ostbelgien.eu

De Oostkantons
Hét magazine

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

Over kelten, ridders
en fortuinzoekers:
wandelen in het
Wolfsbusch
Een mysterieuze
wereld: een
bezoek aan de
leisteengroeve
Grenzeloos
fietsplezier langs
de Vennbahn

Inhoud

Hartelijk
welkom

Eropuit in de Oostkantons: nog meer tips
Ontdek alle informatie over fietsen, wandelen, cultuur,
evenementen en gastronomie op het webportaal van het
Toeristisch Agentschap Oost-België:
ostbelgien.eu

NEDERLAND

Gemoedelijk, glooiend en grenzeloos mooi.
De Oostkantons maken elk verblijf magisch. Of je nu houdt van
schitterende natuur, verrassende fietsroutes of de kunst
van het genieten. De streek nodigt uit om unieke ervaringen te beleven.
Laat je inspireren! Veel lees- en bovenal reisplezier!

Aken
Kelmis
Raeren

Lontzen
Eupen

04

36

Typisch Oostkantons
Wandelen op je eigen manier, avantgarde-iconen in het IKOB, afdalingen vol
adrenaline en mytische momenten in de
Hoge Venen.

12

30

Spannende verhalen

Smaaksentatie met een ster

Titel Anna Monterroso Carneiro
Foto‘s Oliver Raatz (2); Udo Bernhart; Thomas Linkel

Te voet door het Wolfsbusch

Een ondergrondse tijdreis
Tot in de 20e eeuw werd op grote
diepte blauwe hardsteen ontgonnen.
Een bezoek aan de mijn in Recht.

2

e

Onderweg langs de Vennbahn

Malmedy
Waimes

Büllingen

22
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Amel

Info fietsen

St. Vith

Een 1.350 kilometer groot netwerk
van fiets- en mountainbikeroutes
nodigt uit tot genieten en ontdekken

36

Info genieten

Kelten, ridders en fortuinzoekers. In het
bos van Montenau valt veel te ontdekken.

26

34

14

Zo proeven de Oostkantons.
Vijf smaakmakers van eigen bodem.

22

Hog

125 kilometer, 3 landen en
14 grensovergangen. Zelden bieden
fietstochten zoveel afwisseling.

Eric Pankert runt het hotel Zur Post in
Sankt Vith, met het op twee na oudste
sterrenrestaurant in België. We kijken
mee over de schouder van de chef-kok.

20

DUITSLAND
n
Ve n e

Bütgenbach

De Oostkantons hebben veel te vertellen over mistklokken, wilde bloemen en een plek
waar het hele jaar door kerst gevierd wordt.

14

BELGIË

Voor elk wat wil(d)s
Eetbaar, gezond en lekker: Natuur
centrum Huis Ternell biedt cursussen
over de kleurrijke kruidenwereld aan.

42

Burg-Reuland

LUXEMBURG

Onze diensten
Bereikbaarheid, contact, colofon

44

Excursies en logies

26

Hotels, campings, vakantiewoningen
en tips voor prikkelende belevingen.
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O o s t- B e l g i s c h e i m p r e s s i e s

Gedaan met vaste routes:
met het knooppuntensysteem ontdek
je de regio op je eigen manier

1

Een regio
vol verrassingen
Nergens is het aanbod zo divers als in de Oostkantons.
Het ene moment giert de adrenaline door je lijf tijdens een
spannende activiteit, terwijl je ‘s anderendaags
helemaal tot rust komt in de natuur. Deze streek zit boordevol prachtige pareltjes. Aan jou om ze te ontdekken!

4
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Foto‘s Markus Balkow/ ostbelgien.eu; Thomas Linkel

Op en top wandelplezier
De Oostkantons zijn een walhalla voor wandelaars.
Ook voor diegenen zonder zin voor oriëntatie.
Want hier is de klassieke, soms ietwat verwarrende
bewegwijzering van de wandelpaden vervangen
door een handig knooppuntensysteem. Zin in een
tochtje? Je bent zo op pad. Gewoon eerst even de
digitale routeplanner Go Ostbelgien raadplegen.
In deze app selecteer je je bestemming(en) en
noteer je vervolgens de knooppunten in de juiste
volgorde. Of, beter nog: je downloadt ze meteen
als gps-aanwijzingen. Op de kruisingen – de zogenaamde knooppunten – zijn de nummers van de
locatie (in het groen) en de nabije knooppunten
(in het blauw) duidelijk aangegeven. Eenvoudiger
kan het niet! Geen zin om zelf een route uit te
stippelen? Geen probleem. Kies er gewoon één van
de prachtige plezierwandelingen in de streek uit
(ostbelgien.eu/nl/wandelen/plezierwandelingen).
De meeste van die routes zijn trouwens gebaseerd op het systeem van de wandelknooppunten.
go.ostbelgien.eu
ostbelgien.eu/nl/wandelen
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O o s t- B e l g i s c h e i m p r e s s i e s

Het IKOB, het museum voor
hedendaagse kunst nabij het centrum van
Eupen, is absoluut een bezoek waard

2

Proeven van
hedendaagse kunst

Foto‘s Paperplane Productions

Wist je dat je in het IKOB in Eupen maar
liefst 400 werken kunt bewonderen? Dit in
1993 opgerichte museum herbergt niet
alleen een van de belangrijkste kunstcollecties van Oost-België, ook internationale
kunstenaars zijn hier vertegenwoordigd.
Bovendien vind je er elk jaar vier tot acht
tijdelijke tentoonstellingen met eigentijdse
schilderijen, beeldhouwwerken en installaties.
Daarnaast pakt het IKOB ook uit met een
rijk gevuld programma met kunstenaars
gesprekken, workshops, muziek- en theatervoorstellingen. Er worden ook regelmatig
kunstprijzen uitgereikt.
ikob.be
ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/kunst-cultuur

6
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O o s t- B e l g i s c h e i m p r e s s i e s

De Stoneman is het geesteskind van
ex-prof Roland Stauder. Hoe sneller je het
parcours aflegt, hoe groter de trofee

„Telkens ik op de Stoneman
Arduenna de diepe bossen, de brede
dalen en de mystieke hoogvlaktes
doorkruis, overvalt me een gevoel
van ultieme nederigheid voor de
natuur.“ Ro l a n d St a u d e r

3

Foto‘s Dennis Stratmann; ostbelgien.eu

Stevige adrenalinekick

8
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De Stoneman Arduenna is de vijfde telg in de
familie van de gelijknamige mountainbiketrails.
Sinds juli 2020 staat de route door de Oostkantons officieel op de kaart. Op dit parcours
van 176 km, waarbij je een hoogteverschil
van 3.900 meter overbrugt, wisselen pittige
beklimmingen en soms hobbelige stukken
af met oogverblindende landschappen. Wil je
jezelf een Stoneman noemen? Dan moet
je de trail in maximaal drie dagen afleggen.
Profs klaren de klus in één dag.
stoneman-arduenna.com
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Aangrijpend in zijn eenvoud: het Kruis
van de Verloofden herdenkt geliefden
François en Marie die hier het leven lieten

4

Foto‘s ostbelgien.eu

De Hoge Venen:
magische en tragische natuur

10
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Mist-erieus – zo kan je de Hoge Venen wel
noemen. Met ongeveer 345 dagen nevel per
jaar is het hier overwegend somber en vochtig.
En toch heeft het iets magisch. Dit natuurreservaat tussen Eupen en Malmedy strekt zich
uit over 4.500 hectare aan weidse heidevelden
en diepe hoogvenen. Vanop de uitkijktoren
van Botrange, het hoogste punt van de Benelux op 694 meter, ligt het adembenemende
landschap aan je voeten. De winters zijn hier
lang en bar – dat ondervonden ook François
en Marie in januari 1871. Het verliefde koppel
wou documenten regelen om hun huwelijk
te bezegelen. Door een hevige sneeuwstorm
sloeg het noodlot echter toe. Ze verdwaalden
en kwamen om door extreme vrieskou.
Sindsdien is het Kruis van de Verloofden een
klein bedevaartsoord – een symbool van
liefde en hoop.
ostbelgien.eu/nl/beleven/
uitstapjes/hoge-venen
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Galerij

Direct bij de bron

Belevingsvol

De Our stroomt kriskras door
de Oostkantons en trakteert
op een overweldigend natuurschoon. De rivier ontspringt in
Büllingen, stroomt door ongerepte landschappen, schilderachtige dorpjes en slingert
langs de Duits-Belgische grens.
Daarna meandert de rivier
verder richting het Duitse Wallendorf en mondt uiteindelijk
na 96 kilometer uit in de Sûre.
De Our is niet de enige waterrijkdom in het gebied. Ook
de rivieren Warche, de Kyll en
de Amel ontspringen hier.

Heuvelachtige weiden bezaaid met duizenden narcissen,
lieflijke kerststallen en hedendaagse kunst in wisselende
tentoonstellingen. De Oostkantons hebben veel spannende
verhalen te vertellen: over kunstenaars, natuurparels en
boeiende historische plaatsen

Mistklokken
De Fischbachkapel dateert uit
1830 en is gelegen op het
schilderachtige hoogplateau.
Via een pad naast het gebouw
bereik je na 100 meter de
herberg van de Baraque Michel.
Elke avond luidt men er de
klokken en wordt het vuur ontstoken in de toren. Een traditie
die 35 jaar teruggaat in de tijd
en bedoeld is als herkenningspunt voor wandelaars. Zo vinden ze makkelijk de weg terug
in de uitgestrekte heide. Zelfs
bij slecht weer.
ostbelgien.eu/nl/beleven/
uitstapjes/hoge-venen

Kerstmis over
de hele wereld
Hergersberg bij Büllingen hult zich het hele jaar door in een
betoverende kerstsfeer. In dit dorp aan de Duits-Belgische grens
vind je de grootste kerststallententoonstelling van Europa:
het ArsKrippana. Beleef de magische sfeer en ontdek 400 kribbes
uit 60 landen, verspreid over 2.500 m². Van fraaie miniaturen
tot heuse kerstlandschappen waar water doorstroomt.
Kerstkunst kent geen grenzen! Nog geen kerststal in huis?
Laat je creativiteit de vrije loop tijdens een workshop.
arskrippana.net

12

De kleine Fischbachkapel
is vaak gehuld in mist
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Bloeiende narcissenweide in Kelmis

ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/typisch-oostkantons/
natuur-landschappen

Wilde
bloemenzee
Foto‘s P-A Massotte; Dominik Ketz /ostbelgien.eu (2); Loni Liebermann /euregio-im-bild.de; Benjamin Fleig

Jezus, Maria en Jozef: Het ArsKrippana
toont kerststallen van over de hele wereld

Van april tot mei tooien de natte weiden van de
Oostkantons zich in hun mooiste gewaad. Dan fleuren
de wilde narcissen het landschap op met hun frisgele
bloemenzee en zorgen voor een prachtige aanblik.
Hier vind je de grootste oppervlakte aan zeldzame
lentepracht van Midden-Europa. Geen wonder dat
het gebied bescherming geniet. Ontdek het aanbod
van begeleide wandelingen.
ostbelgien.eu/nl/beleven/ontdekken/typisch-oostkantons/
natuur-landschappen

Panorama over de
Ourvallei vanop het uitzichtpunt „Rittersprung“

Kunst in het tolhuis

Het voormalige douanekantoor
doet nu dienst als cultuurcentrum.

Wat vroeger een banaal douanekantoor
aan de grensovergang tussen België en
Duitsland was, is vandaag een culturele
ontmoetingsplek. Waar tot 1995 douaniers
aan de slag waren, zet de kunstkring
KuKuK e. V. nu tijdens de weekends artistieke
tentoonstelingen in de kijker. Ervaar kunst
en creativiteit in als zijn facetten!
kukukandergrenze.eu
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To p g a s t r o n o m i e

Chef-kok met
Belgisch charisma –
Eric Pankert runt het
hotel Zur Post in
Sankt Vith, het op
twee na oudste
sterrenrestaurant
in België

Smaaksensatie
met een ster
Te k s t Ch r i s t i a n e Wü r t e n b e rg e r

Fot o ’s O l i ve r Ra at z

In hotel-restaurant Zur Post in Sankt Vith is
chef-kok Eric Pankert druk in de weer.
We kijken toe terwijl hij in de potten roert
14
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To p g a s t r o n o m i e

„In dit stuk van de
Oostkantons hebben
we een aangeboren
zin voor culinair
genot.“ E r i c Pa n ke r t

Regionaal en zelf
geoogst: Eric vindt
het heerlijk om zijn
ingrediënten
rechtstreeks uit de
buurttuin ‘Vedger
Jemös’ te vergaren

Fijn gesneden
groenten, een flinke
scheut olijfolie
en citroensap: sauce
vierge past perfect
bij visgerechten

16
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To p g a s t r o n o m i e

„Mijn vader was
een gepassioneerde
en succesvolle kok.
Ik wist al heel
snel dat ik in zijn
voetsporen wou
treden.“ E r i c Pa n ke r t

Hier wordt met opperste
concentratie gewerkt

Vandaag op het menu:
zalmforel uit het Ourdal
met een sauce vierge
op Eifelse wijze

E

ric Pankert neemt een wortel in
de hand. Hij klopt er de aarde af
en trekt voorzichtig aan het loof.
Hij moet een beetje lachen, want
de penen die in zijn mandje liggen,
zien er niet bepaald uit als die in de supermarkt. De ene is maar zo groot als Erics pink,
een andere is precies zwanger en dan is er nog
een exemplaar met twee benen. “Mijn eigen
oogst mag dan wel niet echt moeders mooiste
zijn”, zegt de chef, “maar smaakt wel stukken
beter. Eigenlijk kan je deze wortelen zo opeten,
zo zoet zijn ze.”
We bevinden ons op het drielandenpunt tussen België, Duitsland en Luxemburg, en meer
bepaald in Sankt Vith. Dit stadje van 10.000
inwoners is niet bijzonder groot, maar zit boordevol troeven. Denk maar aan het eersteklas
wandel-, fiets- en mountainbikenetwerk. Een
andere trekpleister is hotel en sterrenrestaurant Zur Post, dat al 15 jaar door de Belgische
Eric Pankert wordt gerund. Er gingen hem al
twee generaties voor. Erics Moezelfrankische
accent is al even sappig als de klassieke Franse gerechten die hij serveert. Al sluipt er hier
en daar ook een moderne toets in. Zo put hij
graag inspiratie uit de oosterse, Aziatische of
Zuid-Amerikaanse keuken.
Meestal vind je Eric achter zijn potten en pannen, maar ’s morgens trekt hij er graag op uit
in de omliggende velden. Dan gaat hij steevast
langs bij buurttuin ‘Vedger Jemös’ – een lokale
coöperatie die niet op winst gericht is, maar
duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. Met
een mand vol wortelen, bonen en courgettes
haast Eric zich terug naar zijn keuken. Het is al
na tienen, binnen minder dan twee uur zijn de
eerste gasten er al.

Local met
internationale ervaring
“Gastronomie is me met de paplepel ingegeven”, zegt de chef-kok. Zijn vrouw Carina knikt
instemmend. Het koppel vormt een goed
geolied team. Carina houdt zich, naast de
aankleding van het restaurant en terras, bezig
met de ontvangst en bediening van de gasten,
Eric staat in de keuken. Hij vertelt: “Mijn vader
was een gepassioneerde en succesvolle kok. Ik
wist al heel snel dat ik in zijn voetsporen wou
treden.” Zo gezegd, zo gedaan. Het traditierijke etablissement in het centrum van Sankt
Vith – ooit een postkantoor – draagt al ruim 40

18
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jaar een Michelinster. Eric deed op verschillende plaatsen in de wereld ervaring op. Zo leerde
hij de kneepjes van het vak in onder andere
Düsseldorf, Parijs en New-York, om uiteindelijk zoals gepland de zaak in de Belgische Eifel
over te nemen. “Men zegt wel eens dat Belgen
met een baksteen in de maag geboren worden,” gaat Eric verder. “In deze regio komen we
echter ter wereld met mes en vork in de hand.
Alle gekheid op een stokje: culinair genot staat
hier hoog aangeschreven. Kijk maar eens rond
hier in de buurt. Het aantal toprestaurants is
niet op één hand te tellen.”

De smaak van passie
Iedereen in de keuken van Eric Pankert heeft
een specifieke taak. “Dat moet ook, want anders loopt alles – om het met culinaire termen
te zeggen – gegarandeerd in de soep”, grinnikt
Eric. Hier werkt het hele team met precisie en
creativiteit. Alles wordt gekruid met passie en
liefde voor het vak. En dat merk je ook echt.
Niet alleen is de smaak van de gerechten van
uitzonderlijk niveau – de borden zijn ook haast
schilderijtjes. Bijna te mooi om op te eten. Als je
kunt weerstaan aan de heerlijke geur tenminste.
Een onmogelijke missie, als je het ons vraagt.
En, beste chef-kok, wat staat er vandaag
op het menu? “Zalmforel uit het Ourdal à la
vierge”, antwoordt Eric, terwijl hij ons een hapje voorschotelt. Hij grijnst, want hij weet dat
zijn creaties zo goed als altijd een gelukzalige
glimlach op de gezichten van de proevers toveren. Wow! Dus dit is wat er van de kromme
groenten van ‘Vedger Jemös’ is geworden? De
wortelen en courgettes werden zo fijn gesneden, dat er geen spoor meer overblijft van hun
wilde verleden. Behalve dan misschien hun ongetemde smaak. 

•

Meer informatie
Naast het gastronomisch restaurant van
Pankert biedt de regio nog een ruime
keuze aan hoog aangeschreven en met
Michelin-sterren bekroonde restaurants.
hotelzurpost.be
ostbelgien.eu/nl/gastronomie
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I n fo g e n i ete n

Zo proeven de
Oostkantons

Meer tips over streekspecialiteiten, lokale
producenten en andere
verwennerijen?

Forel uit kristalheldere Ardense beekjes, gerookte ham volgens
een recept van honderden jaren oud, edelwild uit ongerepte bossen.
De Oostkantons zijn het walhalla voor genieters. Rijk aan
streekspecialiteiten, met zorg en volgens traditionele recepten bereid
door lokale producenten. Ontdek vijf smaakmakers van eigen bodem

Neem een kijkje op:
ostbelgien.eu/nl/gastronomie

Wild op je bord, biologischer
kan niet. De dieren leven vrij in
de Oost-Belgische natuur

Made in Ostbelgien

“Jambon d’Ardenne” met zacht rookaroma

De koning onder
de hammen
Varkensvlees was vroeger vaak de
enige vleessoort die voorhanden
was in de streek. Om het lange
tijd te kunnen bewaren, werd het
gepekeld. Zo zag de traditie van
de ambachtelijke ham het levenslicht. Tot op vandaag een heerlijke
delicatesse! De productie van de
“Jambon d’Ardenne” is verankerd
in de streek en vergt veel tijd.
De kenmerken werden zelfs
vastgelegd in een Koninklijk Be
sluit van 1974. Vooreerst is er het

20

zoutingsproces, gevolgd door
een ambachtelijk rookprocedé
met beukenhout en jeneverbessen, waarna de hammen nog
zes maanden verder uitdrogen.
In de hamrokerij “Montenauer”
zijn er regelmatig rondleidingen
en kan je de specialiteit komen
proeven. Meer informatie en een
overzicht van lokale producenten
die je kan bezoeken, vind je hier:

madeinostbelgien.be

montenauer.be
ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/streekproducten

Veel Oost-Belgische producten zijn
bereid volgens familierecepten
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Van koe-, geit- of schapenmelk: het kaasaanbod is zeer divers

Het beste van de melk
Hooimelkkaas, buffalino en camembert van geit. De Oost-Belgische kaasmakers kennen hun
stiel. Er zijn zachte en harde kazen, van mild tot zeer pittig. Een
brede waaier aan soorten van de
beste kwaliteit. De lokale producenten schenken bovendien veel
aandacht aan het respect voor
de natuur en het dierenwelzijn.
Foto‘s Montenauer Schinkenräucherei; WFG; Made in Ostbelgien (3)

Verfijnde honing, siroop van lokaal
geteelde appelen, met de hand
gerolde croissants. In de OostBelgische eet- en drinkcultuur
staat traditie en vakmanschap
centraal. Proef onze verrukkelijke
specialiteiten met passie bereid
door lokale producenten. Stuk voor
stuk vakmensen die streekeigen,
traditionele producten aanbieden
met een hedendaagse toets.
Herkenbaar aan het label
„Made in Ostbelgien“. Verkrijgbaar
in verschillende winkels en bij het
Huis voor Toerisme Hoge Venen Oostkantons in Malmedy.

Verser kan niet
Er zit veel vis in de Belgische
wateren. Vooral karper,
snoek en forel komen in de
visnetten terecht. Op culinair
vlak is forel erg gegeerd in de
Oost-Belgische restaurants.
Als je Ligneuville zegt, denk
je aan de „hoofdstad van
de forel“. De regio dankt zijn
reputatie aan de aanwezigheid
van viskwekerijen.
latruitedondenval.be
ostbelgien.eu/nl/
gastronomie/restaurants

Forel is een
van de culinaire
toppers die
de streek rijk is

Wildweekends
Wildgerechten ontlenen hun intense smaak aan de knoppen,
kruiden en eikels waarmee de
herten en co. zich voeden. Jagen
is traditie in de Oostkantons, elk
jaar vanaf half september. Een
periode van culinaire hoogstandjes breekt hiermee aan. Tal van
restaurants bieden gastronomische arrangementen aan die helemaal in het teken van wild staan.
Meer informatie over seizoens- en
verwenweekends vind je hier:
ostbelgien.eu/nl/gastronomie/
gastronomische-weekends
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Wo l f s b u s c h

Het Wolfsbusch,
wandelen in het
gouden spoor van
Kelten en ridders
Te k s t A n n a M o n t e rro s o C a rn e i ro

Fo t o ’s U d o B e rn h a r t

Julius Caesar, kabouters en Kelten: op de plezierwandeling
‘De Gouden Rivier’ kom je ze allemaal tegen.
Deze lus van net geen negen kilometer lang loodst je pal door
het Wolfsbusch, het mystieke bosgebied bij Montenau,
en dompelt je onder in de rijke geschiedenis van de regio

Even genieten
van het uitzicht
over Montenau
voor we in het
diepe bos afdalen

22
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Wo l f s b u s c h

O

“Opgepast, hier gaat het steil omhoog”,
roept Erik iets luider dan hij zelf had verwacht. De vrolijk fluitende vogels onderbreken verschrikt hun gezang. We naderen
het hoogste punt van het Wolfsbusch, een
bosgebied van ruim 1000 hectare groot in de Belgische
Oostkantons. Boven onze hoofden horen we de takken
van de metershoge sparren kraken. We zijn omgeven
door kale boomstammen, wilde bosbessen en … een
oorverdovende stilte. Die is echter maar van korte duur,
want de vogels zetten hun gekwetter al snel weer verder. Ook Erik hervat zijn uitleg, een pak stiller deze keer.
Per slot van rekening zijn we hier slechts te gast.
Vandaag staat de plezierwandeling ‘De Gouden Rivier’ op het programma – een tocht van negen kilometer
lang. Op deze lus doorkruis je het boomrijke Wolfsbusch
en keer je langs de rivier de Amel terug naar waar je begon – het prachtige Montenau. Dit dorp met net geen 350
inwoners prikkelt de zintuigen. Hier voel je nog echt die
gezellige dorpssfeer. Je kijkt je ogen uit op de typische
huizen en hun keurig onderhouden voortuintjes. En als de
wind goed staat, ruik je zelfs de heerlijke Ardense ham
die hier wordt gemaakt. Erik Wiesemes, burgemeester
van deelgemeente Amel, omschrijft het lokale toerisme
als authentiek. Wie de echte Oostkantons wil beleven, is
hier op de juiste plek. Ook het woord ‘wolf’ in de naam
Wolfsbusch is geen toeval, weet Erik te vertellen. Maar
geen zorgen, wolvengehuil weerklinkt hier al sinds de
19e eeuw niet meer. Tegenwoordig kom je hoogstens
een schuw edelhert of everzwijn tegen.

In het spoor van de Kelten
Het Wolfsbusch is een magische en tegelijkertijd merkwaardige plek. Al even gevarieerd als de natuur waar we
vandaag doorheen trekken, zijn de verhalen die diep in
het bos verscholen zitten. Ook over de steengroeves,
die vandaag nog talrijk aanwezig zijn, doen fabuleuze
legendes de ronde. Zo zouden ze door kabouters zijn
aangelegd. Van de langbebaarde bosbewoners zijn echter nooit sporen gevonden.
Erik houdt even halt bij een opvallende ronde rots.
“Dit is een bijzondere plek. Want hier werden zo’n 2000
jaar geleden door de Kelten molenstenen uitgekapt en
vervolgens naar de omliggende regio getransporteerd.”
Restanten zijn nog steeds in het Wolfsbusch te vinden.
Al kunnen die evengoed van de Romeinen afkomstig zijn.
Na het Keltische tijdperk vestigden zij zich namelijk in de
streek, en bleven ze de groeves ook verder exploiteren.
Dat is trouwens niet het enige wat de Romeinen van hun
voorgangers overnamen – denk bijvoorbeeld ook maar
aan de goudwinning in de omringende rivieren.
Als we de weg tussen Wolfsbusch en Amel oversteken, betreden we een compleet andere wereld. Geen
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Bij de wasins
tallatie in Montenau kan je in
het omringende
puin op zoek
gaan naar goud

sparren meer te zien – hier zijn het vooral hoge grassen, jonge essen en beuken, uitgestrekte bremstruiken
en stekelige distels die welig tieren. Dikke droge wortels
vormen kronkelige patronen op het smalle pad, de rivier
stroomt links van ons. “Een kunstmatige zijarm van de
Amel”, legt Erik uit. “Hier worden forellen gekweekt.” Maar
de ‘echte’ Amel laat niet lang op zich wachten. Evenmin
ook de sparren die we terug zien opdoemen. Ze vormen
een magnifiek contrast met de omringende roze, witte
en gele bloemenpracht.
“Tijdens de Romeinse bezetting zou er in Gallië,
waartoe de Oostkantons destijds behoorden, erg veel
goud gevonden zijn. Zo veel zelfs, dat Julius Caesar meerdere keren zijn ongenoegen uitte over de dalende goudprijzen in het Romeinse Rijk”, lacht Erik. Hij voegt er al
snel aan toe dat dit historisch gezien waarschijnlijk niet
helemaal klopt. Ruim 100 jaar geleden ging men in Montenau opnieuw op zoek naar goud. Er was zelfs sprake van
een lichte goudkoorts. Maar de grote vondsten bleven uit.
“Het gerucht gaat dat een man wel tien jaar moest graven om zijn vrouw een trouwring uit ‘eifelgoud’ te kunnen
schenken. Die moet wel erg verliefd geweest zijn”, gniffelt
de burgemeester. Tegenwoordig is zoeken naar goud hier
niet meer toegestaan. Maar om de sfeer van weleer op
te roepen, is in Montenau een goudwasinstallatie nagebouwd. Hierin kunnen hedendaagse fortuinzoekers toch
hun geluk beproeven. Rond de wasinstallatie horen we de
vogels niet meer. Zij zoeken liever de rust van het vredige
Wolfsbusch op. Kwalijk kan je het hen niet nemen. 

•

Meer informatie

Ook de Romeinen en Kelten brachten veel tijd
door bij de Amel. Zij zochten toen naar goud,
vandaag zijn wij op zoek naar rust en ontspanning

„Uit deze rotsen werden
zo’n 2000 jaar geleden
door de Kelten molenstenen
uitgekapt en vervolgens
naar de omliggende regio
getransporteerd.“ E r i k W i e s e m e s
Wie goed kijkt, kan hier
vandaag nog steeds de ronde
Keltische stenen spotten

Op een kleine open plek
bij de Amel komen we een
reebok tegen, die gewillig
voor de foto poseert

ostbelgien.eu/nl/wandelen/plezierwandelingen
D e O o s t ka nt o n s - H et m a g a z i n e 2022
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L e i s te eBnl ignrdte
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Een
ondergrondse
tijdreis
Te k s t J a n M a i e r

Fo t o ‘s T h o m a s L i n ke l

Tot in de 20e eeuw werd in het
Oost-Belgische dorp Recht fylliet ontgonnen,
een typische leisteen herkenbaar aan de
blauwgrijze kleur. Een bezoek aan de leisteengroeve dompelt je onder in de boeiende
geschiedenis en de geologie van de streek

De grote zaal van de
leisteengroeve in Recht
bevindt zich 70 meter
onder de grond

26
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L e i s te e n g r o eve

Meer informatie
In het blauwsteenmuseum kom
je meer te weten over de winning
en verwerking van leisteen.
Het museum en de mijngangen zijn
dagelijks geopend van 10 tot 17 uur.

Doopvonten en
slijpstenen, woningen
en straatbetegeling.
De populaire blauwsteen was geschikt
voor veelzijdige
toepassingen

schieferstollen-recht.be

Muziek- en misteffecten: hét hoogtepunt van de
rondleiding in de 800 meter lange mijngangen

B

asklanken dreunen, een mistmachine sist, discolichten flitsen… De start van een kleurrijk
spektakel dat de ruige rotswanden van de “kathedraal“ omtovert in een feeëriek decor: hier
rood, daar groen, ginds paars,...perfect op het
ritme van muziek. De lichtshow is het absolute hoogtepunt
van de rondleiding in de Rechterse mijngangen.
Wat vandaag een sensationele beleving is, was vele
eeuwen geleden voor de steenhouwers andere koek. De
winning van het blauwgrijze gesteente gebeurde aanvankelijk in dagbouw. Inderdaad, hard labeur... Later bleek
dat de meest kwalitatieve leisteenafzettingen verscholen zaten in diepere aardlagen. Om dit aan te boren besloten de gebroeders Margraff een mijngang te bouwen.
“Pneumatische hamers of dynamiet bestonden toen nog
niet... De leisteenarbeiders moesten met pikhouwelen
aan de slag. Kloppen, kloppen,… tot de rots openrijt en
een gat zich vult met zwart poeder,“ vertelt Christian
Krings, terwijl hij bezoekers met veiligheidshelmen op
rondleidt in de tunnel. Het duurde maar liefst vijf jaar om
de 300 meter lange mijngang te bouwen. Aan een tempo
van 30 centimeter per dag kliefde men zich een weg tot
bij de waardevolle leisteenlaag. Een echt titanenwerk!
Het barre leven in de steengroeve speelde zich ondergronds af, bovengronds is daar minder van te merken.
Via een hoger gelegen ontvangstgebouw, bereiken bezoekers een stalen trap met aan het einde een deur dat
uiteindelijk naar de tunnel leidt. De gang is een goede
meter breed en amper twee meter hoog. Het plafond
is uiteraard stevig gestut met stalen balken en zware
houten planken. Een zwak licht verlicht het pad. De temperatuur in de mijngang is ongeveer zeven graden Cel-
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sius, het hele jaar door. De luchtvochtigheid is er bijna
100 procent waardoor er zich druppels vormen die langs
wanden en plafonds naar beneden druipen. De rotswanden glinsteren van het vocht. De vloer is voorzien van
roosters, anders zou je snel natte voeten krijgen...

Een historische blik in de
ondergrondse wereld
“Kijk papa,” de zesjarige Claire en haar vierjarige zusje Olivia vallen van de ene verbazing in de andere. De
“kathedraal” - ontstaan door de winning van de blauwe
hardsteen - is dan ook imponerend. Maar liefst 14 meter
hoog en ongeveer 100 meter lang.
Net zoals in een mijn werden rotsblokken van wel
750 kilogram met de hand losgeklopt en met lorries naar
boven getrokken. Papa Jörg is minstens evenveel onder
de indruk.
De Rechterse leisteen was van uitzonderlijke kwaliteit: weersbestendig en duurzaam.
D e O o s t ka nt o n s - H et m a g a z i n e 2022

Kortom, onverwoestbaar! “Wist je dat het gesteente eerst nog moest ‘uitharden’? Vlak na de ontginning
voelt het zachter, vergelijkbaar met hout,” legt Christian
Krings uit. “Pas achteraf krijgt het zijn robuuste karakter.”
Het ontgonnen materiaal was geschikt voor tal van toepassingen. Denk aan bestrating en buitengevelbekleding.
In het bijhorende blauwsteenmuseum krijg je bovendien
waardevolle voorwerpen te zien: kerkelijke stukken, slijpstenen,... De mogelijkheden zijn eindeloos. Van wieg tot
graf. Van doopvonten tot grafstenen. Een grafmonument
in Rechterse blauwsteen werd zelfs beschouwd als een
vorm van status en aanzien. Gebeiteld in steen, wacht
je het eeuwige leven.
Na de sluiting van de leisteengroeve, nu ongeveer
een eeuw geleden, kwam voor de 25 steenhouwers na
15 jaar een eind aan het werk in de ondergrond. Na groei
en bloei, dreigde verval. Tot een kleine groep vrijwilligers
de koppen bij elkaar stak en samen ijverde voor een heropbouw van de site. Dat moest de geschiedenis levend
houden, zo was het idee.
Het werd een uitdaging die een decennium zou
duren. Na veel zwoegen en zweten - en dat allemaal in
hun vrije tijd - slaagden de vrijwilligers van ‘VOG Schieferstollen’ erin om de leisteentunnel te redden. Dankzij
hun onverminderde inzet is de mijn sinds 2007 toegankelijk voor bezoekers. Tijdens een rondgang krijg je een
waarheidsgetrouw beeld van het werk in de ondergrond.
Nagebootste figuren beelden het barre en gevaarlijke
leven uit: kloppen en klieven met een pikhouwel, een
lorrie vol steenpuin voortsjouwend. Hoe fascinerend zijn

de moedige verhalen en tastbare herinneringen. Respect!
Het lijkt wel of de ziel van de arbeiders hier nog steeds
rondwaart. Op een dag raakte een arbeider verpletterd
onder een afgebroken stuk rotsblok. Om het tragische
voorval te herdenken houwden zijn vrienden een grafsteen uit de rots. Vandaag nog steeds een veelzeggend
eerbetoon. De leisteengroeve... een rijke maar soms tragische geschiedenis.
De gids heeft nog meer in petto, hij neemt de bezoekers mee op een geologische verkenning. Geen betere
plek, dan hier diep onder het aardoppervlak, om de verschillende gesteentelagen te herkennen en het ontstaan
ervan te begrijpen. De groep houdt even halt bij een diep
gat in de rotsbodem, gevuld met kristalhelder water. Een
heuse wensput! Het ritueel wil dat door het gooien van
een muntje, een wens in vervulling gaat. Olivia en Claire volgen het voorbeeld. “We willen graag een hondje,”
verklapt Olivia hun wens. De één uur durende rondleiding
loopt op z’n einde. Eens buiten is het even wennen aan
het felle daglicht en het voelt een pak warmer. Of lijkt het
alleen maar zo na de wintertemperaturen in de mijngang?
Is zo’n ondergrondse expeditie minder je ding? Dan
kan je ook bovengronds op verkenning. Volg de blauwsteenroute, een wandeling van acht kilometer, en je komt
alles te weten over de boeiende geschiedenis van de
leisteenwinning in de regio. 

•
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Ve n n b a h n

Flirten met de
grens langs
de Vennbahn

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

Dwars door de Oostkantons - van Aken tot Troisvierges loopt de Vennbahn, een voormalige spoorlijn goed
voor 125 km fietsplezier. Ontdek de fascinerende regio, steek
wel 14 keer de grens over én doorkruis drie landen:
Duitsland, België en Luxemburg

De stilgelegde Vennbahn werd in 2012 opgewaardeerd tot fietspad. Op veel plaatsen word je herinnerd aan weleer
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Ve n n b a h n

„Hallo“,
„Bonjour“,
„Guten Tag.“,
Langs alle
kanten word
je hier
begroet

Veel van de voormalige seinhuizen en stations
zijn omgebouwd tot overdekte terrassen of cafés

E

en vrouw gehuld in wielerkleding
lacht naar de camera. Ze poseert
op een brede boomstam en strekt
haar handen uit naar de hemel.
Ondertussen leggen haar kompanen het moment op beeld vast. Ze hebben
duidelijk plezier. Het is niet de eerste keer dat
Christoph en zijn vader Karl-Heinz het trio vandaag kruisen. Slechts een paar uur daarvoor
haalden ze hen nog in langs de spoorweg in
Raeren. En nu slaan ze hen gade vanuit het
café in het voormalige station van Kalterherberg. Op de Vennbahn kom je elkaar nu eenmaal vaak tegen. Ook het drietal lijkt vader en
zoon te hebben herkend en steken vrolijk hun
hand op. Voor Christophe en Karl-Heinz zit de
33 km lange etappe van vandaag, van Raeren
naar Leykaul bij Kalterherberg, er bijna op. Dit
keer zal het duo het volledige traject van Troisvierges naar Aken in vier dagen afleggen. Vorig
jaar deden ze er een dag meer over. Doen ze
het volgend jaar nog beter? “Maakt niet uit”,
klinkt het in koor. Karl-Heinz wil in de eerste
plaats ten volle van de natuur genieten. Voor
Christoph, historicus aan de universiteit van
Luxemburg, is vooral de bewogen geschiedenis
van de Vennbahn interessant. Ook de amicale
sfeer onder de vele fietsers weten ze te appreciëren. Geen inhaalmanoeuvre zonder een
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De Oostkantons op hun best: de fietsroute neemt je mee langs gevarieerde landschappen en prachtige dorpjes

luidkeelse dankjewel. Pech onderweg? Hulp is
steeds nabij. Een voor allen, allen voor een –
hét motto op de Vennbahn.

Een rijke geschiedenis
De Vennbahn is een 125 km lange fietsroute
dwars door de Oostkantons, die het Duitse
Aken met Troisvierges in Luxemburg verbindt.
Maar voordat het traject in 2012 tot fietspad
werd omgetoverd, deed het een eeuw lang
dienst als ijzeren slagader tussen de industriegebieden rondom Aken en het noorden van
Luxemburg. De route ontleent haar naam aan
de Hoge Venen, het uitgestrekte Duits-Belgische natuurpark waar ze pal doorloopt. Op het
eerste gezicht zou je zeggen dat de Vennbahn
slechts twee grenzen passeert – van Luxemburg naar België en vervolgens Duitsland –
maar niets is minder waar. Op het stuk tussen
de Belgische dorpjes Raeren en Leykaul, een
luttele 33 km, steek je maar liefst 14 keer de
Duits-Belgische grens over … zonder het Belgische grondgebied te verlaten. Christophe legt
uit: “Tot de Eerste Wereldoorlog liep de VennD e O o s t ka nt o n s - H et m a g a z i n e 2022

bahn op Duits territorium. In die tijd behoorden
Lotharingen en Luxemburg tot het Duits Tolverbond, een vereniging van Duitse staten ter
bevordering van handel en industrie.” De Venn
bahn was de motor voor de ongeziene economische bloei in de regio. Niet verwonderlijk dus
dat de Belgen na de oorlog de controle over de
spoorweg opeisten. Met het Verdrag van Versailles kreeg België de Oostkantons en dus ook
effectief het grootste deel van de Vennbahn
in handen. Maar het kronkelende tracé zou ook
gebieden doorkruisen die Duits bleven. “Daarvoor vond men een eenvoudige oplossing”, gaat
Christophe verder. “De spoorstrook en bijbehorende stations werden over de hele lengte
tussen de grensovergangen bij Raeren en Leykaul Belgisch grondgebied, ook daar waar de
spoorweg de Duitse grens overschreed. Hierdoor raakten vijf stukken van Duitsland ingesloten door Belgisch grondgebied, en vormen
tot op vandaag kleine exclaves.

is, raken vader en zoon het maar niet eens.
Christoph kiest voor het deel van Sankt Vith
tot aan de Luxemburgse grens. “Daar vind je
nog écht ongerepte natuur”, argumenteert
hij. Karl-Heinz heeft het dan weer meer voor
het tracé Leykaul-Monschau, dat zich een weg
door het Rurdal slingert. Christoph knikt instemmend en voegt er meteen aan toe dat je
vanaf het viaduct een prachtig zicht hebt op
Reichenstein, geschiedkundig een zeer interessant klooster. Karl-Heinz onderdrukt een lach
en zwijgt. Hij dacht eerder aan het adembenemende landschap en de Schotse hooglanders
die de glooiende weilanden begrazen. Over
één iets is het tweetal het alvast wel roerend
eens: de in onbruik geraakte Vennbahn-spoorweg transformeren in een fietsroute was een
geweldige beslissing. Christoph neemt zijn kinderen vaak mee op pad langs de Vennbahn, en
ook Karl-Heinz geniet met volle teugen van de
fietstochten met zijn zoon. De Vennbahn – een
fietsroute over grenzen en generaties heen. 

•

Schijnbaar grenzeloos
Vandaag merk je niets meer van die grensovergangen. Geen borden die de fietsers in
Duitsland of België welkom heten, geen landsvlaggen langs de kant van de weg. Over de
vraag welk stuk van de Vennbahn het mooist

Meer informatie
vennbahn.eu
ostbelgien.eu/nl/fiets
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I n fo f i et s e n

Verborgen natuurparels ontdekken
langs het Ovelo-knooppuntennetwerk

De Oostkantons:
zó dichtbij
De Oostkantons vormen een paradijs voor fietsfanaten. Rustig fietsen
door bossen en weiden of liever steviger kuitenwerk? Het netwerk
van 1.350 kilometer fiets- of mountainbikeroutes biedt voor elk wat wils.
Van paden dwars over het Hoge Venen plateau tot het verzamelen van
hoogtemeters in de Ourvallei. Vijf tips voor een geslaagde fietsvakantie

Zorgeloos fietscomfort

Bossen, velden, modder.
De e-scoots zoeven door
elk terrein

Fietsen langs knooppunten
De ruim 40 kilometerlange fietsroute „langs kastelen en
meanders“ voert je door waterrijk gebied en langs een van de
oudste dorpen van de Oostkantons. Starten doe je in BurgReuland. Dit is één van de 11 uitgestipelde routes op het
Ovelo-knooppuntennetwerk. Onderweg volg je gewoon de
bewegwijzering. Op elk kruispunt staat de afstand en richting
aangeduid tot de volgende splitsing. Eenvoudiger kan niet!

Handige fietsplanner
Stippel je fiets- of mountainbikeroute uit met de GO-app
en plan je pauzes onderweg:
een bezienswaardigheid meepikken, een hapje eten of ergens
logeren. Keuze uit 850 kilometer
aan fietspaden binnen het netwerk „VeloTour Hohes Venn-Eifel“.
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Voor meer tips, bezienswaardigheden, logies en evenementen in de Oostkantons:
ostbelgien.eu/nl/fiets

Met deze handige app stippel
je eenvoudig je route uit
D e O o s t ka nt o n s - H et m a g a z i n e 2022

On the road

Foto‘s Matthieu Leufgen; Dominik Ketz /ostbelgien.eu (4)

ostbelgien.eu/nl/beleven/
ontdekken/sport-vrijetijd/
funsport

Meer informatie

bettundbike.de
ostbelgien.eu/nl/verblijven/
bed-bike-accomodaties

go.ostbelgien.eu

Actie gegarandeerd!
Zin om te toeren in de Hoge
Venen? Stap op een e-scoot of
rolstoeltoegankelijke quad en trek
quasi geruisloos de omringende
bossen in! Wat volgt is een spannend avontuur langs rotsachtige
parcours en steile heuvels. Dankzij
de brede banden, goede vering
en krachtige elektromotor ploeg
je je moeiteloos door de modder.
Waimes is de perfecte startplaats
voor een tocht onder begeleiding
van een gids. Welkom!

ostbelgien.eu/nl/fiets/vennbahn/ovelo-fietstochten

Van een reparatieset en een
veilige fietsstalling tot een stevig
ontbijt. Dat zijn de ingrediënten
van een „bed+bike“-formule
in de fietsvriendelijke logies
herkenbaar aan het ADFC-label.
Een kwaliteitslabel dat enkel
toegekend wordt aan vakantieverblijven, B&B’s, hotels en
campings die aan bepaalde
normen voldoen. Deze accommodaties zijn speciaal uitgerust voor
de fietsgasten. Zelfs met een
ruimte om de fietsen af te spuiten.

Voel je vrij: je haren in de wind,
de heerlijke geur van hooi en
hars, alleen het geluid van
vogelgezang. Fietsen in de natuur.
Geen betere manier om intens
te genieten. Steeds meer mensen
kiezen voor een meerdaagse
formule. Geen wonder ook. Het is
erg praktisch om van hotel naar
hotel te fietsen zonder gesleur
met je bagage. Het enige wat
je ‘s avonds hoeft te doen, is je
voetjes onder tafel steken in
het restaurant.
Zorgeloos fietsen zonder
gesleur met je bagage

De gastheer verklapt leuke
tips en weetjes

ostbelgien.eu/nl/verblijven/
arrangementen/fietsvakantie
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W i l d e k r u i d e nwa n d e l i n g

De place to be voor natuurzoekers: Haus Ternell biedt workshops, begeleide wandelingen en natuurcursussen aan

Voor elk
wat wil(d)s
Te k s t Ch r i s t i a n e Wü r t e n b e rg e r
Eetbaar of niet?
Tijdens een wandeling
rond Huis Ternell
leer je de natuur op
een volledig nieuwe
manier kennen.
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Fot o ’s O l i ve r Ra at z

Aan de voet van de Hoge Venen ligt Huis Ternell. In dit
natuurcentrum, dat ook een museum en kruidentuin herbergt,
valt flink wat te beleven. Zo trokken wij tijdens een cursus
wilde kruiden samen met kruidenexpert Karin Laschet op pad

D e O o s t ka nt o n s - H et m a g a z i n e 2022
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W i l d e k r u i d e nwa n d e l i n g

Samen met haar gezelschap ontdekt Karin Laschet de natuur.
Ze laat hen vele plantjes aanraken, plukken en proeven

W

ilde kruiden, je ziet ze overal:
in de velden, aan de rand van
de weg of zelfs in je eigen
tuin. Je kent ze wel, maar
wist je ook dat soorten zoals rode klaver, zevenblad of wilde marjolein
eetbaar, gezond en eigenlijk best lekker zijn?
Karin Laschet weet er alles over. Zij neemt
haar gezelschap mee op sleeptouw door de
kleurrijke kruidenwereld rond het Natuurcentrum Huis Ternell nabij Eupen. Terwijl haar
gasten de vele plantjes met al hun zintuigen
ontdekken, vertelt zij hoe je de kruiden kunt
herkennen, welke werking ze hebben en bij
welke gerechten ze bijzonder goed passen.
Huis Ternell ligt in de Oostkantons, aan
de rand van het grootste natuurreservaat
van België, de Hoge Venen. Naast een museum over de plaatselijke fauna en flora is in dit
authentieke gebouw ook een restaurant met
een café gevestigd. Het natuurcentrum, dat
voluit officieel ‘Huis Ternell Eupen, centrum
voor milieueducatie en duurzaamheid’ heet,
organiseert wandelingen en workshops voor
alle leeftijden – De cursus over wilde kruiden
van Karin Laschet is slechts een van de vele
activiteiten in het aanbod.

De Hoge Venen vormen een uniek leefgebied.
Hier groeien veel planten die in de
rest van de Oostkantons niet voorkomen

De natuur proeven
“Er in groep op uit trekken en samen al dat
moois van moeder natuur ontdekken, heerlijk
vind ik dat”, vertelt de experte in wilde kruiden
en volwaardige voeding. Onderweg ontdekken
de deelnemers niet alleen dat zevenblad naar
peterselie smaakt, maar ook dat het bijzonder
rijk is aan vitamine C. Ze snuffelen aan vlierbessen, plukken dagkoekoeksbloemen en kauwen
er lustig klaverbladeren op los – een ware bron
van vitamine A, geeft Karin mee. En, hoe smaakt
het? “Hmm, nieuw, anders, naar klaverbloesems
zou ik zeggen”, merkt iemand lachend op.
De Hoge Venen vormen een unieke biotoop. Tijdens de laatste ijstijd ontstonden op
de 5000 hectare grote hoogvlakte hoogvenen
van wel tien meter diep. De zure bodem, het
koude klimaat en de grote hoeveelheden neerslag op het plateau brachten een plantenwereld voort die in de rest van de Oostkantons
niet voorkomt. Hier vind je naast de streng
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Er zijn maar een paar eetbare planten in de Hoge
Venen. Laschet en haar gasten weten
ze te vinden in de grote tuin van Haus Ternell

Als je weet welke planten
en kruiden eetbaar zijn, is
een wandeling in de natuur
als een bezoek aan een
openluchtsupermarkt
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W i l d e k r u i d e nwa n d e l i n g

beschermde beenbreek ook de zeldzame Europese zevenster en zelfs de vleesetende ronde zonnedauw. “De Hoge Venen zijn een waar
natuurreservaat. We leven hier echt wel in het
paradijs”, vertelt Laschet enthousiast. Eetbare
planten zijn hier iets minder talrijk. Maar Laschet en haar gasten weten ze te vinden in de
uitgestrekte tuin aanpalend aan Huis Ternell.

Kruidige
finishing touch

Insecten verbergen
zich vaak in bloemen.
Daarom wordt de
oogst eerst buiten
uitgespreid voordat
ermee wordt gekookt

“Wilde kruiden zijn bijzonder rijk aan secundaire
plantenstoffen zoals weerstandversterkende
flavonoïden en tannines. Die zijn broodnodig
om te groeien en te overleven in het wild,” legt
Karin Laschet uit. Ondertussen gaan de gasten
in de keuken aan de slag met al die natuurschatten die ze zelf hebben verzameld. Samen
toveren ze marjolein, klaverbloesems en feta
om tot een heerlijke kwark. Snijbietbladeren
worden gepimpt met kruidenboter op basis

van fijngehakt zevenblad en klinken doen ze
met een verfrissend glas honingwaterlimonade
met vlierbloesems. Terwijl iedereen aan tafel
zit en geniet van al dat lekkers, geeft Karin als
toetje nog een paar belangrijke tips mee. “Respecteer de natuur: pluk niet meer dan je nodig
hebt en vers kunt gebruiken. Voorkom dat je
de planten beschadigt of helemaal uit de grond
trekt, anders kunnen ze niet verder groeien.
En spreid de geplukte kruiden thuis eerst even
buiten uit, zodat alle kleine insecten terug in
de natuur kunnen ontsnappen”, vertelt Karin,
terwijl ze een stukje van het heerlijk krakende,
zelfgebakken volkorenbrood afsnijdt. 

•

Meer informatie
ternell.be
ostbelgien.eu/nl/beleven/
uitstapjes/hoge-venen

„Respect voor de natuur betekent
dat je nooit meer neemt dan je
absoluut nodig hebt.“ Ka r i n L a s c h et

Lekker en
gezond:
na inspanning
volgt culinaire
ontspanning

Je hoeft niet altijd grote hoeveelheden kruiden te gebruiken.
Wat snippers zevenblad of een handvol klaverbloesems zijn vaak genoeg

40
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Service

Hoe kan je
ons bereiken?

Houten paden lopen kriskras
doorheen het in de ijstijd
gevormde Brackvenn.
Op die manier kun je het
unieke veenlandschap veilig
en droog ontdekken

Op zoek naar inspiratie, originele logies, activiteiten of evenementen?
Het webportaal van het Toeristisch Agentschap Oost-België
staat boordevol tips. Nog meer ideeën? Volg ons op Facebook of via
andere socialemediakanalen. Neem een kijkje:

ostbelgien.eu/nl
facebook.com/OostkantonsToerisme
@visit_ostbelgien
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Nu al dromen van vakantiepret?
Het Toeristisch Agentschap OostBelgië verzamelde alle informatie op
hun website. Handig! Je kan er ook
toeristische brochures, routeplanners
en vouwkaarten over verschillende
vakantiethema’s downloaden.
ostbelgien.eu/nl/gratis-brochures
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Ausf lugsziele & Aktiv itäten / lieux d'excursion & activ ités /
tips voor tr ips & activ iteiten / excursion destinations & activ ities

Tips voor
trips en logies

Kultur &
Freizeit
Culture &
loisirs

Ausflugsziele und Unterkünfte

Cultuur &
vrije tijd

Lieux d'excursion et hébergements

Culture &
leisure

Excursion destinations and accomodation

Naturzentrum Ternell

Foto‘s Dominik Ketz /ostbelgien.eu (3); Oliver Raatz

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

44

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

Ähren

Zimmer

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

Hunde erlaubt

barrierefrei

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

fahrradfreundliche Unterkunft

Ausf lugsziele & Aktiv itäten / lieux d'excursion & activ ités /
tips voor tr ips & activ iteiten / excursion destinations & activ ities

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

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

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

Actionzone

Sniper Zone – Premium
Outdoor Activities

Freizeitzentrum
Tomberg

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

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

Worriken

Robertville-les-Bains

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

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

Montenauer
Schinkenräucherei

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

Ardenne Activity

Eastern Valley Activities

rue des Bergers 12
4950 Ovifat
+32 487 27 59 50
info@ardenneactivity.be
ardenneactivity.be

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

Brauerei Eifel Domäne

Brasserie de Bellevaux

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

Belgium Peak Beer

Hotel Amel Mitte ***

Hotel Müller **

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

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

10

10

Am Bahnhof 19
4770 Montenau
+32 80 34 95 86
info@montenauer.com
montenauer.com

Hotels

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

46

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

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

épis

chambres

animaux admis

pmr

logements adaptés aux cyclistes

Unterkünfte / hébergements / log ies / accomodation

Haus Tiefenbach ****

Hotel Drosson ***

Hotel Eifeler Hof ***

Hotel International

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

37

30

13

Hotel Bütgenbacher
Hof ****
Marktplatz 8
4750 Bütgenbach
+32 80 44 42 12
info@hbh.be
hbh.be

10

34

Hotel-Restaurant
Au Printemps ***

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

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

Hotel du Lac ****

Hotel Eifelland ****

Hotel Lindenhof ***

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

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

24

16

20

Sporthouse Worriken

Ambassador Hotel ****

Kloster Heidberg

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

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

28

38

38

12

Hotel Paquet ****

Hotel Ulftaler Schenke ***

Hotel Val de l‘Our ***

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

14

15

Hotel - Restaurant
Zur Alten Mühle S ***

Sleepwood Hotel ***

Park Hotel

Daft Hotel **

Hotel Albert Ier **

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

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

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

14

16

12

14

6

19

48

aren

kamers

honden welkom

toegankelijk

fietsvriendelijke verblijven

Unterkünfte / hébergements / log ies / accomodation

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

Le Val d'Arimont
Hotel Resort ****
chemin du Val 30
4960 Arimont
+32 80 33 07 61
info@val-arimont.be
val-arimont.be

14

L'Esprit Sain ***

My Hotel ****

Hotel Zum Burghof ***

Hotel Zur Post

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

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

14
9

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

84

Hotel Restaurant
Tychon ***

Hotel-Restaurant-Bistro
Zum Onkel Jonathan ***

Ibis budget Aachen
Raeren Grenze *

Hotel des Bains &
Wellness ****

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

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

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

42

5

4

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

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

Hotel La Chaumière
du Lac ***

Hotel Le Cyrano ***

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

15

rue de la Gare 23-25
4950 Waimes
+32 80 67 99 89
info@cyrano.be
cyranohotel.be
17

12

10

86

Gästezimmer

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

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

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
info@hotelzumbuchenberg.be
hotelzumbuchenberg.be

Chambres
d'hôtes
Gastenkamers
B&Bs

34
14

8

50

De Eifelhoeve **

Gut Eidt **

Sleep Inn B&B

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

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

Mühlenbachstraße 2
4770 Born
+32 80 55 01 58
info@sleep-inn-born.com
sleep-inn-born.com

5

6

2

34

ears

rooms

dogs welcome

accessible

bike friendly accommodation

Unterkünfte / hébergements / log ies / accomodation

Level600 B&B ****

B&B The Place 2 Beer ***

Hof Kriemisch *

Haus Hadch

B&B Maison Ruthier

La Nuit d'Or

Bio B&B La Petite Roer

La Romance du Lac

Hünningen 175 d
4760 Hünningen
+32 472 42 27 38
info@level600.com
level600.com

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

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

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

4

5

3

3

3

3

4

3

5

1

Herbergen &
Jugendherbergen
La Ferme du Père Eugène

Landhauszimmer ***

Gut Stangs

Marias Guesthouse

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

Panneschopp 18
4731 Eynatten
+32 472 96 68 73
info@mariasguesthouse.be
mariasguesthouse.be

2

10

1

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

4

Auberges &
auberges de
jeunesse

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

Auberge de Jeunesse
Hautes Fagnes

Eifel-Ardennen
Jugendherberge

Gîte Kaleo d'Ovifat

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

22

Herbergen &
jeugdherbergen
Hostels &
youth hostels

3

1
2

10

52

5

Ähren

Zimmer

Hunde erlaubt

barrierefrei

rue des Charmilles 69
4950 Ovifat
+32 80 44 46 77
ovifat@kaleo-asbl.be
kaleo-asbl.be
24

fahrradfreundliche Unterkunft

Unterkünfte / hébergements / log ies / accomodation

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

11

3

4

2

Ferienhaus Haep –
Eifelblick

Ferienhaus Mühlenberg

Schmidt Cottage

Snowviewlodge

Weckerath 40
Merlscheid 37
4760 Weckerath
4760 Merlscheid
+32 80 54 83 24
+32 80 78 55 15
erna.grommes@skynet.be
ferienhaushaep@hotmail.com ostbelgien.eu/
ostbelgien.eu/
muehlenberg
haep-eifelblick
3
3
4
3

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

Appartements
Am Hohenbusch

Ferienhaus Schaus

HansHaus

Haus Lela

Haus Turbes

Studio Natur Pur

Vakantiewoning-Pype

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

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

Hünningen 155A
4760 Hünningen
+32 490 56 88 02
info@vakantiewoningpype.be
vakantiewoning-pype.be

9

1

3

3

3

4

9

4

7

Hohenbusch 25
4990 Grüfflingen
+32 80 22 60 37
info@amhohenbusch.be
amhohenbusch.be

5

3

Ferienhaus Marx
Marxgasse 1
4790 Dürler
+32 80 42 02 24
ferienhaus@gonay.be
gonay.be/marx
3

4

9

4

4

Landidylle Krimmels

Stefanshof

Stefanshof

Zur Alten Linde

Fleur de Lys

Haus Engel

Le Refuge des Sottais

Souvenirs d'Ouren

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

Libelle & Mirabelle
Schoppen, Stefanshof 1
4770 Amel
+32 478 33 28 55
info@stefanshof.be
stefanshof.be

Schoppen, Stefanshof 2
4770 Amel
+32 479 74 61 26
christianne.heck@henamo.eu
henamo-stefanshof.be

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

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

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

4

3

3

14
2

4

4

4

4

54

10

2

10

épis

chambres

animaux admis

pmr

logements adaptés aux cyclistes

4

Unterkünfte / hébergements / log ies / accomodation

Beverly Weekend

Ferienwohnung T-Ravel

Haus Luna

Villa Curiosa

Chalet de Cligneval

Chalet de Mont

Fleur des Bois

Gîte Marialf

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

Brunnenstraße 41
4750 Weywertz
+32 471 99 61 25
+32 80 44 59 56
ruth@mreyen.be
t-ravel.be

Weddemer Weg 12
4750 Weywertz
+32 495 24 55 14
info@hausluna.be
hausluna.be

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

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

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

4

8

4

4

4

5

2

Dojo-Haus

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

4

2

Aux Rêves de la Honien

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

Malmedyer Straße 144
4700 Eupen
+32 495 90 51 71
pauljungbluth@skynet.be
ostbelgien.eu
sweethome

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

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

2

3

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

A l'Orée du Waud
rue de la Centrale 13
4960 Ligneuville
+32 495 24 10 16
info@oree-du-waud.be
oree-du-waud.be
3

5

2

3

8

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

3

Green Key Ferienhaus
Lanterfanter
Wingerscheid 1
4780 Schönberg, Sankt Vith
+32 80 39 98 77
info@lanterfanter.be
lanterfanter.be

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
+32 475 97 63 13
+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

aren

5

2

kamers

2

Ferienwohnung Müllers

3
4

4

Ferienhaus
Hüwels-Kessler

3

1

56

5

2

Hof Luterberg –
Am Bach

7

3

4

Casa Maria

Time to Relax

1

3

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

Sweet Home Eupen

2

5

La Linaigrette
Cottage 33 Eupen

3

3
3

3

honden welkom

3

toegankelijk

8

fietsvriendelijke verblijven

6

Unterkünfte / hébergements / log ies / accomodation

Ferme du Père Louis

La Cachette

Les Rhododendrons

Lodge du Lac

Camping Oos Heem ***

Camping Hohenbusch *****

Camping Worriken

Grotte des Nains *

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
ostbelgien.eu/
rhododendrons

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

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

4
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72
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1

La Maison du Chasseur

Résidence d'Ol Vich périr

Röd Hus

Camping Wiesenbach

Camping Anderegg **

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

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

3
2

6

4

5

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

3
66

Mehr Infos / Plus d’infos
Meer informaties / Further information

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

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

Val d'Arimont

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

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

ostbelgien.eu

37
49

6

58

ears

rooms

dogs welcome

accessible

bike friendly accommodation

Een verblijf in de Oostkantons heeft altijd iets magisch. Inspiratie en ontspanning vormen er de belangrijkste
ingrediënten van een deugddoende vakantie. Fietsen langs oude sporen, wandelen door het land van de
Kelten, op expeditie in een oude leisteenmijn. Ideaal voor wie zin heeft in buitengewone belevingen die je heel
dicht bij de lokale cultuur brengen. In de Oostkantons kan je je herbronnen en voluit genieten. Culinaire
hoogstandjes en sterrenrestaurants gaan hand in hand met gastvrije logies. De sympathieke uitbaters doen
er alles aan om hun gasten in de watten te leggen. Meer inspiratie? Neem een kijkje op de website van
het Toeristisch Agentschap Oost-België. Ontdek het ruime logiesaanbod, plan de activiteiten die perfect bij
je passen en boek eenvoudig je verblijf online. Voel je welkom!
ostbelgien.eu

Foto Chris Eyre-Walker /Best of Wandern

Vakantie voor de ziel

