dit drie kilometer lange
leerpad maak je een reis door
het universum. De acht planeten
kregen er hun plaats in miniatuurvorm. Via infoborden steken
kinderen heel wat op over de

diameter, de dichtheid en omlooptijd rond de zon. Naast de
“Planetenweg” zijn er nog 11 andere educatieve paden. Van een
duik in de wondere waterwereld
tot leuke weetjes over fauna en
flora in bossen en venen. Verder is
er een route bezaaid met buitengewone kunstwerken. Prima ideeën voor uitstapjes met de kids.

Dol op avontuur? Dan is het vrijetijds- en sportcentrum van Worriken in Bütgenbach een aanrader.
Kajakken, honkballen of hockeyen.
Klimmen en slingeren langs touwbruggen. En het strand is nooit
veraf om even te verpozen. Dat
klinkt Venntastic! Of liever een
saunabezoek als ultieme afsluiter?
Overnachten kan in vakantiehuisjes,
bungalows of op de camping.
Je bengeltjes slapen als engeltjes.
→ worriken.be

→ ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/aanbevolentochten/natuurleerpaden
Fun en actie: de opblaasbare
waterglijbanen zijn erg populair

Water, het levenselixer
Enig idee hoeveel water mensen verbruiken en waarmee?
Hoe ontstaat regen eigenlijk? Wat is de beste manier
om water te zuiveren? Waarom wordt H2O de bron van
alle leven genoemd? We speuren naar antwoorden langs
de waterbelevingsroute. Het drie kilometer lange
wandelpad omvat 8 oriëntatiepunten en voert langs de
prachtige Our. Hoe kan het ook anders?
→ ostbelgien.eu/nl/fiche/educationaltrail/
Een andere kijk op water

water-belevenispad-manderfeld
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Langs bossen en beekjes – Een pad brengt je van het Geuldal tot vlak bij de deur van het
museum, dwars door natuur en industrieel erfgoed. 11 stations, audioguides, beeldmateriaal
en infoborden brengen de bewogen geschiedenis van de mijnbouw tot leven

22
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Ke l mi s

Op ontdekking in
niemandsland
Te k s t J a n M a i e r

Fot o ‘s O l i ve r Ra at z

103 jaar Neutraal Moresnet. Een ministaat zonder staat …
geprangd in het drielandenpunt, tussen België, Duitsland en
Nederland. Neem een duik in de geschiedenis van de mijnbouw
en de zinkindustrie. Welkom in het Kelmische museum
Vieille Montagne, de beleving van een markant experiment.
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Ke l mi s

Museumdirecteur Céline Ruess over vloeiende grenzen, Esperanto en labeur in de dagbouwmijn.
Het museum Vieille Montagne vertelt het verhaal van de mijnbouwstad

Z

Zwaargeladen lorries die omhoog tuffen vanuit de vallei.
Een doordringende geur van lood en zwavel. Hete vlammen
en erts in de ovens. Vage sporen van een ver verleden.
De zinklagen geraakten uitgeput, de mijn gesloten
en Neutraal Moresnet van de kaart geveegd. Heeft dit
niemandsland ooit bestaan? Een bizar verhaal, zo’n onafhankelijk ministaatje … Op ontdekking in het Oost-Belgische dorp dat vandaag Kelmis heet.
In de Lütticherstrasse springt het voormalige directiekantoor van het mijnbouwbedrijf meteen in het oog.
Van hieruit werd de zinkindustrie – dat tot de wereldtop
behoorde - jarenlang gerund. In dit fraaie gebouw huist
het Museum Vieille Montagne, dat de geschiedenis van
Neutraal Moresnet tot leven brengt. “De oprichting van
het neutrale gebied in 1816 vormde een compromis in
een Nederlands-Pruisisch conflict rond de belangen van
de zinkmijn,” verduidelijkt museumdirecteur Céline Ruess.
Deze “tijdelijke” oplossing hield meer dan een eeuw stand.
De dwergstaat trok als een magneet gelukzoekers
uit Pruisen en Nederland aan. Aanlokkelijk, gezien de vrijstelling van dienstplicht, lage belastingen en gebrek aan
controles. Meer nog: voeding, kleding, koffie en alcohol
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waren goedkoop en populair als smokkelwaar. Schrijvers
lieten zich inspireren door deze bandeloze plek. Neutraal Moresnet groeide uit als een toonbeeld van vrijheid.
Ze hadden zelfs een eigen taal: Esperanto. “Amikejo”
(vriendschap), zo werd het landje gedoopt, uit monde
van de bedrijfsarts van het mijnbouwbedrijf Vieille Montagne, de grootste werkgever.
Realiteit of utopie? In werkelijkheid viel de mannen
zware arbeid te beurt: levensgevaarlijk werk in de zinkgroeve, kloppen en klieven in vochtige mijnen, …
Het sorteren en zeven van de galmei of zinkerts gebeurde door vrouwen. Geen lachertje. De industrie daarentegen draaide op volle toeren. Het smelten van de erts
in ovens, leidde tot de productie van zinkplaten, dat een
spectaculaire opgang kende. “Bijna de helft van de Parijse
daken is bekleed met zink uit Kelmis”, vermoedt Ruess.

Van dagbouwmijn
tot natuurreservaat
Na een vijftal minuten stappen, verschijnt de vroegere
casinovijver aan ons netvlies. De wind speelt zachtjes met
het riet. Vredig glijdt moedereend met haar donzige kuikens voorbij. Het water diende destijds om er lood, zink
en ijzer in te spoelen. Moeilijk voor te stellen, niet? Ook de
nabijgelegen galmeiheuvel, is een restant van de zinkwinD e O o s t ka nt o n s - H et m a g a z i n e 1 / 2 021

Sporen van het mijnverleden in Kelmis.
Het historische pad voert langs de
Oskarstollen, de ondergrondse gang van de
zinkmijn Schmalgraf. Een wandelroute
boordevol brokjes geschiedenis

ning. Hoe paradoxaal het ook lijkt, het zijn net de metaallagen in de grond die de natuur doen herleven. “Dankzij
de unieke zinkflora – zoals het zeldzame zinkviooltje - is
de mijnsite erkend als natuurreservaat”, merkt Ruess op.
Het historische pad leidt steil naar beneden, langs
de Hohnbach - een snelstromend beekje - die uitmondt
in de Geul. Onderweg trekt het witstenen schachtgebouw de aandacht. Tot de 19de eeuw deed het dienst
als uitgang van een 300 meter diepe mijngang, genaamd
Oskarstollen. Elke dag opnieuw hard labeur voor de mijnwerkers om de gewonnen erts via lorriewagens te transporteren naar de Casinovijver. Evenwel gonsde het van
verhalen over hoge lonen. Dit lokte mensen massaal naar
Neutraal Moresnet. Nadat de bevolking vertienvoudigde,
kwam het sociale leven gezwind op gang. Tot op vandaag
floreren de carnavalsverenigingen en ook de jaarlijkse
kermis houdt nog steeds stand.
Vieille Montagne liet een school, twee kerken, een
apotheek en woningen bouwen. Ze hadden een arts, leraren en priesters op de payroll. Zieken en gewonden
werden meteen verzorgd.
„Het mijnbedrijf Vieille Montagne was heer en

meester in Neutraal Moresnet“, besluit Ruess. Het gewone volk betaalde de tol: geen vakbonden, noch verkiezingen en bovendien strenge, verouderde wetten.
De bewoners gingen prat op hun neutraliteit, afkomst speelde geen rol. Een chauvinistisch kantje, dat
nog steeds in de lucht hangt. „In de eerste plaats ben
je Kelmisser, pas daarna een Duitstalige Belg“ weet natuurgids Robert Schmets.
Ze bedeelden hun ministaat een officieus wapenschild toe. In het bovenste gedeelte herkennen we een
hamer, pikhouweel en sterren die verwijzen naar het mijnbouwbedrijf. Onderaan de Belgische leeuw en de Pruisische adelaar, evenwaardig aan elkaar. Een trots volkje daar!
Het huidige logo bevat tal van verwijzingen naar
deze elementen, maar dan in een hedendaags jasje.
„Het Museum Vieille Montagne wijdt hier zelfs een
expo aan“, voegt Ruess fier toe. 

•

Meer informatie:
In 2018 zwaaide het Museum Vieille Montagne
de deuren open. Een andere kijk op mijnbouw.
Met naast de vaste tentoonstelling, ook tijdelijke
kunstexpo’s en theater.

→ mvm-kelmis.be
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Bier proeven
in Bellevaux
Te k s t J a n M a i e r

Fo t o ‘s O l i ve r R a a t z

Waar vroeger een tractor stond … Een brouwerij in
Bellevaux. Bier naar Belgische traditie en met grondstoffen
uit de streek. Dat is het verhaal van de 30-jarige
Tom Schuwer, tweede generatie brouwmeester. Om van te
genieten: 6 streekbieren én de ongerepte natuur.
In de Warchevallei wenkt een wandelparadijs.
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B e l l eva u x

Brune, Blonde, Blanche, Black
en Malmedy Triple. Dit zijn de
artisanale bieren van brouwerij
Bellevaux. Te proeven in de
bijhorende taverne
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B e l l eva u x

Warche-Felsen is een uitzichtpunt langs de
bewegwijzerde wandeling nummer 6
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D

Ongefilterd en
ongepasteuriseerd bier van
hoge gisting.
Tip: kom alles
te weten over
het brouwproces tijdens een
rondleiding in
brouwerij Bellevaux. En bij
bier hoort spijs
van hier. Een
topadresje!

De regio van de Oostkantons is bezaaid met
authentieke brouwerijen. De aroma’s van gebrande mouten zweven er over de glooiende
heuvels en velden. Bellevaux herbergt zo’n
charmante brouwsite. De koperen ketels glimmen er in een oude boerenhoeve. Wijnranken
groeien sierlijk langs de natuursteengevel van
de vroegere schuur. De hond van de buren zakt
dromerig weg in het gras. Achter het gebouw
ligt het visitekaartje van de brouwerij: de eigen
hoptuin. Gasten genieten zichtbaar van hun
biertjes in de luwte van de tuin. Een prachtig
plaatje, een beetje een dorp in een dorp, zo’n
tiental kilometer ten zuiden van Malmedy.
„Wij brouwen niet per se bieren die goed
in de markt liggen, maar blijven onze stijl trouw.
Net deze persoonlijke toets geeft onze bieren een bijzonder karakter“, zegt de 30-jarige
brouwmeester Tom Schuwer. Het familiebedrijf
werkt bewust op kleine schaal, traditie staat
centraal. In de microbrouwerij vloeit jaarlijks
1.000 hectoliter bier uit het vat. Ongepasteuriseerde en ongefilterde hoprecepten geproduceerd met zoveel mogelijk lokale grondstoffen.
Ardens bronwater vormt het basisingrediënt
in combinatie met zelfgeteelde hop (of een
Elzasser variant) en gemoute granen volgens
Belgisch procedé. Het bierverhaal start in 2006
toen Tom’s ouders, Carla en William Schuwer,
deze verlaten boerderij kochten. Al van jongs af
kreeg Tom de passie van het ambacht te pakken. Intussen leidt hij 10 jaar het familiebedrijf.
De Schuwers doen alles eigenhandig: van receptuur tot selecteren van de ingrediënten. Zelfs
labelontwerp en distributie. Moeder Carla en
zus Elisa bedienen de gasten met een glimlach.
Vanuit de drank- en eetgelegenheid, heb
je zicht op de koperkleurige brouwketels in de
voormalige schuur. Tijdens het weekend leidt
de familie Schuwer graag bezoekers rond (op
aanvraag). Als we toekomen, is Tom druk in de
weer met een zak geschroten gerstemout.

Meer informatie:
→ ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/
streekproducten

→ brasseriedebellevaux.be

De aroma’s van graan komen ons tegemoet.
Zonder mout geen bier. Na toevoeging van
water, wordt het mengsel in de maischketel
opgewarmd. Een uur later is de brij klaar om
te filteren. Enkele kilo’s hop toevoegen en
het zeefproces kan starten. Pas later in het
brouwproces voegt Tom extra hop en andere
smaakcomponenten toe. „Zo krijgt het bier de
typische hoptoets“, leert de vakman ons. De
brouwmagie laat zich proeven in de zes Bellevaux bieren. Laat je smaakpupillen prikkelen!
We krijgen de kans om een kijkje te nemen
in de brouwkelder. De frissere temperatuur is
al vanaf de trap voelbaar. De metershoge rijpingstanks ogen alvast indrukwekkend. Na het
koelen van het brouwsel, wordt gist toegevoegd.
Per type bier een andere soort gisting. Het rijpingsproces duurt drie tot vier weken. Dan zit
het harde werk erop en volgt de leukste stap:
de eerste proeving. De brouwmeester tapt een
bodempje bier uit de tank en walst met het glas
naar het licht. De schuimkraag, de kastanjebruine kleur, de moutige geur. Tom‘s geoefend oog
ziet dat het goed is. De „Brune“, een pittig bruintje, is klaar om te bottelen. Knap vakmanschap!

Een uitzicht om bij
weg te dromen
Blond, donker, troebel, goudgeel, een zeer
donker ‘stoutachtig’ streekbier, aangevuld met
twee tot drie seizoensbieren. In Bellevaux beleef je de bierbrouwkunst in al zijn artisanale
facetten. Proost!
Dorstlessend én hongerstillend. In de bijhorende taverne kan je proeven van: kruidig
bierbrood, typische kazen, gerookte forel en
ambachtelijke ham. Proef zeker de heerlijke
mosterd van het huis. „We kiezen bewust voor
lokale en biologische producten“, voegt Tom
eraan toe. Smaakt naar meer? Ook te koop in
de boerderijwinkel.
De idyllische natuur krijg je er gratis bij.
In de naam Bellevaux, herken je niet voor niets
„belle vaux“, wat „mooie vallei“ betekent, een
verwijzing naar de vallei van de Warche en de
Amblève. Dit natuurschoon ligt slechts op enkele minuten wandelen vanaf de brouwerij. Vanaf
de kerk vertrekt een bewegwijzerde wandeling,
te herkennen aan een haan boven een blauwe
rechthoek. Vanaf de Warche-Felsen heb je een
schitterend uitzicht op de Warche, nu eens rustig kabbelend, dan weer wild en woest. Altijd
verrassend. Nooit voorspelbaar. 

•
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Duik het
bos in!
Te k s t Fa b i a n Te u b e r

Fo t o ‘s T h o m a s L i n ke l

De Oost-Belgische Ardennen en mountainbiken in één adem
noemen? Komt niet meteen in je op? De gloednieuwe Stoneman
Arduenna brengt daar verandering in. Een uitdagende mountainbikeroute en ultieme natuurbeleving. Sensatie en wow-gevoel!
30

Sto ne ma n-Tr a c k

Volle vaart vooruit!
De nieuwe Stoneman-toertocht is
zelfs voor profs een
pittige uitdaging
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Op het eerste zicht een familievriendelijke zondagrit. Een
steil stuk naar beneden. Door een dicht naaldbomenbos.
Langs bemoste rotsen. Een venijnige, korte bocht is in
aantocht. Knoestige boomwortels versperren het pad,
achter de rotsen gaapt een kloof. Voor zondagse bikers
is dit de max. Na tientallen keren, kent Arne Janssens
de passages op zijn duim. Zelf deinst hij niet terug voor
halsbrekende toeren. Sinds kort is de Ardense regio een
gloednieuwe beleving rijker: de Stoneman Arduenna. Dat
is spek naar zijn bek!
Arne woont in Schönberg bij St. Vith. Een 20-jarige
om in de gaten te houden als een van de grootste opkomende mountainbiketalenten van het land. Sinds 2017
bewijst hij zich aan de top van het Merida-Wallonië-team.
Het is zijn droom om door te groeien van amateur tot
professioneel.
Tijdens zijn trainingsrondes doorkruiste hij moeiteloos de regio: elk pad door bos en veld. Over alle heuveltoppen van het Signaal van Botrange in de Hoge Venen
tot Ouren. Van het noorden tot het uiterste zuiden van de
Oostkantons. Hierin ervaart hij de ultieme vrijheid. Hop de
mountainbike op en eindeloos verkennen. Dat is precies
waar de Stoneman Challenges voor staan, aldus de bedenker, Roland Stauwer, een Zuid-Tiroolse prof mountainbiker.
Een sportieve uitdaging in een wondermooi landschap.

Prestaties en techniek komen op de tweede plaats.
Het concept zag het levenslicht in Italië met de Stoneman Dolomiti en kreeg daarna verder vorm in Duitsland,
Zwitserland en Oostenrijk. De Arduenna-toertocht is de
nieuwste telg. Eentje met veel variatie in het parcours:
indrukwekkende landschappen, karaktervolle trails en
lokale charme. Eén ding hebben ze alle vijf gemeen: het
zijn stuk voor stuk geweldige uitdagingen. Kicken, zelfs
voor professionals.

Op onbekend terrein
in de Oostkantons
Onder wielrenners zijn de slingerende paden in het glooiende landschap erg geliefd. Ze zakken maar wat graag af naar
het drielandenpunt tussen Eifel en Ardennen. Maar binnen
de MTB-scene waren de Oostkantons een blinde vlek op de
kaart. “Met de Stoneman Arduenna als absolute troef komt
daar verandering in”, zegt Dany Heck van het Toeristisch
Agentschap Oost-België, die toezicht houdt op het project.
Het parcours is 176 kilometer lang waarbij je 3.400 meter
hoogtemeters overbrugt , dwars door het middelgebergte
op het raakpunt van Ardennen en Eifel. Denk aan ongerepte bossen, hoge rotsen alsook de uitgestrekte meren
van Robertville en Bütgenbach.Van de heidegebieden in de
Hoge Venen tot de valleiflanken van de Our.
Sinds juli 2020 staat de Stoneman Arduenna officieel
op de kaart. “Fysiek is het een pittige uitdaging”, weet Arne, “maar in ruil krijg je een fantastische (natuur)beleving.”

Mountainbikers rijden regelmatig langs waterlopen
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Sto ne ma n-Tr a c k
“Pittige beklimmingen en technische trails wisselen af met adembenemende uitzichten. Telkens ik de
Oost-Belgische paden trotseer, is het er rustig. Ook vandaag, al kan dat te wijten zijn aan het weer. De regengoden beslisten al vroeg vanmorgen om de sluizen open te
zetten. Modderbrokken slingeren vanonder het achterwiel. Zoef, door diepe plassen. Het water spat in het rond.
Binnen de kortste tijd zit Arne van kop tot teen onder de
modder. Zijn fiets incluis. Maar geloof me, daar raakt de
Stoneman nu net de juiste snaar bij mountainbikers. Het
ruige, het vuile, doorduwen, … Opgeven staat niet in mijn
woordenboek”, zegt Arne en hij trapt stevig door.

Tot 4.700 hoogtemeters
op één dag

Heuvels, bossen en weilanden – tijdens de
Stoneman hebben de mountainbikers het uitzicht
voor zich alleen

„Adembenemende
panorama’s wisselen
af met beklimmingen
en technische trails.
Stampen tot aan de
limiet …“
A r n e J a n s s e n s , M o u nt a i n b i ke r

Het Stoneman-concept is eenvoudig maar tegelijk een
immense uitdaging. Echte die-hards rijden de hele ronde
in één dag. Op het programma: afstanden tussen de 120
en 176 kilometer in combinatie met 4.700 hoogtemeters.
Als beloning krijg je een gouden trofee mee naar huis.
Een sculptuur waarin een vergulde steen – uitgehouwen
uit een Ardense rots - verwerkt is.
Verwacht je wel aan een behoorlijke brok avontuur! Verkies je een iets gezapiger tempo? Dan kan je de
toertocht in 2 of 3 dagen trotseren. Dat levert je nog
steeds officieel de titel van “finisher” op én een zilveren
of bronzen trofee. Maar first things first: de aankoop van
een startpakket, met daarin een route- en stempelkaart,
een GPS-tracker en tal van praktische zaken. Langs het
slim uitgedokterde parcours zijn er op verschillende punten checkpoints. Daar verzamel je de nodige stempels op
je startkaart. Nu kan je de felbegeerde trofee afhalen!
De logies in de regio juichen dit initiatief toe en
rolden het “Bed & Bike”-concept uit. Zo bieden ze gloednieuwe faciliteiten aan: wasplaatsen voor de fietsen, reparatieruimte, …
Een ideale oplossing voor wie de toertocht over
meerdere dagen wil spreiden. “Om in één dag te doen is
het een loodzwaar parcours”, geeft Arne als getrainde
mountainbiker toe.
Hij hoopt vurig dat recreatievelingen er evenveel
van genieten als hijzelf. Alle blikvangers van de regio komen aan bod. De charme van velden en meren. Het ruige
van bossen, rotsen en rivieren. “Yes, we can”. 

•

Meer informatie:
De goed uitgepijlde route kan je individueel
ondernemen. Je startpunt, afstand en tempo
bepaal je zelf.

→ stoneman-arduenna.com
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Ti p s vo or e e n l eu ke f i et s va ka nt i e

Actie, avontuur en fun
Over Ardense heuveltoppen, sporend langs de “Vennbahn”, langs
of door het ruige landschap van Amblève en Our. Rustig genietend of
vol adrenaline. In de Oostkantons vindt elke fietser een geschikte route.
In alle comfort en met prima voorzieningen onderweg.

Fietsen à la carte
Genieten zonder gesjouw?
Huur een tweewieler! Van een
(elektrische) trekking- tot stadsfiets. Dan wel meer tempo met
een koersfiets of mountainbike.
Keuze bij de vleet in tal van
verhuurpunten in de Oostkantons. Helm, kniebeschermers,
fietstas of -kledij, …. vergeten?
Geen nood. De fietsverhuurders
helpen je graag. Of ga langs bij
een “Bed & Bike”-uitbater (ook
als niet-hotelgast). Klaar? Start!

Dwars door beken zoemen met een e-scoot. Cool!

→ ostbelgien.eu/nl/

Offroad experience
Zin in actie? Stap op de e-scoot,
volg onze gids en laat het offroad
avontuur beginnen. Ruwe terreinen, steile heuvels en modderplassen. De e-scoot is de nieuwste beleving. Een kruising tussen
een e-mountainbike en een
e-step. Eveneens gemotoriseerd
en geruisloos. Minder inspanningen. Meer fun. Een flinke portie
actie op Oost-Belgische bodem!
→ ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/sport-vrijetijd/
funsport
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fiets/e-bike-verhuur

Append door
de Oostkantons
850 kilometer fietsnetwerk
„VeloTour Hohes Venn-Eifel“
en 500 kilometer MTBroutes in Zuidoost-België.
Met de Go-app stippel je een
fietsparcours op maat uit.
Met tips voor bezienswaardigheden, stopplaatsen en
logies onderweg. Superhandig! De app is gratis te
downloaden in de App Store
of Google Play.

→ go.ostbelgien.eu

In de prima uitgeruste
fietsverhuurpunten vindt elke
sportieveling de gepaste fiets
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Meer informatie
Ontdek de mooiste e-bike-,
wieler- of mountainbikeroutes.
Voor meer informatie, surf naar

→ ostbelgien.eu/nl/fiets

Fietsen tussen Our en Amblève. Weg van gedruis en stadsgeruis

Foto‘s Ardenne Activity, vennbahn.eu, ostbelgien.eu/d.Ketz

Parcours langs
Our en Amel
Rustige fietspaden, weelderige
bossen, ongerepte valleien.
Daar waar de Our de natuurlijke
grens vormt tussen de Duitse
Eifel en het natuurpark Hoge
Venen-Eifel, heeft de regio heel
wat in petto. Verken het natuurschoon vanop de fiets! Vanuit
Sankt Vith leg je 36 kilometer af
langs stilteplekjes. Dit is een van
de elf opties om via het knooppuntennetwerk “Ovelo” met je
tweewieler rond te trekken in de
Oostkantons. De routes voeren je
langs schilderachtige landschappen en woeste wildernis. Onderweg pik je bezienswaardigheden
mee, zoals de - achter lindebomen verscholen - Sint-Bartholomeüskapel en tal van unieke uitzichtpunten. Een pauze waard!

Toeren zonder zorgen
Van een fietsberging tot een
ruimte om je kledij te drogen.
Sleutelen aan je tweewieler?
Bij de fietsvriendelijke logies,
herkenbaar aan het bed + bikelabel, zit je helemaal goed. Of
trap je liever van het ene hotel
naar het andere pension, vakantiewoning of ADFC-camping?
Rondtrekkers zijn er welkom,
zelfs voor één nacht.
→ bettundbike.de
→ ostbelgien.eu/nl/
verblijven/bed-bikeaccomodaties

Kronkelend door de Oostkantons, nodigt de “Vennbahn” uit
tot fietsplezier

Historische fietssporen
Drie landen. 125 kilometer.
Zes etappes. De “Vennbahn”,
een fietsroute vol geschiedenis.
De oude spoorlijn verbindt Aken
met Troisvierges in Luxemburg
en kronkelt zo door de Oostkantons. Langs deze groene as maak
je kennis met de typische vakwerkhuizen in het middeleeuwse
stadje Monschau, de waterburcht
in Raeren met pottenbakkersmuseum, … Voorts loopt het tracé
door de tunnel van Huldange.
Beetje creepy als je weet dat er
13 soorten vleermuizen huizen.
Maar vooral heel plezant!

→ ostbelgien.eu/nl/fiets/
→ vennbahn.eu

vennbahn/ovelo-fietstochten
Fietsers worden extra verwend
in de bed + bike verblijfplaatsen
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H o g e Ve ne n

Een blik op
de Hoge Venen
Op stap met fotograaf Guido Bertemes
36
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Ongerepte natuur,
kilometerslange
knuppelpaden, bizarre
boomskeletten en
mythische nevelsluiers.
Op en top Hoge Venen.
Ideaal om de benen
te strekken en te
ontstressen. Nostalgisch
en fotogeniek, zo
beschrijft hobbyfotograaf Guido Bertemes
zijn streek.
Te k s t A n n a M o nt e rro s o C a rn e i ro
Fot o ‘s U d o B e rn h a r t

Wie Hoge Venen zegt, denkt aan nevelsluiers. Subliem hoe de venen herleven onder de zomerzon.
Badend in een warme gloed onder een strakblauwe hemel. Dit fotogenieke samenspel
van licht en sfeer, natuur en water blijft fotograaf Guido Bertemes eindeloos fascineren
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H o g e Ve ne n

Zomerse, groene pracht in het natuurpark Hoge Venen. Een wandeling uitstippelen?
Check vooraf welke zones al dan niet toegankelijk zijn

A

“Als bij wonder laat het natuurschoon zich nu van een
andere kant zien”, glundert Guido Bertemes. Zijn ogen
afschermend tegen de zon, werpt hij gefascineerd een
blik op het landschap. Fototoestel klaar. Focus en klikken
maar. “Het is normaal al een gelukstreffer als je door de
waas een paar bomen ziet. Zo’n 20 dagen per jaar speelt
de zon de hoofdrol in de Hoge Venen. Vandaag is zo’n
schitterende dag”.
Zijn passie voor natuurfoto’s is niet zomaar een
hobby. Guido heeft al verschillende boeken op zijn palmares staan. Het park van de Hoge Venen blijft zijn fotografische talent prikkelen. De natuur zit vol verhalen,
klaar om in beeld te vertalen. ‘Les Six Hêtres’ is zo’n betoverende plek. Van oudsher houden de herders uit het
veengebied even halt onder de “zes machtige beuken”.
De bomengroep gehuld in een zweem van mist, het heeft
iets magisch. Als de zon vrolijk priemt, lijkt het of hun
takken zich uitstrekken in het licht. Een idyllisch decor
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dat uit het veengras opduikt. Een streling voor het oog
en … voor de lens, knipoogt Guido.
De skeletbomen vormen een bijzonder fenomeen in
het natuurpark van de Hoge Venen. Ja, Moeder Natuur
heeft zo haar wetten. Sinds de laatste ijstijd wint het waterrijke veengebied aan terrein. Met natte voeten hebben
de bomen moeite om te overleven … Vergis je niet, op
sommige plaatsen zak je tot tien meter diep. Geen paniek! De vlonderpaden loodsen je veilig door het gebied.
Een 5.000 hectare groot plateau, 3 zones, 1 immens wandelnetwerk dat de Oostkantons met Noordrijn-Westfalen
verbindt. Dit wandelwalhalla kan je verkennen met of zonder gids (respectievelijk zones C en B). Om de natuur te
beschermen, is zone D niet toegankelijk voor het publiek.

Een verhaal vol
romantiek en tragiek
Elk seizoen tooit het veenlandschap zich in een ander
kleurenpalet. Als in de lente de rozemarijnheide en de
veenbes ontluiken, verschijnt een wit-rozig bloementapijt. De geel bloeiende beenbreek zorgt dan weer voor
een zomers festijn. Erg fotogeniek in combinatie met het
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Foto‘s ostbelgien.eu (1), Dominik Ketz (1)

Zomer in de Hoge Venen. België aan je voeten vanop de uitkijktoren van Botrange, het hoogste
punt van het land. “Croix des Fiancés” charmeert door romantiek en tragiek

frisgroene gras. Zelf is Guido verknocht aan de herfst.
Die goudbruine kleuren! De mist die zich als een zacht
dekentje nestelt aan de voet van de bomen. Pure pracht!
De fotograaf wordt er zowaar melancholisch van.
Wat als boven de veenvlakte de avond valt of een
plotse nevel opstijgt? Geen nood, als een baken loodst
de iconische toren - het Signaal van Botrange – verdwaalden naar het juiste pad.
Tot 1867 luidde men een klok, in combinatie met een
lichtsignaal, om ronddolende wandelaars te waarschuwen.
Historische getuige hiervan is de Fischbachkapel.
We bevinden ons in de buurt van Baraque Michel,
één van de belangrijkste toegangspoorten tot het natuurpark. Je kan er de wagen parkeren en van hieruit vertrekken tal van wandellussen. “Een hapje en drankje in het
gelijknamige restaurant, is de ideale afsluiter van je wandeltocht”, geeft Guido als tip mee. “De streekspecialiteit is
een absolute aanrader: gehaktballetjes van everzwijn met
rode kool. Proef zeker ook het ambachtelijke veenbrood“.
De hobbyfotograaf is trots op zijn streek. Meer
zelfs, hij heeft een emotionele band met deze plek. Met
tragere tred wandelt hij van de Fischbachkapel, naar een
groot houten kruis, genaamd “Croix des Fiancés”. Het pad

is prachtig, maar zijn stemming droevig. Stilaan ontspint
zich het verhaal van het jonge, verliefde paar, François
en Marie, dat zich afspeelt in januari 1871. Ze wilden
documenten regelen om hun huwelijk te bezegelen. Door
een hevige sneeuwstorm, sloeg het noodlot echter toe.
Ze verdwaalden en kwamen om door extreme vrieskou.
Precies op deze plek werd Marie dood teruggevonden.
Zo’n 100 meter verderop haar geliefde. François probeerde nog hulp in te roepen, helaas tevergeefs … Wat
een triest verhaal, maar tegelijk romantisch … Sindsdien is
“het Kruis van de Verloofden” een klein bedevaartsoord,
een symbool van liefde en hoop. Kippenvel … ondanks de
stralende zon. 

•

Meer ontdekken?
Voor een waaier aan wandelroutes, activiteiten
en accommodatie in de regio, klik hier:

→ ostbelgien.eu/nl/beleven/uitstapjes/
hoge-venen
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Ti p s vo or wa nd e lto c hte n i n d e H o g e Ve ne n

Wandelgenot
Kriebelt het om je wandelschoenen aan te trekken? Hoog tijd om
de Hoge Venen te ontdekken! Of je nu alleen op stap gaat of
met een ervaren natuurgids, de ongerepte natuur blijft verbazen.
Eindeloze wandelpaden strekken zich voor je uit.

Gegidste wandeltochten
Hoe rijm je recreatieve wandelingen
met natuurbehoud? De beschermde
zones binnen het natuurreservaat,
vormen de sleutel tot een goede
balans. Zo krijgen de C-zones een
exclusief kantje. Een natuurgids
loodst je dwars door het heidegebied en vertelt honderduit over de
unieke vegetatie. Ontdek de (halve)
dagformules van het natuurparkcentrum Botrange. In het bijhorende
Haus Ternell valt nog meer te
beleven: van tentoonstellingen tot
workshops. Verwondering in het
kwadraat! Agenda bij de hand?!
→ ostbelgien.eu/nl/beleven/
Het landschap in natuurpark de Hoge Venen-Eifel
toont zich van haar zomerse kant. Gewoonweg betoverend!

Grenzeloze
groengebieden
Een trip langs de verrassendste
landschappen van het land? Euh
… van 2 landen. Afspraak in het
Duits-Belgische natuurpark Hoge
Venen-Eifel. Flirtend met de
grens, maar toch aan Belgische
zijde, vormt de hoogvlakte van
de Hoge Venen het hart van
deze groene regio. Bergkammen,
bossen en beekjes. Een schat aan
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uitstapjes/hoge-venen/
wandelen-hoge-venen
→ botrange.be/
→ ternell.be/

fauna en flora. De heuvelachtige
omgeving, bezaaid met akkers
en haaglandschappen, weet
menig wandelaar te charmeren.
Een aaneenschakeling van 9
authentieke Oost-Belgische
dorpen en steden: Raeren,
Eupen, Malmedy, Waimes, Bütgenbach, Büllingen, Amel, Sankt
Vith, Burg-Reuland.
Natuurparkcentrum Botrange,
dé uitvalsbasis voor elke
natuurliefhebber
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Routeplanner
Met de wandelrouteplanner GO
Ostbelgien kun je probleemloos
je route plannen. De kaart toont
alle paden van het wandelroutenetwerk in de Oostkantons.
Simpelweg je startpunt uitkiezen,
knooppunten selecteren en de
route wordt automatisch berekend. De app toont alle bezienswaardigheden langs de route,
inclusief restaurants, musea en
overnachtingsmogelijkheden.

Paddenstoelenweekend
Herfst! Het seizoen van heerlijk
geurende paddenstoelengerechten. Volg de natuurgids en leer
deze bosvruchten van eigen
bodem herkennen. Vergeet tijdens
zo’n begeleide wandeling je eigen
mandje niet mee te brengen.
Plukken mag. Eetbaar of giftig?
Kom er achter tijdens het paddenstoelenfeest in Botrange.
Mycologen nemen graag de
verzamelde zwammen onder
de loep. Meer info:
→ ostbelgien.eu/nl/evenementen

→ go.ostbelgien.eu
Geen lastig vouwen of plooien,
maar wel een massa aan informaties!

Meer info
Plan je route en trek eropuit!

→ ostbelgien.eu/nl/wandelen/
wandelrouteplaner

Foto‘s ostbelgien.eu/Dominik Ketz (3), ostbelgien.eu, Sarah Pieper

Wandelen zonder bagage, nog
nooit was je rugzak zo licht

Wandeltochten
zonder bagage
Langeafstandswandelen is een rage, maar met een backback wordt
het een zware passage. Laat je het
gezeul liever achterwege? Dat kan!
In de Oostkantons, wandel je zorgeloos van de ene overnachtingsplek naar de andere. De logies
brengen de bagage voor je over.
Elke avond wacht je een heerlijke
maaltijd. Ontdek deze streek op
eigen tempo: van een wandelweekend met de kids tot een
7-daagse trektocht.
Boletus en cantharellen. Wat zijn ze prachtig, de
paddenstoelen die oprijzen uit de vochtige mosgronden

→ ostbelgien.eu/nl/verblijven/
arrangementen/wandelvakantie
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Service

Zicht op de rivier omringd door groen.
Het Holzwarchetal is beschermd natuurgebied

Genieten met alle zintuigen

Reisplanner
voor thuis

→ ostbelgien.eu/nl/gastronomie
Op de website van het Toeristisch
Agentschap Oost-België vindt u alle
informatie om uw volgende vakantie
te plannen. U kan er ook brochures,
vakantieplanners en vouwkaarten
voor verschillende reisthema’s
downloaden :
→ ostbelgien.eu/nl/
gratis-brochures
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Foto‘s Jochen Tack, ostbelgien.eu/Dominik Ketz (2)

Oostkantons, de bakermat van vakmanschap en
streekproducten, met liefde bereid. Het resultaat?
Regionale culinaire hoogstandjes. Het toverwoord is
terroirkeuken: een ode aan lokale producten gekoppeld
aan authentieke recepten. Forel en wildgerechten
zijn zo’n topklassiekers, evenals Ardense ham. En niet
te versmaden: lokale bieren en fijne chocolaatjes.

Zo bereik je ons
Op zoek naar meer info? Extra inspiratie opdoen? Logies, activiteiten en
evenementen kan je in een oogopslag terugvinden op het portaal van het
Toeristisch Agentschap Oost-België (uiteraard ook in het Nederlands).
Of neem een kijkje op onze Facebookpagina en andere socialemediakanalen.

→ ostbelgien.eu/nl
facebook.com/OostkantonsToerisme

COLOFON
De Oostkantons - Het magazine
Verantwoordelijke uitgever:
Toeristisch Agentschap Oost-België,
Sandra De Taeye, Hauptstr. 54, 4780 Sankt Vith,
+32 80 22 76 64, info@ostbelgien.eu
→ ostbelgien.eu
Projectleider: Claudine Legros
Druk: Moderna Printing

Eén land,
twee culturen
De kleine tweetalige regio Oostkantons is een echte
ontmoetingsplaats tussen culturen geworden.
Terwijl de Waalse streek rond Malmedy en Waimes
tot de Franstalige Gemeenschap behoort, heeft
de Duitstalige Gemeenschap een eigen parlement
inclusief regering. Het natuurlandschap van
de Hoge Venen vormt samen met de valleien van
de Warche, Our, Geul, Amel en Vesder, één
toeristische bestemming over de grenzen heen.

Concept, copywriting, layout en fotografie:
Cross Media Redaktion, Joachim Negwer,
Christiane Würtenberger, Anne Schüßler,
Anna Monterroso Carneiro, Marlen Stöhr,
Artdirector: Inka Schnettler,
Eindredactie: Nadia Al Kureischi,
→ cross-media-redaktion.de
Vertaling: Benedeluxe
Sommige foto‘s en teksten zijn meegefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) in het kader van de
inhoudelijke vormgeving van het Interreg
V-A-project „Digitaal
marketingtoerisme voor
„la Grande Région“.
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Lieux d'excursion
et hébergements

Tips voor
trips
en logies

Excursion
destinations and
accomodation

Fotos Eastern Valley, RSI Robertville, Sleepwood/D. Hageman, ostbelgien.eu

Ausflugsziele
und Unterkünfte
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Kultur &
Freizeit
Culture &
loisirs
Cultuur &
vrije tijd
Culture &
leisure

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

Baugnez 44 Historical Center
route de Luxembourg 10
4960 Baugnez
+32 80 44 04 82
info@baugnez44.be
baugnez44.be

Krippana

Burgruine Reuland

Hergersberg 1
4760 Hergersberg
+32 80 54 87 29
info@ardenner-center.net
a-c-b.eu

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

IKOB - Museum für
Zeitgenössische Kunst

Stadtmuseum Eupen

Rotenberg 12 B
4700 Eupen
+32 87 56 01 10
info@ikob.be
ikob.be

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

Le Malmundarium

Töpfereimuseum Raeren

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

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



Herba Sana Gesundheitsgarten
Hinter der Heck 46
4750 Elsenborn
+32 80 44 00 55
info@herba-sana.be
herba-sana.be

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

Geschichtsmuseum
,,Zwischen Venn und
Schneifel"
Schwarzer Weg 6
4780 Sankt Vith
+32 80 22 92 09
info@zvs.be
zvs.be
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Ausf lugsziele & Aktivitäten / lieux d'excursion & activités

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

Outdoor Activity
Astrid Vliegen
Am Hügel 17/1
4760 Büllingen
+32 473 62 38 10
astrid_vliegen@hotmail.com
outdooractivity.be

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

Maison du Parc Botrange

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

rue de Botrange 131
4950 Waimes
+32 80 44 03 00
info@botrange.be
botrange.be

Railbike

Eastbelgium Karting
Center

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

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

Gewerbezone Schirm,
Grüfflingen 59
4790 Grüfflingen
+32 80 32 93 01
info@actioncenter.be
actioncenter.be

Bowling 362
avenue des Alliés 100
4960 Malmedy
+32 80 77 08 13
+32 499 74 92 09
info@bowling-362.be
bowling-362.be

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

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

Escape Challenge
Malmedy
avenue de la Libération 1/5
4960 Malmedy
+32 80 87 01 11
info@escapechallengemalmedy.be
escapechallengemalmedy.be

tips voor trips & activiteiten / excursion destinations & activities

Sniper Zone – Premium
Outdoor Activities

Xrun

Best E-bike Adventure

Bureau des Guides XRUNMOVE
rue Catherine André 2
4960 Malmedy
+32 495 42 39 10
frederic.jerome@
hotmail.com
XRUN.be

Zum Huppertzberg 22
4780 Recht
+32 477 830 737
bestebikeadventure@
bikathlonasbl.com
bikathlonasbl.com

Ardenne Activity

Eastern Valley Activities

Robertville-les-Bains

Grand Rue 19
4950 Ondenval
+32 495 71 15 13
info@ardenneactivity.be
ardenneactivity.be

rue du Barrage
4950 Robertville
+32 495 71 15 13
easternvalleyactivities@
gmail.com
easternvalleyactivities.be

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

Brauerei Eifel Domäne

Brasserie de Bellevaux

Belgium Peak Beer

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

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

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

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

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

Montenauer
Schinkenräucherei
Am Bahnhof 19
4770 Montenau
+32 80 34 95 86
info@montenauer.com
montenauer.com
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Unterkünfte / hébergements / logies / accomodation

Hotels

Hotel Amel Mitte ***

Hotel Müller **

Haus Tiefenbach ****

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

Zum Höchst 6
4770 Heppenbach
+32 80 34 94 82
hotel.mueller@skynet.be
hotel-mueller.be

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

10

10

37

Holzheimer Hütte

Hotel Drosson ***

Hotel Eifeler Hof ***

Hotel International

Holzheim 157
4760 Holzheim
+32 476 06 54 02
yvonne@holzheim.be
holzheim.be

Kirchenseite 8
4760 Wirtzfeld
+32 80 64 71 17
info@drosson.be
drosson.be

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

Trierer Straße 1
4760 Büllingen
+32 80 33 83 00
info@internationalbullingen.be
international-bullingen.be

10

30

13
10

Hotel Schröder ***

Paulis Bistro + Hotel ***

Hotel Burg Hof ***

Hotel Dreiländerblick ***

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

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

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

Am Schlossberg, Ouren 74
4790 Ouren
+32 80 32 90 71
info@hoteldreilaender
blick.be
hoteldreilaenderblick.be

13

10
28

14
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Hotel Paquet ****

Hotel Rittersprung **

Hotel Ulftaler Schenke ***

Hotel Val de l‘Our ***

Gracht, Lascheid 53
4790 Lascheid
+32 80 32 96 24
hotelpaquet@skynet.be
hotelpaquet.be

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

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

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

19

15
14

15

Hotel du Lac ****

Hotel Eifelland ****

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

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

24

16

Sporthouse Worriken

Hotel - Restaurant
Zur Alten Mühle ***

Hotel Bütgenbacher
Hof ****

Stupbach 7
54617 Lützkampen
+49 6559 223
info@zuraltenmuehle.com
zuraltenmuehle.com

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

14

34

Hotel Lindenhof ***

Hotel-Restaurant
Au Printemps ***

Hotel Vier
Jahreszeiten ***

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

Bermicht 8
4750 Nidrum
+32 80 44 56 04
knott@skynet.be
hotel4jahreszeiten.com

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

Worriken 9
4750 Bütgenbach
+32 80 44 69 61
info@worriken.be
worriken.be
28

15

20
12
Ähren

Zimmer

Hunde erlaubt

barrierefrei

fahrradfreundliche Unterkunft

Unterkünfte / hébergements / logies / accomodation

Ambassador Hotel ****

Kloster Heidberg

Sleepwood Hotel ***

Park Hotel

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

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

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

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

38

38

16

12

Daft Hotel **

Hotel Albert Ier **

Hotel du Moulin ***

route de Waimes 19b
4960 Géromont
+32 2 899 79 78
hello@dafthotel.be
dafthotel.be

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

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

Le Val d'Arimont
Hotel Resort ****

14

6

14

chemin du Val 30
4960 Arimont
+32 80 33 07 61
info@val-arimont.be
val-arimont.be
20

L'Esprit Sain ***

MY HOTEL ****

Hotel Eifeler Hof *

Chemin Rue 46
4960 Malmedy
+32 80 33 03 14
info@espritsain.be
espritsain.be

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

Bahnhofstraße 65
4730 Raeren
+32 87 85 12 54
ostbelgien.eu/
eifelerhof-raeren

14

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

4
84

50

32

Hotel-Restaurant-Bistro
Zum Onkel Jonathan ***

Ibis budget Aachen
Raeren Grenze *

Hauptstraße 49
4730 Raeren
+32 87 85 80 30
info@onkel-jonathan.be
onkel-jonathan.be

Autobahn E40/A3
Raststätte Lichtenbusch
4731 Raeren
+32 87 85 11 00
H6322-gm@accor.com
ibisbudget.com

Hotel Alte Schmiede ***
Bleialfer Strasse 6
4780 Schönberg
+32 80 54 88 25
zuraltenschmiede@
skynet.be
zuraltenschmiede.be

6

Hotel Am
Steineweiher ***
Rodter Str. 32
4780 Sankt Vith
+32 80 22 72 70
info@steineweiher.be
steineweiher.be

8

14

Hotel Zum Burghof ***

Hotel Zur Post ****

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

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

6

8

Hotel des Bains &
Wellness ****

Hotel Hotleu ***

86

Hotel Pip-Margraff ****
Hauptstraße 7
4780 Sankt Vith
+32 80 22 86 63
info@pip.be
pip.be

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

34
34

Appart-Hotel
Dry les Courtis **

Au Cheval Blanc ***

Route des Bains 2A
4950 Robertville
+32 80 44 58 63
drylescourtis@skynet.be
drylescourtis.be

rue du Centre 20
4950 Waimes
+32 80 67 93 63
+32 80 67 09 10
info@hoteldesbains.be
robert-hotels.com

20

6

Robertville - Haelen 2
4950 Robertville
+32 80 67 09 10
info@hoteldesbains.be
robert-hotels.com

rue de Hottleux 106
4950 Waimes
+32 80 67 97 05
info@hotleu.be
hotleu.be
15

épis

chambres

animaux admis

12

pmr

logements adaptés aux cyclistes

Unterkünfte / hébergements / logies / accomodation

Gästezimmer

Hotel La Chaumière
du Lac ***
Rue du Barrage 23
4950 Robertville
+32 80 44 63 39
info@chaumieredulac.be
chaumieredulac.be

Chambres
d'hôtes

Hotel Le Cyrano ***

Gastenkamers

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

Guest rooms

17

De Eifelhoeve **
Ins Flostal 40
4770 Herresbach
+32 80 31 82 16
de.eifelhoeve@gmail.com
deeifelhoeve.be
5

10

Gut Eidt **

B&B Silberhütte ****

B&B The Place 2 Beer ***

Hof Kriemisch *

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

Hünningen 40
4760 Hünningen
+32 488 17 79 07
info@silberhutte.be
silberhutte.be

Büllinger Straße 23
4761 Rocherath
+32 499 91 52 47
theplace2beer@gmail.com
theplace2beer.be

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

6

4

5

3

Pension Haus Hadch

La Ferme du Père Eugène

Landhauszimmer

Gut Stangs

Heidgasse 1
4700 Eupen
+32 497 94 73 43
ch.ad.chambres@gmail.com
haus-hadch.com

rue Large Voie 4
4960 Xhoffraix
+32 495 52 94 90
l.d@skynet.be
info@chambredhotes.be
lafermedupereeugene.be

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

Hauseter Straße 27
4731 Eynatten
+32 477 95 08 37
info@gutstangs.com
gutstangs-bb.com

2

10

5
3
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Rosa's B&B ***

Berliner Hof ****

Gästezimmer Fickers

Vegder Kulinarium *

Schossenter Straße 15
4730 Raeren
+32 87 63 23 80
rosasenergie@icloud.com
rosasenergie.be

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

Gerberstraße 1
4780 Sankt Vith
+32 494 76 77 02
franziska.fickers@hotmail.de

Hünninger Weg 13
4780 Sankt Vith
+32 80 88 08 56
daniel@schmitz-catering.be
vegder-kulinarium.com

2

10

B&B Maison Ruthier

La Nuit d'Or

La Petite Roer

La Romance du Lac

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

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

rue du Coin du Bois 4
4950 Sourbrodt
+32 476 05 44 86
petite-roer.be

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

1
5

3

3

4

3

5

1

Herbergen &
Jugendherbergen
Auberges &
auberges de
jeunesse
Herbergen &
jeugdherbergen
Hostels &
youth hostels

aren

kamers

KUZ Begegnungszentrum

Gite Kaleo d'Eupen

Gite Kaleo Haus Stockem

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

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

Stockem 39-41
4700 Eupen
+32 2 209 03 00
reservation@kaleo-asbl.be
kaleo-asbl.be

21

28

4

honden welkom

toegankelijk

fietsvriendelijke verblijven

Unterkünfte / hébergements / logies / accomodation

Auberge de Jeunesse
Hautes Fagnes

Eifel-Ardennen
Jugendherberge

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

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

35
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Gîte Kaleo d'Ovifat
Rue des Charmilles 69
4950 Ovifat
+32 80 44 46 77
ovifat@kaleo-asbl.be
kaleo-asbl.be
24

Ferienwohnungen
Gîtes et
meublés
Vakantie
woningen
Holiday
apartments

Altes Backhaus

Ferienhaus Am Biert

Am Sonnenhang

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

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

Am Winkel 12
4771 Heppenbach
+32 80 34 96 57
+32 471 80 26 66
g.krings@skynet.be

4

2

3

11

3

Ferienhaus Schaus

HansHaus

Haus Lela

Haus Turbes

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

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

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

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

3

3

4

9

5
9
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Landidylle Krimmels

Stefanshof

Zur Alten Linde

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

Stefanshof 1
4770 Schoppen
+32 478 33 28 55
rjhuyghe@stefanshof.be
stefanshof.be

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

4
4

10

3

2

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

4
3

4

Ferienhaus Mühlenberg

Schmidt Cottage

Snowviewlodge

Studio Natur Pur

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

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

Medendorf 23
4760 Medendorf
+32 474 24 46 88
info@snowviewlodge.be
snowviewlodge.be

Weckerath 50
4760 Weckerath
+32 80 54 90 35
karin@archiscan.biz
ostbelgien.eu/
studionaturpur

4
3

7

3

9

3

1

Vakantiewoning-Pype

Ferienhaus Marx

Fleur de Lys

Haus Engel

Hünningen 155A
4760 Hünningen
+32 483 45 30 81
info@vakantiewoningpype.be
vakantiewoning-pype.be

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

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

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

3
3

ears

4

3

3

4

rooms

dogs welcome

accessible

bike friendly accommodation

4
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Unterkünfte / hébergements / logies / accomodation

Le Refuge des Sottais

Souvenirs d'Ouren

Beverly Weekend

Haus Arnika

Brunefastraße 10
4791 Braunlauf
+32 478 68 06 54
+32 80 67 92 86
info@leclosdessottais.com
leclosdessottais.com

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

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

Hinter dem Lehen 1
4750 Bütgenbach
+32 478 83 23 12
info@ferienhaus-arnika.be
ferienhaus-arnika.be

2

3

Villa Curiosa

Cottage 33 Eupen

Sweet Home Eupen

Time to Relax

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

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

Malmedyer Straße 144
4700 Eupen
+32 479 63 00 90
pauljungbluth@skynet.be
ostbelgien.eu/
sweethome

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

4

4

5
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4

3

4
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Aux Rêves de la Honien

Gästehaus Schins

rue Drève-Rouge 111
4710 Herbesthal
+32 498 59 12 32
infos@auxrevesdelahonien.be
auxrevesdelahonien.be

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

4

1

5
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1

2

Hof Luterberg –
Am Bach

Hof Luterberg Am Berg

Mühlenweg 105
4710 Lontzen
+32 476 33 23 15
francois.letocart@skynet.be
hof-luterberg.be

Mühlenweg 105
4710 Lontzen
+32 476 33 23 15
francois.letocart@skynet.be
hof-luterberg.be

4

3

7

5

A l'Orée du Waud

Chalet de Cligneval

Chalet de Mont

Fleur des Bois

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

Cligneval 2e
4960 Cligneval
+32 471 25 07 93
info@locationhautes
fagnes.be
locationhautesfagnes.be

Les Battants Champs 9
4960 Mont
+32 471 25 07 93
info@locationhautes
fagnes.be
locationhautesfagnes.be

rue Saint Clair 10
4960 Ligneuville
+32 475 22 90 81
roselinelmr@gmail.com
fleurdesbois.be

3

3

3
3

5

3

3

4

Gîte Marialf

La Linaigrette

Casa Maria

Dojo-Haus

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

rue de la Cascade 6
4960 Longfaye
+32 471 25 07 93
info@locationhautes
fagnes.be
locationhautesfagnes.be

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

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

3

4

2
2

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

3

8

Ferienwohnung Müllers

Zum Burgknopf

Curtis Amblava

Schlierbach 25
4783 Schlierbach
+32 80 22 88 05
karin.muellers11@
gmail.com
vakantie-muellers.com

Zum Burgknopf 28
4780 Lommersweiler
+32 497 75 38 11
+32 11 66 16 60
info@burgknopf.be
burgknopf.be

chemin du Vieux Moulin 14
4950 Ondenval
+32 496 37 86 06
dirk@curtisamblava.be
curtisamblava.be
4
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3

2

3

3

3
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2
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Unterkünfte / hébergements / logies / accomodation

Ferme du Père Louis

La Cachette

Les Rhododendrons

Lodge du Lac

rue de l'Auneux 34
4950Thirimont
+32 470 10 56 96
info@ardennes-resorts.com
ardennes-resorts.com

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

route de Waimes 23
4950 Waimes
+32 475 97 41 97
ricarda.bellefontaine@
skynet.be
www.ostbelgien.eu/
rhododendrons

rue du Barrage 5
4950 Robertville
+32 80 34 81 50
+32 496 32 45 28
info@terredardenne.be
terredardenne.be

4

9

3

4

4
3

La Maison du Chasseur

Résidence d'Ol Vich périr

Röd Hus

Rue du Pré Louis 47
4950 Sourbrodt
+32 471 25 07 93
info@locationhautes
fagnes.be
locationhautesfagnes.be

rue St-Donat 63
4950 Ondenval
+32 80 34 18 63
ol.vich.perir@skynet.be
olvichperir.be

rue des Tourbières 10
4950 Sourbrodt
+32 496 27 27 18
roland.rauw@gmail.com
ostbelgien.eu/roedhus

3
2

6

4
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Feriendörfer &
Camping
Villages de
vacances &
campings
Vakantiedorpen
& campings
Holiday villages
& campings

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

Sport- u. Touristik
zentrum Worriken
Worriken 9
4750 Bütgenbach
+32 80 44 69 61
info@worriken.be
worriken.be

58

chemin du Val 30
4960 Arimont
+32 80 33 07 61
info@val-arimont.be
val-arimont.be
37

49
6

Val d'Arimont

Camping Oos Heem ***

Camping Hohenbusch *****

Camping Worriken

Grotte des Nains *

Zum Schwarzenvenn 6
4770 Deidenberg
+32 80 34 97 41
info@campingoosheem.be
campingoosheem.be

Hohenbusch,
Grüfflingen 31
4790 Burg-Reuland
+32 80 22 75 23
info@hohenbusch.be
campinghohenbusch.be

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

route d'Eupen 38
4960 Bévercé
+32 80 33 81 97
+32 80 79 96 55
camping@malmedy.be
malmedy-tourisme.be

40

45
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Camping Wiesenbach

Camping Anderegg **

Wiesenbachstraße 58c
4780 Sankt Vith
Wiesenbach
+32 80 22 61 37
+32 494 67 42 33
ernst.paulis@hotmail.com
campingwiesenbach.be

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

66

Mobilhomeparking
Malmedy

Mobilhomeparking
Sankt Vith

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

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

40

66

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
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Het onmiskenbare gevoel je vanaf het eerste moment thuis te voelen in je vakantieverblijf en tijd te
hebben om samen mooie herinneringen op te bouwen, dat zijn de ingrediënten voor een geslaagde vakantie.
Maar natuurlijk wil je ook temidden van de ongerepte natuur of in een klein gezellig stadje even de dagdagelijkse
sleur achter je laten. Je echt ontspannen, dankzij unieke belevingen en ontdekkingen. De warmte en
gezelligheid van een open haard in een typisch knus vakantiehuisje, romantische momenten in een charmante
bed & breakfast of genieten van het uitzicht op een kabbelend meer vanuit je tent of caravan... Meer moet
dat niet zijn, toch? Op je eentje, met je partner of het ganse gezin, onze gastheren en -vrouwen doen er
alles aan om je een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Op de website van Oost-België ontdek je de logies
van je dromen én kun je ook meteen boeken. Dat en nog veel meer tips voor leuke uitstapjes vind je op :
→ ostbelgien.eu

Foto Oliver Raatz

Samen op vakantie gaan

