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Het toeristische
aanbod in een
oogopslag
Deze kleine, praktische reisgids wil u het zoeken
naar excursies en bezienswaardigheden makkelijker maken.
Op de volgende pagina’s worden de bezienswaardige plaatsen, de toeristische attracties, de
actieve vrijetijdsmogelijkheden en waardevolle
ontdekkingen van noord tot zuid en van oost
tot west beschreven.
Een thematische indeling vergemakkelijkt het
zoeken naar de passende vrijetijdsbezigheid.
Een geografisch overzicht vindt u op de pagina’s
102 en 103.

Ook de beide „Drielandenpunten“ in het
noorden en het zuiden van de Oostkantons zijn
ongetwijfeld een ommetje waard.
Veel plezier bij het ontdekken,
ontspannen en genieten!
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WELKOM IN DE OOSTKANTONS

De veelzijdigheid van de attracties en de actieve
vrijetijdsmogelijkheden zal u verbazen: u kunt
kiezen uit de unieke natuur, de burchten, de
delicatessen van de streek, de themamusea,
wandelen, fietsen, paardrijden, hengelen,
wintersport, enz.

HARTELIJK
WELKOM IN DE
OOSTKANTONS!
Een uniek stukje „Ardennen“! 92.000 vooral Duitstalige - inwoners wonen in
de Oostkantons, een 1.050 km² groot gebied aan de grens met Nederland, Duitsland en Luxemburg. Hier ligt het 5.000 ha
grote Natuurreservaat “Hoge Venen”, een
van de laatste hoogveenlandschappen
van Europa en hier ontspringen talrijke
riviertjes die de omliggende stuwmeren
voeden.

WELKOM IN DE OOSTKANTONS

Ondanks de kleine oppervlakte laten de
Oostkantons een wonderbaarlijke veelzijdigheid aan landschappen zien.
Het Land van Eupen en dat van het
Geuldal met de gemeenten Kelmis en
Lontzen aan het noordelijke drielandenpunt (België, Duitsland en Nederland)
zijn als streek van landhuizen, burchten
en sloten bekend en kunnen als uitlopers
van het Land van Herve met een onmiskenbare landschappelijke bekoring
begeleiden. Eupen, de verborgen hoofdstad van de Oostkantons met een groot
verleden van lakenproductie, en Raeren
met zijn internationaal pottenbakkersmuseum gelden als uitstekende aantrekkingspunten.
Het zogenaamde Wallonië van Malmedy
en Waimes met de Hoge Venen heeft in
de Oostkantons steeds een toeristische
voortrekkersrol gespeeld. Als een in Europa uniek hoogveenlandschap van 4.000
ha met turf- en veengebieden heeft het
natuurreservaat internationale belangstelling gewekt, wat onmiddellijk op de
beide gemeenten aan zijn zuidelijke kant
invloed heeft gehad. Goed uitgebouwde knuppelwegen voeren behoedzaam
door dit indrukwekkend landschap.
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Hier bevindt zich het hoogste punt van
België (Botrange 694 m). Dit gebied kan
te voet, per fiets of op bewegwijzerde autowegen verkend worden.

WELKOM IN DE OOSTKANTONS

Het Meer van Bütgenbach – overigens
een van de belangrijkste watersportcentra in België – is een ander aantrekkingspunt in de Oostkantons. In de aangrenzende gemeente Büllingen telt de
narcissenbloei in de lente ongetwijfeld
tot de landschappelijke hoogtepunten.
De talrijke natuurbeschermingsgebieden
van de gemeente nodigen gedurende het
ganse jaar uit tot uitgebreide wandelingen.
Als hart van de Belgische Eifel gelden
zonder twijfel het Land van St. Vith en
het Opper- Ameldal. St.Vith als handelscentrum en de gemeente Amel als een
van de oudste nederzettingen wijd en zijd
kunnen met zeer verschillende charmes
bekoren.
Verder zuidelijk drukken talrijke valleien,
die stuk voor stuk hun eigen karakter
en charme hebben, hun stempel op het
beeld van deze vakantieregio. Enkele
slechts licht ingesneden en andere veel
dieper, zoals bijvoorbeeld het Ourdal in
de gemeente Burg-Reuland, een klein
Zwitserland met gekalkte en bonte hoeven, waar zich kerken met hun uivormige
torens verheffen en dat aan het drielandenpunt België, Duitsland en Luxemburg
grenst.
Een bijzondere aantrekkingskracht
oefent de streek ook in de winter uit,
wanneer de skifanaten hier de beste
sneeuwvelden van het hele land komen
ontdekken.
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Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Amel

Kerk van de onbevlekte ontvangenis in Medell

De gemeente Amel is een landelijke gemeente met 18 mooie dorpen, waar zowat
5.000 mensen leven. Het eigenlijke kenmerk van de gemeente zijn grote, samenhangende woudgebieden die over talrijke,
goed bewegwijzerde wandel- en fietswegen kunnen verkend worden. Bijzondere
vermelding verdienen daarbij het kunsten bosleerpad in Heppenbach evenals het
fietswandeltraject op de vroegere spoorwegbedding van de Vennbahn van St. Vith
over Montenau naar Waimes.
De gemeente behoort tot de oudste nederzettingsgebieden van het Land tussen Venn
en Schneifel. De naam Amel is van Keltische
oorsprong en betekent „water“. AMEL is
8

ook een oude marktplaats. Nog vandaag
vindt daar op 11 november de traditionele
Hubertmarkt plaats met een veelzijdig warenaanbod, aanleunend bij het feest van de
patroon van de parochie. Het mooie marktkruis uit rood zandsteen en het jaartal 1722
naast de parochiekerk, kon ondanks enkele
beschadigingen wegens de laatste oorlog,
behouden blijven.
In het Antoniushuis (14e eeuw) achter de
kerk herbergt het Streek- en wortelmuseum een fototentoonstelling die herinnert
aan het verleden van de Eifel, evenals zonderlinge plantenwortels, voorwerpen en
voormalige werktuigen.

Woud-en
kunstleerpad Heppenbach

Fietswandeltraject RAVeL

Streek-en wortelmuseum
in Amel

Hof Schoppen

St. Sebastiaankapel
Eibertingen

Tot de bijzonder bezienswaardige en onder monumentenzorg staande kerken behoren:
• de St. Sebastiaanskapel in Eibertingen
met barokaltaar en beelden uit de
18e eeuw. Het altaar herbergt de relikwieën van 81 verschillende heiligen;
• de St. Barbarakapel uit het jaar 1688 in
Iveldingen;
• de St. Martinuskerk in Meyerode. In de
kerkhofmuur is een vondst ingemetseld die men bij de uitbreiding van de
parochiekerk in de funderingen heeft
ontdekt. Het gaat hier met grote waarschijnlijkheid om de dekplaat van een
vroegchristelijk graf.

Het stenen Grawet-Kruis uit het jaar 1658
in het Ommerscheider Wald in de nabijheid
van Herresbach, evenals het Hof Schoppen
124, waarvan de gevels en daken evenals
het portaal van het linker woongedeelte
onder monumentenbescherming geplaatst
zijn, lonen een omweg voor bezoekers die
in geschiedenis belang stellen.

Info:

Toeristische informatie verkrijgt
men eveneens in:
Bakkerij Marquet
Kirchweg 175 • 4770 AMEL
Tel.: +32 (0)80/34 92 07

www.amel.be
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Monumenten en bijzonderheden

Marktkruis in Amel

Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Büllingen

Gebied „Weißer Stein“

Büllingen is niet enkel qua oppervlakte de tweede grootste en oostelijkste gemeente van België, in Büllingen ligt ook het
hoogste dorp van België (Rocherath: 650m)
en het tweede hoogste punt van het land:
Weißer Stein (692m). De witte steen is een
2x2 meter grote kwartsrotsblok die in de
omgeving van Mürringen te vinden is.
De natuur speelt een belangrijke rol in Büllingen. Het Natuurpark “Hoge Venen-Eifel”
nodigt elk jaar uit tot wandelingen. In de
winter komen eveneens de skivrienden op
talrijke langlaufpistes aan hun trekken.
Hout- en metaalbouw behoren tot de
hoofdbezigheden van de bevolking.
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Tot de landschappelijke highlights behoort
de narcissenbloei in de lente in het Holzwarchedal tussen Mürringen en Rocherath
en tevens het heerlijke Frankenbachdal in
de omgeving van Manderfeld.
Een andere toeristische aantrekkingspool
gedurende het ganse jaar is de Ardenner
Cultur Boulevard met een van de grootste
kerkkribbententoonstellingen van Europa,
een tentoonstelling van antieke poppen,
een modelspoorwegtentoonstelling e.v.m.
Samen staan 6 kerken in de gemeente Büllingen onder monumentenzorg:
• de St. Eligius-parochiekerk in Büllingen
als een van de weinige eensteunskerken van de Oostkantons;
• de St. Kornelius kapel in Holzheim, een
van de typische kleine barokkerken
van de Eifel;

Ars Figura in het
Ardenner Cultur Boulevard

Kapel Krewinkel

Narcissen in het
Holzwarchedal

Frankenbachdal

Eensteunkerk in Büllingen

•

de St. Lambertus kerk in Manderfeld
met 14 kruiswegstations uit rood
zandsteen;
• de St. Eligius kapel in Krewinkel (1548),
die vandaag voor concerten en tentoonstellingen dient;
• de St. Brictius kapel (18e eeuw) in Merlscheid, met haar barok inrichting en
een veelvoud aan kleine kunstwerken;
• de St. Anna kerk (1601) in Wirtzfeld
verrast eveneens door haar barok
meubilair.
Op de weg naar Büllingen staan nog enkele
overblijfselen van kruiswegen uit het jaar
1772: stations (1, 2, 3 en 7)
Hoewel niet onder monumentbescherming
maar toch bezienswaardig is de in neoromaanse stijl gebouwde kerk van Rocherath
met talrijke keramiekwerken, de bijzondere
kerkvensters en de grote muurschilderij in

het koor. Achter de kerk bevindt zich een
imitatie van de Lourdesgrot.
Het turbulente oorlogsverleden van de regio wordt aan de nog bestaande “Höckerlinie” van de Westwall aan de grens tussen
de gemeente Büllingen en de Bondsrepubliek Duitsland duidelijk. Het best toegankelijk over de naburige plaats Roetgen (D).

Info:

Tourist Info Büllingen
Gemeentebestuur, Hauptstr. 16
4760 Büllingen
Tel.: +32 (0)80/64 00 36
(di., do., vr. 9-12 uur, juli-augustus:
di.-vr.: 9-12 uur)

www.buellingen.be
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Monumenten en bijzonderheden

H. Johannes de Doper
kerk in Rocherath

Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Burg-Reuland

Het schilderachtige ourdal

De gemeente Burg-Reuland is de zuidelijkste gemeente van de Duitstalige Gemeenschap en grenst aan Luxemburg en
Duitsland. Het Europamonument aan
het Drielandenpunt in Ouren is een populaire uitstapbestemming voor toeristen en
autochtonen.
Cultureel geïnteresseerden en ook natuurliefhebbers komen in het Ourdal ten volle
aan hun trekken en kunnen naast veel geschiedenis in een trek ook nog het schilderachtige landschap ontdekken.
Kerken, burchten, kapellen,... een ontdekkingsreis door eeuwen vol van boeiende
verhalen.
De landelijke gemeente wordt door de vallei van de Our gekenmerkt – het meest
bergachtige deel van de Oostkantons, ook
“parel van de Oostkantons” genaamd. Het is
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een populaire bestemming voor wandelaars en mountainbikers.
In de plaats Reuland staat de Burcht Reuland, een van de grootste burchtruïnes van
de Eifel. De historische rondgang rond de
burcht belicht op meer dan 30 panelen de
sporen uit vervlogen tijden.
Eveneens bezienswaardig is de rooms-katholieke parochiekerk van het dorp, die aan
de heilige Stephanus is gewijd en stamt uit
de 18e eeuw. Daar bevindt zich het grafmonument van burggraaf Balthasar von Pallant
en zijn gemalin Elisabeth von Milendonck.
Naast de parochiekerk St.Stephanus in
Reuland staan andere kerken en gebouwen
van de gemeente onder monumentenzorg:

•

de St. Petrus en Paulus kerk in
Ouren met gewelfde koepelkap en
achthoekvormig koor en eveneens

Burg Reuland

Fietswandeltraject RAVeL

St. Peter en Pauluskerk
in Ouren

Steffeshausen - winnaar 2007

Europamonument - Ouren

„Ons dorp moet toekomst hebben“

•
•
•

de kruisweg en de pastorie. Aan de
ingang van het dorp herinnert een
uitstekende rots over de Our aan de
legende van de riddersprong.
de St. Remaklus kerk in Thommen is
de oudste parochiekerk van de regio
(15e eeuw);
de St. Hubertus kapel (1313) in Weweler hoog boven op de Ourberg is
ook op grond van haar wondermooie
ligging een lust voor het oog.
de voorgevel en het dak van het slot
van Oberhausen.

Een ongewone wandeling met als thema
„Deur & Poort“ start in Reuland aan het Kulturhaus en vestigt de aandacht van de bezoeker op de oude deuren en poorten van
de huizen in de dorpskern, zo o.a. ook op
de geklasseerde huizen Nr. 103-104 en het
herenhuis Orley tegenover de kerk.

De toeristische aantrekkingspunten kunnen
ook vanaf het fietswandelparcours op de
voormalige spoorweglijn 47 (RAVeL) ontdekt worden. Gezien het traject bijna geen
hoogteverschillen kent, kan elkeen moeiteloos van Oudler over Reuland-Auel hetzij
richting Prüm (D) of St. Vith fietsen.
Een andere attractie is het Eastbelgium
Action & Fun Center in Grüfflingen. Naast
een kartpiste op Europees topniveau bevinden zich daar 10 bowlingbanen, lasergame,
digital shooting, sumo, een indoor-kinderspeelplaats, e.v.m.

Info: Tourist Info Burg-Reuland
Dorf 106 A, 4790 Burg-Reuland
Tel.: +32 (0)80/32 91 31
info@reuland-ouren.be
www.reuland-ouren.be
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Monumenten en bijzonderheden

Wandelwegen

Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Bütgenbach

Panorama Bütgenbach

Het dorp Bütgenbach vormt sinds 1977
met Elsenborn, Berg, Küchelscheid-Leykaul,
Nidrum en Weywertz de grootgemeente
Bütgenbach met een totale oppervlakte
van zowat 100 km².
Naast het dorpscentrum is het stuwmeer
van de Warche en de Holzwarche het
hart van de gemeente. Omdat het minder
de drinkwaterverzorging dient, maar meer
de elektriciteitsproductie, kan het voor alle
watersporten gebruikt worden, als er maar
geen motor bij te pas komt.
Het Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken
is het middelpunt van deze toeristische attracties. Ook wandelaars komen ten volle
aan hun trekken, want naast de nieuw aangelegde en goed bewegwijzerde wandelweg rond het meer biedt de Warche-Tour,
die de stuwmeren van Bütgenbach en Robertville verbindt, aangename wandelbele-
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venissen. Het natuurleerpad Mausheck, de
Panoramaweg over het dal van de Rur en
het Natuurbeschermingsgebied „Schwalmbachtal“ doen het hart van de natuurvrienden sneller slaan.
In de onmiddellijke omgeving van de stuwdam van het meer kan men nog overblijfselen van de oude burcht Bütgenbach
zien.
In het dorpscentrum Bütgenbach bevindt
zich het voormalige marktplein, dat nu uitnodigt tot vertoeven en minigolf spelen.
Op amper een steenworp verwijderd ligt
het onder monumentenzorg staande Hof
van Bütgenbach, een voormalig landgoed
uit de 15e eeuw, dat meermaals werd gerestaureerd en vandaag als bejaardentehuis
en kunstgalerij dienst doet. De St. Stephanuskerk herbergt enkele meubelstukken
uit de voormalige, verwoeste kapel (15e
eeuw) en een merkwaardige doopvont uit

Hof van Bütgenbach

Worriken - Bütgenbach

Railbike - Hoge Venen

Oude Linde - Weywertz

Leerpad Mausheck
in Bütgenbach

de 13e eeuw.
In Elsenborn weerspiegelt het Truschbaummuseum in het militair kamp zijn geschiedenis. Slechts enkele honderden meter
verder bloeien in de tuin voor geneeskundige kruiden van de Ortis-Laboratoria van
mei tot september meer dan 200 verschillende geneeskundige planten.
Op het terrein van het dorpskerkhof van Nidrum bevindt zich een klein Militair kerkhof, waarop de Russische krijgsgevangenen
liggen, die tussen 1942-44 in Sourbrodt en
Elsenborm om het leven kwamen.
Een lust voor het oog is de 340 jaar oude
linde voor de kerk van Weywertz. Zij stamt
uit het jaar 1668 en heeft een stamomtrek
van 4 m.
Een speciaal cultuurerfgoed is het grote
neogotische kruis uit de 19e eeuw in het
dorp Berg.

Als afsluiter van een bezoek aan Bütgenbach zijn de draisines „Railbikes“ aan te
bevelen, waarmee men op de sporen in het
voormalige tracé van de Vennbahn van Küchelscheid/Leykaul door de idyllische Hoge
Venen naar Sourbrodt kan fietsen.

Info:

Tourist Info Bütgenbach
Marktplatz - Klosterstraße 1
4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)80/86 47 23
info@butgenbach.info

www.butgenbach.info
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Monumenten en bijzonderheden

Gezondheitstuin Herba Sana
in Elsenborn

Monumenten en bijzonderheden

Stad
Eupen

Parochiekerk St. Niklaas - Marktplein

Eupen is met rond 18.000 inwoners
de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap en bestuurlijke zetel van de
Euregio Maas-Rijn. Maar ook als regionaal
handels- en economisch centrum speelt de
stad een belangrijke rol.

Eupen is een historische stad. Waar men
ook loopt ontmoet men in het oude stadscentrum talrijke geklasseerde gebouwen,
die getuigen van het grote verleden van
Eupen als wereldbefaamd centrum van de
lakenindustrie.

Eupen ligt aan de voet van het onder natuurbescherming staande hoogveen ‘Hoge
Venen’ en is in het oosten en het zuiden door
bossen en in het westen door uitgestrekte,
met heggen omzoomde weidelandschappen, omgeven. De stad ligt op 18 km van
Aken en 35 km van Luik en Maastricht.
Ondanks deze ligging tussen grote stedelijke agglomeraties en aan internationale
verkeerswegen zijn twee derden van zijn
oppervlakte (104 km²) bebost; het stadsgebied strekt zich voor een deel zelfs uit tot in
het natuurpark Hoge Venen-Eifel.

De binnenstad bezit talrijke patriciërshuizen uit de 18e eeuw. De parochiekerk
St. Niklaas op de historische Marktplatz
werd in 1722 naar plannen van de architect
Laurenz Mefferdatis uit Aken opgericht. Het
uit 1744 stammende hoogaltaar in barokstijl is een ontwerp van Johann Josef Couven.
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Op de historische Werthplatz staan de
St. Lambertuskapel uit 1699 met haar
klassieke voorgevel en andere patriciërsen burgerhuizen uit de periode tussen
1650 en 1800. Bezienswaardig zijn ook het

Chocolademuseum

Gospertstraße - patriciërshuizen

Straattheaterfestival in
de benedenstad

Natuurhuis Ternell

Vesderstuwmeer

Vesder - Benedenstad

stadsmuseum in de Gospertstraße, het
museum voor hedendaagse kunst IKOB
en het Chocolademuseum Jacques in de
industriezone.
Vanaf de Moorenhöhe heeft men een
wonderbaar uitzicht op de benedenstad,
het Weserdal en het Hertogenbos. In de
onmiddellijke omgeving bevindt zich het
Weserstuwmeer, het grootste drinkwaterreservoir van België. Tien kilometer ten
westen van de stad ligt het stuwmeer van
de Gileppe (gemeente Jalhay), dat bij zijn
inhuldiging in 1856 de grootste betonstuwdam had van Europa.
Het optimale vertrekpunt voor belevenisrijke wandelingen in de Venen of de aangrenzende bossen is het, zeven kilometer
van Eupen verwijderde Natuurhuis Ternell
met een natuurkundig museum en een
centrum voor milieupedagogiek.

Ook de Eupense gastronomie biedt het
beste voor elke smaak. Hetzij gezellige tavernes, goede eetcafés of uitmuntende
restaurants. Centraal gelegen hotels, familiepensions en aangename logeerkamers
verwachten de bezoekers.
Het hele jaar door zorgen populaire
manifestaties in Eupen voor afwisseling
en goed vermaak: bloemenmarkt, stadskermis, muziekmarathon, „Summer in the
City“-concerten, Tiroolfeest, stuwmeerfeest,
St. Maartensstoet of kerstmarkt.

Info:

Tourist Info Eupen
Marktplatz 7, 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/55 34 50
info@eupen-info.be

www.eupen.be
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Monumenten en bijzonderheden

Zetel van de regering

Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Kelmis

Casinovijver in Kelmis

Kelmis, in het Drielandenpunt gelegen,
tussen België, Duitsland en Nederland, is de
noordelijkste gemeente van de Duitstalige
Gemeenschap. Zij bestaat uit de dorpen
Hergenrath, Kelmis (voormalig Neutral-Moresnet) en Neu-Moresnet (het voormalige
Preussisch-Moresnet).
Kelmis geraakte bekend wegens zijn politiek statuut in de 19e eeuw. In 1815 (Congres van Wenen) redetwistten het Nederlandse en Pruisische koninkrijk over de
grenslijn wegens de belangrijke aanwezigheid van erts en zink. Ze vonden geen
oplossing en beslisten dit gebied aan een
gemeenschappelijk bestuur te onderwerpen. Aldus mocht het door beide mogendheden niet militair bezet worden, vandaar
de naam „Neutraal Moresnet“.
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Als grensgemeente was Kelmis altijd zeer
dynamisch en kent op vandaag een rijk bedrijfs- en handelsleven evenals traditie in
de textiel en de ambacht.
Aanvullend bij de in deze brochure beschreven uitstapbestemmingen zoals het
Drielandenpunt en het Geuldalmuseum
kunnen als andere bezienswaardigheden
van de gemeente o.a. de onder monumentenzorg geplaatste Rochuskapel, het
Gemeentehuis (1654) in Kelmis en de Eyneburcht in Hergenrath gerekend worden.

Rochuskapel - Kelmis

Stadhuis - Kelmis

Eyneburg - Hergenrath

Geuldal

Wandelweg rond de
Casinovijver - Kelmis

Naast de bijzondere geschiedenis is ook de
natuur – met een „Natura 2000“-gebied van
212,8 ha – voor fauna en flora de moeite
om te ontdekken. Midden in deze natuur
liggen de Casinovijver, wel het mooiste
overblijfsel van de rijke mijnactiviteit in de
19e eeuw. Meerdere bewegwijzerde wandelwegen evenals verschillende themawandelingen nodigen uit tot verkenning
van de regio, zoals de „GrenzRoute“, de „Via
Gulia“, de „Corso-wandelingen“ en tevens
het Natuurbeschermingsgebied „Ardenne
& Gaume“. Passend folder- en kaartenmateriaal is bij Tourist-Info verkrijgbaar. De wandeling „Rond de Altenberg“ zal vanf 2011
toegangelijk zijn.

Dankzij de 170 verenigingen kent de gemeente talrijke sport-, cultuur- en carnavalsmanifestaties.
Met meer dan10.000 inwoners en meer dan
60 nationaliteiten is Kelmis sinds vele jaren
zeer internationaal gericht en schept uit
deze ervaring zijn bekende levensvreugde
en gastvriendelijkheid.

Info:

VVV Kelmis
c/o Geuldalmuseum
Maxstr. 9-11
4720 Kelmis
Tel.: +32 (0)87/65 75 04

www.kelmis.be
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Wandelweg Via Gulia

Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Lontzen

Binnenhof van het Kasteel Lontzen

De gemeente Lontzen ligt in het noordwesten van de Oostkantons en omvat de
plaatsen Astenet, Lontzen, Herbesthal en
Walhorn en staat bekend voor haar talrijke
kastelen, boerderijen en kapellen.
Het oude kasteel Lontzen bestaat vandaag nog. Het wordt ook „Großes Haus“ of
„Welkenhuysen“ genoemd. Na een grote
brand in het jaar 1970 werd het kasteel opnieuw opgebouwd. Het behoort vandaag
tot de oudste vestingen van de Duitstalige
Gemeenschap.

Het uitgesproken weidelandschap vindt
zijn oorsprong in het hier aanwezige
melkvee van de plaatselijke boeren. De
boerderijen vertellen met hun typische
kleine vensters, de omlijstingen in leisteen,
de breukstenen en de steile daken een
eeuwenoude geschiedenis. Weißes Haus,
Hof Jostenlehen, bakhoven in de „Gut
Wind“, Mützhof, Hof Himmelsplatz, Königshof, Krümmelhof, Krützhof, Erkendriesch, …
zo noemen enkele van de oude landhuizen
in de vier dorpen die men ook vandaag nog
vanbuiten kan bewonderen.
Bezoekers zullen uiteraard eveneens de
talrijke oude kapellen en kerken bezichtigen.
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St. Hubertuskerk
in Lontzen

St. Johannes de Doperkapel - Astenet

Herenhuis Brounjaer

St. Stefanuskerk in Walhorn

Château Thor
Astenet

Wijnberg

Tot de architecturale en onder monumentenbescherming staand erfgoed
behoren:
• De St. Hubertuskerk in Lontzen uit het
jaar 1770. Zij staat met haar machtige
muren op halve hoogte van een heuvel en steekt uit boven vele huizen van
het dorp.
• De kerktoren van de St. Stephanuskerk
in Walhorn is meer dan 800 jaar oud.
• De St. Anna kapel in Lontzen Busch
(1696)
• De St. Johannes de Doper kapel en
haar omgeving in Astenet.

De dorpsgeschiedkundige verzameling
in Lontzen verstrekt een goede toegang tot
de geschiedenis van de „Vrije Heerlijkheid
Lontzen“ evenals het dorp Herbesthal, eens
internationaal knooppunt van spoor- en
postverkeer.

Info:

Gemeentebestuur Lontzen
Sekretariaat – Mevr. Maria Braun
Kirchstr. 46
4710 Lontzen
Tel.: +32 (0)87/89 80 58
of +32 (0)87/89 80 59
maria.braun@lontzen.be

www.lontzen.be
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Gemeentehuis Herbesthal

Monumenten en bijzonderheden

Stadsgemeente
Malmedy

Panorama - Malmedy

De Franstalige gemeente Malmedy omvat de vroeger autonome gemeenten
Bellevaux-Ligneuville en Bévercé en
telt vandaag 12.000 inwoners, verdeeld over een oppervlakte van meer
dan 100 km².
Aan de samenvloeiing van Warche en
Warchenne ligt de stad Malmedy in een dalzone genesteld in de schaduw van groene
heuvels. Omgeven door de talrijke, gedeeltelijk hoger gelegen dorpen van de gemeente,
is Malmedy een cultureel aantrekkingspunt en een echte toeristenmagneet.
De natuur is ongetwijfeld de grootste schat
die er in de regio te ontdekken valt en de
mooiste en vruchtbaarste daar bovenop.
Talrijke voor voetgangers en MTB-ers toe-
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gankelijke wandelwegen zijn voor toeristen
gemarkeerd en bewegwijzerd. Sinds 2010
loopt een RAVeL (L45) langs de stad.
Malmedy is daarenboven een van de toegangspoorten tot het Plateau van de
Hoge Venen, dat unieke, uitgestrekte
landschap in België. De Hoge Venen tonen zich in elk jaargetijde telkens van een
gans ander kant: met bloeiend wolgras in
het voorjaar, schraal en droog in de zomer,
sprookjesachtig onder een sneeuwkleed
verborgen in de winter of geheimzinnig in
de late herfstmist.
Naast de vele straatcafés, tavernes en restaurants zijn het precies de kleine huizen
en steegjes, die de charme van deze stad
uitmaken. Het stadsbeeld in het centrum
draagt de stempel van het architectonische

Villa Lang

Klooster van Malmedy

Hoge Venen

Place Albert I

Paviljoen in Malmedy

erfgoed van de laken- en lederindustrie uit
de 18e eeuw. Bruggen, kleine kapellen,
weelderige gebouwen, een voormalig
klooster uit het jaar 1708 en niet op zijn
minst de kathedraal Petrus en Paulus zijn
de getuigen van deze geschiedenisvolle
stad.
De bevolking van Malmedy wordt gekenmerkt door haar openheid, gastvriendelijkheid en niet op zijn minst door een grote
lust tot feesten. Het is goed mogelijk dat
dit in de vele culturele omwentelingen verankerd zit die Malmedy in de loop van zijn
geschiedenis als grensstad ervaren heeft.
Niet in de laatste plaats hebben de inwoners van Malmedy derhalve hun door al
deze turbulente periodes heen bewaarde
lokale folklore en hun Waalse taal onder

de vorm van een cultuurgoed, weten te vrijwaren. De met hoogtepunten volgepropte
kalender van de stad is de beste getuigenis
van de nog steeds zeer levendige folklore
(o.a. de traditionele carnaval, diverse folkloristische optochten, St. Peter kermis, nationale feestdag 21/07, reuzenomelet op 15/08,
Belgische houthakkerskampioenschap, muziekfeest „Vibrations“, Openmonumentendagen, ...evenals talrijke sportmanifestaties).

Info:

Huis voor Toerisme
Place Albert Ier 29
4960 Malmedy
Tel.: +32 (0)80/33 02 50
maisondutourisme@eastbelgium.com

www.malmedy.be
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Folklore

Monumenten en bijzonderheden

Gemeente
Raeren

Burcht Raeren

De gemeente Raeren bestaat sinds 1976
uit de voormalige gemeenten Raeren,
Eynatten en Hauset. Vandaag heeft de
grootgemeente meer dan 10.000 inwoners.
De geografische ligging van Raeren wordt
bepaald door het Hertogenwoud in het
zuidoosten van het gemeentegebied, dat
terug de noordoostelijke rand van het Natuurbeschermingsgebied „Hoge Venen“
vormt.
Ook op het grondgebied van de gemeente
bevinden zich delen van dit in Europa unieke hoogveen. Geologisch gezien behoren
de dorpen Hauset en Eynatten tot het
„Land van Herve“ terwijl Raeren eerder bij
het „Ardennen Massief“ te rangschikken is.
Raeren is gemakkelijk via de afrit E40 te bereiken. Het weidelandschap tussen de ver-
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schillende dorpen wordt gekenmerkt door
heggen en de beken Iter, Periol en Geul,
die zich door het landschap slingeren. In
Raeren is vooral de voormalige gehuchtenstructuur van het uitgestrekte verspreide
dorp nog duidelijk te herkennen. Tussen de
voormalige nederzettingen lopen talrijke
en goed onderhouden voetwegen die voor
een snelle en gemakkelijke verbinding zorgen. Deze weidewegen worden vandaag
als wandelpaden gebruikt.
Raeren is ver over de grenzen bekend door
zijn pottenbakkerijkunst in de 16e en 17e
eeuw. Hier werd aardewerk vervaardigd.
In de Burcht Raeren bevindt zich een bezienswaardig Pottenbakkerijmuseum, dat
tot het „Europees Cultuurerfgoed“ wordt
gerekend.

Huis Bergscheid in Raeren

Weidewandelweg met
sluithek

Pottenbakkerijmuseum
Raeren

St. Niklaaskerk in Raeren

Oude dorpskern Neudorf
met typische blauwsteenhuizen

Amstenratherhuis in Eynatten

Tot de verdere bezienswaardigheden behoren:
• De St. Niklaaskerk (1729), gebouwd in blauwsteen van de regio.
In het hoofdaltaar bevindt zich een
„ Boodschap aan Maria“ van de schilder
Reinardstein uit Stavelot (1788).
• De Rochuskapel in Hauset (Begin 18e
eeuw)
Talrijke onder monumentenbescherming
staande burchten, sloten en boerderijen: in Raeren: Huis Raeren (15e eeuw),
Huis Bergscheid (18e eeuw), Ravenhuis
(16e eeuw), Hof Moeris (16e eeuw), in Eynatten: Huis Amstenrath (15e eeuw), Huis
Lamberts (1734), in Berlotte: Hof Stester,
die allemaal nog bewoond zijn en daarom
slechts vanbuiten kunnen bezichtigd worden.

De bewegwijzerde, 79 km lange „BurchtenRoute“ in het Drielandenpunt loopt langs
talrijke bouwwerken. Het Toerismebureau
biedt wandelbeschrijvingen met kaart aan.
EUREGIO-Keramiekmarkt met ca. 70 professionele fabrikaten: 2e WE in september.

Info:

Tourist Info Raeren
c/o Burg Raeren
Burgstr. 103
4730 Raeren
Tel.: +32 (0)87/85 09 03
info@toepfereimuseum.org

www.toepfereimuseum.org
www.raeren.be
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Rochuskapel in Hauset

Monumenten en bijzonderheden

Stadsgemeente
St. Vith

St. Vith - Panorama met blik op de parochiekerk

De gemeente St. Vith, in het zuiden van de
Oostkantons omvat 28 dorpen op een oppervlakte van ca. 150 km².
De stad geldt als Cultuurcentrum in het
zuiden van de Duitstalige Gemeenschap.
Bezoekers van dicht en ver doen inkopen
in de „meubelstad“ St. Vith.
Op 100.000 m² worden de meubels tentoongesteld! Daarenboven nodigen talrijke andere inkoopmogelijkheden uit tot
shopping.
De grootste ontspanningswaarde ligt in
een natuurlijk gebleven landschap en
dit verleent de autochtonen en de bezoekers van de gemeente St. Vith een hoge
levenskwaliteit. Vele kilometers wandelen fietswegen staan ter beschikking en
worden nog verder uitgebreid. Voor sportieve bezoekers is er in en rond St. Vith een
goede infrastructuur met tennisvelden,
openluchtbad, overdekt bad, minigolf en
veel meer.
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St. Vith is eveneens voor fijnproevers een
begrip, want in vooraanstaande restaurants kan men van de lokale en internationale keuken genieten, zelfs een sterrenrestaurant is hier te vinden. Vooral de
wildweekends in de herfst zal men onder
geen voorwendsel willen missen.
Als cultuurerfgoed heeft St. Vith de
Büchelturm (uniek overblijfsel van de middeleeuwse stadsmuur) te bieden en tevens
de bezienswaardige neoromaanse VitusBasilika. Een historische rondgang
brengt u, waar u ook loopt, door de „goede oude tijd“ van St. Vith voor de verwoesting in de Tweede Wereldoorlog. Het
streekmuseum dat in het voormalige station is ondergebracht, toont interessante
tentoonstellingen over het verleden van
de streek en de Planetenweg verstrekt
op een aanschouwelijke manier uitleg
over ons zonnestelsel aan de belangstellenden. De St. Bartholomeuskapel in het
nabijgelegen Wiesenbach staat al sinds
1937 onder monumentenbescherming.

Kapel Wiesenbach

Bücheltoren St. Vith

Nabootsing lourdesgrot Schönberg

Streekmuseum - St. Vith

Cultuur- en beurscentrum
„Triangel“ - St. Vith

Rathausplatz - St.Vith

„Een zelden parel“, zei koningin Fabiola
spontaan bij haar bezoek hier.
Tot de andere onder bescherming staande kerken, kapellen en gebouwen behoren: de St. Aldegondekerk in Recht, de
St. Laurentiuskerk in Mackenbach, de Parochiekerk Maria Hemelvaart in Neundorf
evenals de St. Antoniuskerk in Crombach,
de voormalige school in Nieder-Emmels en
een vroeger bakhuis in Recht. Maar ook de
omliggende dorpen hebben de bezoeker
iets te bieden: het Biermuseum Rodt bezit meer dan 4.000 bierflessen uit alle landen. In de winter is er ook een mooi langlaufparcours. Hier trekken ook de jaarlijkse
sledehondenwedstrijden veel publiek aan.
Het dorp Recht biedt een heel bijzondere
attractie: de oude Leisteenmijn, waarin
tot het begin van de 20e eeuw blauwsteen uit Recht werd ontgonnen, werd
als bezoekersmijn geopend en laat een
fascinerende kijk toe in de onderwereld.
Schönberg ligt, omgeven door dichte
wouden, rechtstreeks aan de oever van de

Our en biedt ideale vakantiemogelijkheden:
hengelen, minigolf, speelplaats en meer dan
100 km bewegwijzerde wandelwegen, o.a.
speciaal voor Nordic-Walking. De bezoekers
vinden er een breed palet van manifestaties:
jaarlijks nemen duizenden pelgrims deel op
Maria Hemelvaartsdag (15/08) aan de lichtprocessie. Een ander hoogtepunt is Hill Climbing, waarbij de motorrijders trachten de
100 m lange duivelshelling te bedwingen.
In Poteau, niet ver van Recht, bevindt zich
het „Ardennen Poteau ‚44 Museum“, een
militair-historisch museum over de Slag om
de Ardennen in de winter 1944-45.
Kortom: de gemeente St. Vith biedt een afwisselingrijke en veelzijdige vakantie in een
gezellige sfeer en een natuurlandschap.

Info:

Tourist Info St. Vith
Rathaus, Hauptstr. 43, 4780 St.Vith
Tel.: +32 (0)80/28 01 30
touristinfo@st.vith.be

www.st.vith.be
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Leisteenmijn - Recht
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Gemeente
Waimes

Heidelandschap in de Venen

De Franstalige gemeente Waimes – hoogstgelegen gemeente van het koninkrijk – biedt
een overvloed aan diverse horizonten...
Van de zachte oevers aan het meer van
Robertville tot aan de wilde hellingen van
de Amel: het water is overal aanwezig.
De typische fauna en flora is nog steeds
behouden. Hier zijn de vrijetijdsactiviteiten
volledig in harmonie met de natuur.
Tot de belangrijkste toeristische troeven van
de gemeente behoort het 4.500 ha grote
Natuurreservaat „Hoge Venen“. Het is een
van de laatste veen- en heidelandschappen
van Europa. Moeras, afzondering, kruisen.
De huiveringwekkende romantische inventaris voor verhalen die met een wonder of
een catastrofe eindigen.
Sedert 1957 staan de Hoge Venen onder
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het natuurbeschermingsstatuut. Men spant
zich in om dit heerlijke landschap met zijn
ruwe en unieke aantrekkingskracht voor de
huidige en latere generaties te behouden.
Te voet, per fiets of in een huifkar kan
men de regio van de Hoge Venen verkennen. Op de evenementenkalender van het
Natuurparkcentrum Botrange staan talrijke begeleide themawandelingen die ook
in zones lopen, die voor de individuele wandelaar verboden zijn. Het Natuurparkcentrum zoals het infokantoor van het Signal
de Botrange bieden eveneens kaartenmateriaal voor individuele wandeltochten aan.
Een plezier voor alle natuurliefhebbers in
elk jaargetijde.

Heidelandschap in de venen

Burcht - Ovifat

Beschermingshagen

Natuurparkcentrum Botrange

Russenkruis - Hoge Venen

Meer van Robertville

Wandelingen, uitstappen per mountainbike, alpineski en langlauf, watersport:
een veelzijdige sportinfrastructuur maakt
ook nog andere sporttakken mogelijk.
Een bewogen verleden heeft deze plaats
een rijkelijk en buitengewoon erfgoed nagelaten. De Burcht Reinhardstein is een
bevoorrechte getuige van de lokale en tevens van de Europese geschiedenis.
Tot grote vreugde van iedereen zijn de talrijke tradities het ganse jaar door beschikbaar.
Een bijzonderheid van de regio vormen
de zogenaamde “veenheggenhoeven”.
Ter bescherming van de huizen tegen ongunstige weersomstandigheden werden
en worden hoge beukenbeschermingsheggen geplant.. In Ovifat noemt de langste
straat rue des charmilles/heggenstraat.

Info:

Dienst voor Toerimse
„Le Haut Pays des Fagnes“
Route de Botrange 133 b
4950 Robertville
Tel.: +32 (0)80/44 73 00
tourisme@waimes.be

www.robertville.be
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Signal de Botrange

BEWEGWIJZERDE
ROUTES
De drie bewegwijzerde routes van de Oostkantons bestaan al vele jaren en worden zowel door automobilisten als door motorrijders graag gebruikt. Omdat zij een gesloten
circuit vormen, kunnen de routes om het
even waar worden begonnen en beëindigd.
Zeshoekige borden tonen de weg.

BEWEGWIJZERDE ROUTES

Burchtenroute bij het
Drielandenpunt
De Burchtenroute nodigt in het noorden van
de Oostkantons uit tot een ontdekkingstocht
door het gebied van de Geulvallei met haar
burchten en kastelen. Het totale parcours: ca.
79 km.
Venen- en merenroute
„Venen- en merenroute” is de naam van de
weg die de ideale verbinding vormt tussen
de stuwmeren van Bütgenbach, Robertville
en Eupen, met bezichtiging van waardevolle
gebouwen in Eupen en in Malmedy of een
oponthoud in de Hoge Venen. Totaal parcours: 150 km.
Ourdalroute
De Ourdalroute loopt eerst door de Belgische
Eifel en vindt bij Manderfeld de Our.
Hoe verder men rijdt, hoe heuvelachtiger het
landschap, tot men uiteindelijk in het zuiden
van de gemeente Burg-Reuland het meest
bergachtige deel van de streek ontdekt. Het
totale parcours: ca. 100 km.
Van deze routes bestaat er een folder die
gratis verkrijgbaar is bij de Dienst voor
Toerisme van de Oostkantons.
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Voor iedereen die belangstelling heeft voor de
bewogen geschiedenis van de streek zijn de historische rondleidingen op verschillende plaatsen een goede start. De wandelingen duren
een tot twee uur en lopen door schilderachtige
stadssteegjes of parken, langs historische huisgevels en culturele monumenten, waar borden
informatie geven over leven en mensen uit lang
vervlogen tijden.
Bezoekers kunnen eveneens deelnemen aan
geleide wandelingen die door enkele TouristInfokantoren aangeboden worden. Wie liever
op eigen houtje een verkenningstocht wil
maken, kan in de folders over de verschillende
bezichtigingen, ongetwijfeld leerzame
informatie vinden.
Zij zijn kosteloos verkrijgbaar bij de Dienst voor
Toerisme van de Oostkantons.

Bücheltoren St. Vith
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Historische bezichtigingen van steden en gemeenten

Historische
bezichtigingen
van steden en
gemeenten

Kathedraal van Malmedy

EUPEN - Let‘s Look at Couven!
In de 18e eeuw kende Eupen dankzij de textielnijverheid een enorme economische bloei.
Voor hun pronkerige gebouwen engageerden de
rijke kooplieden de beste ambachtslieden uit het
Maasland en de meest gerenommeerde architecten uit die tijd, vooral de stadsarchitect Johann
Joseph Couven uit Aken. Rondleiding langs de
zes prominentste werken van architect Couven.

MALMEDY - „Herinneringen“
– een historische rondleiding
Deze folder wil u het verleden en de herinneringen voorstellen. In totaal 18 opmerkelijke gebouwen en monumenten worden beschreven, zoals
het voormalige klooster, het oudste huis van
de stad, de kathedraal, de Kapucijnenkerk, het
stadhuis, meerdere historische villa’s, de Outrelepont-brug…

Historische bezichtigingen

Begeleide stadsbezichtigingen in juli
en augustus

Huis Nispert, St. Johanneskapel

Let‘s take a look

Rondleiding door de bovenstad langs prachtige
herenhuizen, fonteinen en kerken.

Kosteloze begeleide themawandelingen vinden
tijdens de zomermaanden elke zaterdag plaats
en starten om 11.00 uur aan het Huis voor Toerisme (Place Albert Ier). Duur: ca. 2 uur. Buiten deze
periode 40 €/rondleiding gedurende de week, 45
€/rondleiding tijdens de WE.
Info: R.S.I. Malmedy: Tel.: +32(0)80/79 96 69
(08:00-12:00 uur), +32(0)80/79 96 66 (08.00-17.00
uur), rsi@malmedy.be, www.malmedy.be
Huis voor Toerisme, Tel.: +32 (0)80/33 02 50

„Wehre änn Dike a Wäser änn Hill“

Deze rondleiding voert u door de benedenstad
langs ververijen, voormalige weverijen en verschillende sluizen, door een prachtig landschap
aan de voet van het Hertogenwoud.

Thematische stadsrondleidingen
in Eupen

Van mei tot september tijdens de koopjeszondagen. Ervaren stadsgidsen leiden u daarbij met
veel anekdotes en historische uitleg door het
centrum van Eupen. De rondleidingen duren 1,5
uur. Verzamelpunt is telkens om 14 uur aan het
Tourist Info. Bijdrage in de kosten: 3 €/pers., kinderen tot 12 j.: gratis.
Info: Tourist Info Eupen, Markplatz 7, 4700 Eupen,
Tel.: +32 (0)87/55 34 50, info@eupen-info.be
www.eupen.be
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ST. VITH - Historische rondleiding
1945 in het stadscentrum
Beleef de stad van voor de verwoesting tijdens
de Tweede Wereldoorlog. De gezichtshoeken
van de 11 geïllustreerde borden zijn telkens zo
gekozen, dat zij ongeveer met de huidige plaats
van de toeschouwer overeenstemmen.

Begeleide stadsrondleidingen

Thema „Op verkenning door de geschiedenis van
St.Vith”. Duur ca. 1,5 uur. Voorafgaande reservering
niet vereist. Verzamelpunt: elke zondag om 10.30
uur aan de Büchelturm, Bijdrage in de kosten:
3,00 €/pers., kinderen tot 12 jaar kosteloos.
Info: Tourist Info St. Vith, Stadhuis, Hauptstr. 43,
4780 St. Vith, Tel.: +32(0)80/28 01 30
touristinfo@st.vith.be, www.st.vith.be

Kelmis

KELMIS - Geschiedenispad

RECHT - De Blauwsteenroute

Geïllustreerde borden op 15 verschillende plaatsen brengen de eeuw van „Neutraal-Moresnet“
(1813-1919), zoals Kelmis vroeger heette, in herinnering. Destijds was de aanwezigheid van zink
en lood een grote bodemrijkdom, die de streek
welvaart en veel sociale verworvenheden heeft
gebracht.
Info: Gemeente Kelmis, Tel.: +32(0)87/63 98 01
www.kelmis.be

De Blauwsteenroute is een wandeling van ca. 8
km en loopt langs talrijke stenen overblijfselen en
huizen in blauwsteen van Recht. Door het mooie
uitzicht op het dorp is de leisteenmijn een ideaal
vertrekpunt. De tocht kan individueel ingekort
worden.

Kelmis - stadhuis

Info: Leisteenmijn Recht, Zum Schieferstollen 9 A,
4780 Recht, Tel.: +32 (0)80/57 00 67,
Handy: +32 (0)471/02 23 52,
info@schieferstollen-recht.be

HÜNNINGEN/BÜLLINGEN

Culturele routes Met waargebeurde verhalen

vertellen de culturele routes over het leven van
de mensen en de landbouw. 29 Geïllustreerde
borden staan langs een parcours van in totaal 11
km. Hoe leefden de ambachtslui 100 jaar geleden?
Waarom waren er zoveel steengroeven? Wanneer
en hoe ontstonden er wegen? Wie deze thema’s
boeiend vindt, zal verbaasd staan over de geschiedenis van dit landelijk gebied. Info: Tourist Info
Büllingen, Stadhuis16, 4760 Büllingen,
Tel: +32 (0)80/64 00 36, touristinfo@buellingen.be,
(Di., do., vr.: 09.00-12.00 uur, juli - augustus:
di. - vr.: 09.00 - 12.00 uur), www.buellingen.be

Hünningen
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Historische bezichtigingen

Recht - kapel en oorlogsmonument
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De Hoge Venen

De Hoge Venen spelen ongetwijfeld als voornaamste vuurtoren van de Oostkantons.
Als oudste en meest uitgebreide Natuurreservaat (4.500 ha) van België, herbergt dit natuurjuweel tal van onuitgegeven en uitzonderlijke
ontdekkingen op het gebied van fauna en flora.
Zijn veenlandschappen die al meer dan 800 jaar
oud zijn en het grote Hertogenwoud zijn een
omweg waard. Dit heiligdom van de natuur
ontdekken is een privilegie. De toegang is er
sinds lange tijd gereglementeerd, maar tal van
mogelijkheden werden desondanks opgezet
om het te ontdekken zonder het ecosysteem te
verstoren.
Begeleide wandelingen worden gedurende het
ganse jaar aangeboden, die zijn vaak thematisch (veenpluis, narcissen, paddestoelen...) en
in alle talen.
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Men kan dit eveneens op zijn eentje gaan ontdekken. Men heeft enkel maar de bebakende
paden te volgen en dit alles kan in elk jaargetijde (op het natuurpad van de Poleur bijvoorbeeld).
Het Huis van het Natuurparkcentrum Botrange,
het Informatiebureau „Haute Ardenne“ (Botrange), het Huis Ternell in Eupen (Onderzoek- en
milieu-informatiecentrum van het Waals
Gewest – CRIE) en het Toerismebureau van de
gemeente Waimes op de toren van Botrange
– meest verheven punt van het land (694 m),
zijn aanbevolen plaatsen om alle nuttige
informatie te verkrijgen in dit opzicht.

Natuurcentrum
“Huis Ternell”
4700 Eupen
Ternell 2-3
Tel.: +32 (0)87/55 23 13
Fax: +32 (0)87/55 81 60
haus.ternell@skynet.be
www.ternell.be

50.58672,6.12968

A2

Aan de voet van de Hoge Venen, niet ver van
het Vesderstuwmeer verwijderd, biedt het Natuurcentrum Haus Ternell begeleide wandelingen aan voor alle leeftijdsklassen.
Een veen- en woudmuseum toont vele inheemse dieren en planten in hun natuurlijke omgeving en verklaart het ontstaan van de Hoge
Venen. Het Café-Restaurant met groot terras
verwent zijn gasten met regionale specialiteiten,
huisbereide koeken en Belgische bieren.
Aantrekkingspunt voor de kleintjes is de speelplaats, dichtbij de natuur.

De Hoge Venen

Tijdens de winter is Ternell het vertrekpunt voor
talrijke langlaufparcours. Huren van langlaufski‘s
kan ter plaatse.

OPENINGSUREN
Huis Ternell/Museum:
Ma.-vr.: 8.30 -12.00 uur / 13.00 -17.00 uur
Za., zo. en feestdagen: 10.00-17.00 uur
Café-Restaurant: di.: vanaf 11.00 uur, wo.-zo.: vanaf 10.00 uur

PRijs (museum)
Kinderen: 1,00 € - Volwassenen: 2,00 €
Senioren en gehandicapten: 1,50 €
Groepen > 15 pers.: Volwassenen: 1,50 €
Kinderen: 0,75 € /Senioren en gehandicapten: 1,00 €
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Natuurparkcentrum
Botrange
4950 Robertville
Route de Botrange 131
Tel.: +32 (0)80/44 03 00
Fax: +32 (0)80/44 44 29
info@botrange.be
www.botrange.be

50.49989,6.09673

A3

Het Natuurparkcentrum Botrange is het huis
van het Natuurpark Hoge Venen-Eifel. Op het
hoogste punt van België nodigt het Natuurparkcentrum Botrange u uit voor een opwekkend en
leerrijk oponthoud en namelijk in het kader van
het unieke Natuurbeschermingsgebied “Hoge
Venen”, één van de parels van de Oostkantons.

De Hoge Venen

Naast een kundige ontvangst, die u informeert
over de mogelijkheden tot ontdekking van
dit unieke turf- en heidelandschap, biedt het
Natuurparkcentrum Botrange u:
• het Naturama:
een voorstelling met audiogids over de ontwikkeling van een veenlandschap in de loop
der tijden. Thematentoonstellingen en filmvoorstellingen ronden het bezoek af;
• begeleide 3 of 6 uren durende themawandelingen in het kader van het
programma “Natuur beleven” of na
voorafgaande afspraak;
• huifkarritten door woud en venen en door
dorpen in de omgeving;
• langlaufpistes en skiverhuur tijdens
de winter.
• een themaspeeltuin - natuur en Hoge Venen.
Voor kinderen van 6 tot 12 j.

OPENINGSUREN
Dagelijks open: 10.00 -18.00 uur
Gesloten: 25.12. + 01.01.

PRijs
Naturama (Museum, autogids en film):
Kinderen: 1,20 € - Volwassenen: 3,00 € - Senioren: 2,50 €
Film alleen: Kinderen: 0,60 € - Volwassenen: 1,25 € - Senioren: 1,25 €
Groepen > 13 pers.: Kinderen: 1,00 € /
Volwassenen: 2,50 € / Senioren: 2,00 €
Speeltuin: gratis toegang gedurende de openingstijden
van het Natuurparkcentrum Botrange.
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Drielandenhoek B-D-NL

Op toeristisch vlak strekt de regio van de drie grenzen zich uit langs de Nederlandse en de Duitse
grens, de boorden van de Maas tot aan de rand van het Hertogenwoud en dekt de valleien van de
Geul, de Gulpe en de Voer, grondgebied waar drie talen naast elkaar leven maar slechts een enkel
dialect. Het centraal punt is uiteraard het Drielandenpunt met zijn drie grensstenen niet ver van
Gemmenich (B), Vaals(NL) en Aken (D), het punt dat van 1816 tot 1919 een 4e territorium omvatte,
te weten dat van « Neutraal Moresnet » (Kelmis).
Het gebied mag trots zijn over zijn heuvellandschap met kammen bedekt met wouden en
talloze wandelwegen en –paden waarvan er
niet minder dan 140 bewegwijzerd zijn en die
de gelegenheid geven 25 dorpen te ontdekken, verzonken in een oase van groen, maar
eveneens vele kastelen, dikwijls omringd door
wallen en alles beschreven in de folder van de
« Kastelenroute ».
De streek van de drie grenzen herbergt
eveneens verschillende toeristische bezienswaardigheden, met grote verscheidenheid
en totaal onverwacht: naast het drielandenpunt, dat het meest wordt bezocht, wijzen de
Mariale Bedevaart van Moresnet (de grootste
monumentale Bedvaart van Europa), de metalen spoorwegviaduct van Moresnet (1070
m, 65 m hoogte), het Amerikaanse kerkhof
van Henri-Chapelle in Hombourg (8.000 graven), het Pottenbakkerijmuseum in Raeren,

het Museum van de Geulvallei in Neu-Moresnet (Kelmis), verschillende kleine lokale
musea in Plombières (mijnsite), Moresnet
(streekhuis), Lontzen (tentoonstelling van het
kleine populaire erfgoed), de watermolen van
Terbruggen in Gemmenich,… op het rijke
verleden van deze regio die gelegen is aan
de rand van drie culturen en waarvan het verenigingsleven zich ontplooit in talrijke verenigingen vooral op het vlak van de muziek, het
carnaval en de folklore.
Alle nuttige informatie zijn verkrijgbaar op
www.trois-frontieres.be
of in de
Koninklijke VVV Drielandenpunt
Laschet 8, 4852 Homburg
Tel.: +32 (0)476 27 38 98
info@trois-frontieres.be
www.drie-grenzen.be
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Bezoekerscentrum
Drielandenpunt/
Boudewijntoren
4581 Gemmenich
route des Trois Bornes 99
Tel.: +32 (0)87/78 76 10
info@drielandenpunt.org
www.drielandenpunt.org
50.75166,6.01124

A1

De Boudewijntoren op het bekende Drielandenpunt staat vrijwel exact op het punt waar
de landsgrenzen van België, Duitsland en Nederland elkaar ontmoeten. Via een lift krijgt u
toegang tot het 50 meter hoger gelegen platform, waar u een spectaculair uitzicht wacht.

Drielandenhoek B-D-NL

Aan de voet van de toren ligt het bezoekerscentrum met daarin een restaurant, een info-balie
en een winkel. Er is een groot en gezellig terras aanwezig dat uitziet op grenspaal 193/1032
welke het feitelijke Drielandenpunt markeert.
Naast dit terras bevindt zich ook een speeltuintje voor de kleintjes. Het restaurant is
bekend om zijn speciale drielandenbier
„3 Schteng“ dat ze vers van het vat serveren.
Het Drielandenpunt is zeer geschikt als wandelgebied en het gehele jaar doorlopend,
voor publiek toegankelijk. Voor groepen bieden ze diverse wandelarrangementen aan die,
afhankelijk van de wensen en budget van de
gasten, individueel worden samengesteld.

Openingsuren
Het hele jaar door.

PRIJS (uitzichttoren)
Kinderen < 12 jaar: 2,50 € / Volwassenen: 3,50 €
Groepen > 20 pers.: -10%
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Het Huis van
de Mijnsite
4850 Plombières/Bleyberg
rue du Chemin de Fer 25
Tel.: +32 (0)87/78 32 41

50.73711,5.96163

A1

Drielandenhoek B-D-NL

Drielandenhoek Drie grensstenen markeren
het punt waar Nederland, België en Duitsland
bij elkaar komen. In de periode van 1814 tot
1915 sprak men zelfs van een Vierlandenpunt
omdat hier ook nog het meest noordelijke deel
van Neutraal Moresnet de landsgrenzen raakte.
De grens is verdwenen, de steen in het bos is
er nog altijd. Ook door grensstenen ingekaderd
presenteert zich – iets verderop – het hoogste
punt van Nederland, 322,5 meter hoog. Twee
uitkijktorens bieden hier een fantastisch panorama. Het natuurbelevingspad, bestaat uit drie
verschillende rondwandelingen, biedt ontspanning en plezier voor groot en klein. Twaalf ontdekkingspunten nodigen de wandelaars onderweg uit om zelf met al hun zintuigen de natuur
te beleven. Het drielandenpunt is eveneens het
vertrekpunt van de „GrensRouten“, een uniek
wandelroutenetwerk. www.grenzrouten.eu
Het Huis van de Mijnsite in Plombières, werd
heringericht als vertolkingscentrum en zal u de
mogelijkheid geven iets te leren met betrekking
tot de geschiedenis en de specifieke natuur van
een regio die gemerkt werd door de mijnexploitatie. Als echt knooppunt in de schoot van een
wandelnetwerk is de Mijnsite van Plombières,
een ideaal vertrekpunt voor uw wandelingen
met de familie en dit zal u in de mogelijkheid
stellen om onder andere, de Via Gulia en de
Drie Grensstenen aan te doen.
Begeleide bezichtigingen op aanvraag.

Openingsuren (Huis van de Mijnsite)
Op aanvraag

PRIJS (Huis van de Mijnsite)
Gratis
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De Mariale Bedevaart

van Moresnet

4851 Moresnet-Kapelle
Arnold Franck Platz 1
Tel.: +32 (0)87/78 61 58
Fax: +32 (0)87/78 61 05

50.73189,5.99596

A1

Het Maria-bedevaartsoord, met zijn prachtige
parkterrein van 3,5 ha, nodigt uit tot gebed,
meditatie en tot genieten van een heerlijke
natuur. Hier wordt „Maria - Hulp van de
christenen“ vereerd.
Het monumentale complex van de calvarieberg
behoort tot de mooiste van zijn soort in Europa
en is een oord van rust en bezinning.

Drielandenhoek B-D-NL

Dit gedurende het hele jaar geopende bedevaartsoord is kosteloos toegankelijk. Van de
bezoekers wordt evenwel eerbied en stilte verwacht.
De 14 kruiswegstaties liggen ingebed in een
idyllische beplanting met weelderig bloeiende
bossen van rododendrons en edele sierstruiken.
Zowel als pelgrim of gewoon als bezoeker
elkeen vindt op de calvarieberg van MoresnetKapel rust, stilte en schoonheid, ver van de
alledaagse drukte.

Openingsuren
Het hele jaar door geopend

PRijs
Gratis toegang
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Drielandenhoek B-D-L

België, Duitsland en het Groothertogdom hebben één enkele gemeenschappelijke grens die zich bevindt
in het gemeente Burg-Reuland, boven het dorpje Ouren, prachtig ingebed in de Ourvallei.

De site van de Drie Grenzen heeft ongetwijfeld haar sporen verdiend in 1977, wanneer
de Europese Groepering van de Ardennen en
de Eifel er een monument heeft opgericht,
gewijd aan de grondleggers van Europa - Paul
Henri SPAAK (B), Konrad ADENAUER (D), Robert SCHUHMAN (F), Joseph BECH (L), Joseph
LUNS (NL), Antonio SEGNI (I).
Op die wijze is het een plaats van herinnering
en hoop geworden in het verenigde Europa,
maar ook en vooral een plaats in een uitzonderlijk landschap aan de boorden van de Our,
de grensrivier vol van charme.

Het dorp Ouren, met zijn kleine aantrekkelijke
hotels, zijn gastenkamers met familiaal karakter en zijn talrijke landhuizen, bekoort en nodigt letterlijk uit tot een verlengd verblijf.
De wandeling in dit heuvelige landschap zal
ongetwijfeld uw favoriete bezigheid worden, met escapades op Duits en Luxemburgs
grondgebied, zonder er zich zelfs rekenschap
van te geven. Het is werkelijk Europa in miniatuur.
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Drielandenhoek
Ouren
4790 Burg-Reuland
Tourist Info Burg-Reuland
Dorf 106 A
Tel.: /Fax: +32 (0)80/32 91 31
info@reuland-ouren.be
www.reuland-ouren.be

50.19690,6.13767

B6

Drielandenhoek B-D-L

Het Europamonument in
de Drielandenhoek
In de zuidelijke uitlopers van de gemeente BurgReuland bevindt zich een klein park, het Europamonument. In deze Drielandenhoek wordt herinnert aan de soevereine staten van Duitsland,
het Groothertogdom Luxemburg en België.
Het op 22 oktober 1977 ingehuldigde Europamonument werd door de Europese Vereniging
voor Eifel en Ardennen opgericht. Het spoort de
burgers aan tot vreedzaam naast elkaar bestaan.
Elke indrukwekkende megaliet staat voor de
landen: België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk,
Nederland en Italië. Een andere steen herinnert
aan het Verdrag van Rome, waarbij op 25 maart
1957, de vestiging van een Europese Gemeenschap bezegeld werd. Ter ere van de bedenker
van de idee van het Europamonument, Georg
Wagner uit Luxemburg, draagt de houten brug,
die de wandelaars van België naar Duitsland
brengt, dezelfde naam.
Het Ourdal Met de wondermooie vallei van
de Our houden de Oostkantons ongetwijfeld
één van hun belangrijkste troefkaarten in de
hand. Ten oosten van het Land van St.Vith
vloeit de Our langs de Duitse grens. Hij drukt
met zijn loop door de gemeente Burg-Reuland,
zijn stempel op het meest bergachtige deel
van het landschap van de Oostkantons. Een paradijs voor wandelvrienden en zij die op zoek
zijn naar ontspanning.

OPENINGSUREN
Het hele jaar door geopend

PRIJS
Gratis
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BURCHTEN

De drie burchten van de Oostkantons zijn allemaal eerder oude versterkingen uit de middeleeuwen
dan plezierkastelen. Die van Raeren, een echte waterburcht, vertoont talrijke karakteristieken van
een verblijfskasteel in tegenstelling tot de burcht van Reinhardstein of die van Burg-Reuland, die
allebei versterkte constructies zijn, gebouwd op rotsflanken.
Het bezoek aan deze monumenten van het
architecturale patrimonium is al een evenement op zich, omdat zij plaatsen van herinnering vormen die, soms door een begeleid
bezoek, soms door gedocumenteerde rondleidingen, een stuk regionale geschiedenis
doen herleven. Zij herbergen alle min of meer
belangrijke verzamelingen die het leven van
vroeger op het kasteel illustreren.
In Raeren vindt men een ontzaglijk museum
van de pottenbakkerij, geklasseerd als Europees erfgoed, dat de overheersende plaats
weergeeft die de pottenbakkers uit Raeren
innamen in de 17e en de 18e eeuw in het
Rijnland.

De burcht Reinhardstein, herbouwd sinds de
jaren 60 is geheel bemeubeld. Het bezoek aan
de verschillende plaatsen, waaronder de ridderzaal en de kapel laat op alle bezoekers een
diepe indruk, zo imposant is de geschiedenis
van de burcht.
Tenslotte is er de burcht van Burg-Reuland,
als gerestaureerde ruïne. Zij ontvangt de bezoekers in een mooi paviljoen gelegen op
de binnenkoer. Men vindt er een kleine tentoonstelling en een maquette van het kasteel,
die perfect de plaatselijke geschiedenis illustreren.
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Burchtruïne
van Burg-Reuland
4790 Burg-Reuland
Burgstraße
Tel.: +32 (0)80/42 00 46
+32 (0)80/32 97 12
Fax: +32 (0)80/42 00 46
kulturhaus.reuland@skynet.be
www.burg-reuland.be
50.19756,6.13724

B6

De burcht van Reuland (gebouwd in de 12de
eeuw) was tot de 18de eeuw een geweldig
bouwwerk. Het huidige ruïnecomplex heeft
nog een grote van 55 m op 65 m. Naast de
feitelijke verdedigingsburcht was er nog een
burchtring en een twee kanten omvattende
gracht met beschermingswal. Tot begin van de
14de eeuw deed de burcht dienst als zit van het
adellijke geslacht Reuland.
De verzamelingen omvatten ter plaatse gevonden voorwerpen tijdens archeologische opgravingen. De opgravings- en restauratiewerken
worden met tekst en beeld toegelicht. Voorstelling van alle gewezen eigenaars en bewoners
van de burcht. Afbeeldingen van oude documenten en zegels. Kijkkasten met opgravingen
en overblijfselen van de nabijgelegen burcht
van Ouren.
Rondleidingen met gids op aanvraag.

Burchten

Openingsuren
1.5-30.6: 11.00-17.00 uur (di. gesloten)
1.7-15.9: 10.00-18.00 uur (iedere daag geopend)
16.9-15.11: 10.00-16.00 uur (alleen op weekeinden)
Tijdens de kerst- carnaval- en paasvakantie: 10.00-16.00 uur
(doorlopend geopend).

PRijs
Gratis

45

Burcht Raeren en
Pottenbakkerijmuseum
4730 Raeren
Burgstraße 103
Tel.: +32 (0)87/85 09 03
Fax: +32 (0)87/85 09 32
info@toepfereimuseum.org
www.toepfereimuseum.org

50.65425,6.13518

B1

Een bezienswaardige waterburcht uit de 14de
eeuw met een voortreffelijk keramiekmuseum
en een gezellige cafetaria (ook voor groepen).
Reeds van bij de aanvang had het voor de nationale en internationale vakwereld veel betekenis, daar werd voor de eerste maal een overzicht
gegeven van de geschiedenis van het Raerense
aardewerk. Sinds 2002 kunnen de bezoekers
de permanente tentoonstelling in een nieuwe,
moderne presentatie bewonderen.
Omvangrijk pedagogisch aanbod voor alle leeftijdsklassen.
Europees Cultureel Erfgoed.
Rondleidingen, pedagogische programma‘s op
aanvraag.

Burchten

Euregio-Keramiekmarkt:
2de WE in september.

Openingsuren
Di.-Zo.: 10.00-17.00 uur / Ma.: gesloten

PRIJS
Kinderen < 12 jaar: gratis
Volwassenen: 3,00 €
Groepen, Senioren (+65), Studenten: 2,00 €
Rondleiding: 30,00€ (max. 25 pers.)
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Burcht Reinhardstein
4950 Ovifat
chemin du Cheneux 50
Tel.: +32 (0)80/44 68 68
Fax: +32 (0)80/44 69 99
info@reinhardstein.net
www.reinhardstein.net

50.45920,6.10479
B3

Het kasteel werd gebouwd in 1354 door Renaud
van Waimes en was de verblijfplaats van talrijke
families. Nadat het werd verwoest na de Franse Revolutie werd het volledig heropgebouwd
in 1969 en is thans een echt levend museum.
Bewonder er harnassen, verzamelingen wapens
en hellebaarden, wandtapijten en stijlmeubelen.

Openingsuren
Het kasteel is tijdens de weekeinden en de schoolvakanties geopend.
Gelieve onze internetsite voor de openingsuren te consulteren.

PRijs
Rondleiding:
Volwassenen: 6,00 €
Seniors - studenten - kinderen + 6 j.: 4,80 €

Burchten
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attracties EN MuseA

De Oostkantons bieden een veelzijdigheid aan toeristische attracties en musea voor groot en klein.
Hier zullen zowel natuurliefhebbers als cultuur- en geschiedenisgeïnteresseerden ongetwijfeld
tevreden zijn. Overtuig uzelf!
De Leisteenmijn in Recht heeft zich ontwikkeld tot een echte publiekmagneet, in de
Gezondheidstuin Herba Sana in Elsenborn
maken de bezoekers kennis aan de voet van
het Natuurreservaat van de Hoge Venen met
alle wetenswaardigheden van de geheimzinnige wereld van de geneeskundige planten.
Over een traject van 3 km wil de Planetenweg in St.Vith de enorme dimensies van het
zonnestelsel begrijpelijker maken; de voormalige Abdij van Malmedy herbergt naast de
schatkamer met talrijke sacrale kunstschatten
vanaf de zomer 2010 nog drie andere musea,
die aan de carnaval, de papier- en ledernijverheid gewijd zullen zijn.
Aan de Belgisch-Duitse grens biedt de Ardenner Cultur Boulevard, o.a. met de grootste kerkkribbententoonstelling en in scène
gebrachte antieke poppen een interessant
cultuur- en amusementsaanbod. De daar eve-

neens gevestigde tentoonstelling Ars Tecnica,
een van de eerste volledig digitaal gestuurde
modelspoorwegcomplexen van Europa, richt
zich niet enkel tot de kinderen.
Voor de bezoekers die een breed inzicht in
de geschiedenis van de Oostkantons willen
krijgen, zijn er het Streekmuseum in St.Vith,
het Stadsmuseum in Eupen, het Geuldalmuseum in Kelmis, de geschiedkundige verzameling van Lontzen en Herbesthal maar ook
de Militaire Musea in Baugnez/Malmedy en
Elsenborn … en wie geïnteresseerd is in een
overzicht van de Belgische biersoorten, zit op
het juiste adres in het Biermuseum in Rodt.
Daar kunnen niet alleen de talrijke flessen en
bieren bewonderd worden maar een groot
aantal kan eveneens geproefd worden, terwijl
de kinderen zich op de aangrenzende speelplaats kunnen uitleven.
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Leisteenmijn
Recht
4780 Recht (St. Vith)
Zum Schieferstollen 9A
Tel.: +32 (0)80/57 00 67
Fax: +32 (0)80/57 00 67
info@schieferstollen-recht.be
www.schieferstollen-recht.be

50.32574,6.05930

A5

In de 18e en de 19e eeuw was het dorp Recht
door de ontginning van leisteen (blauwsteen)
en door het steenhouwerberoep gekenmerkt.
Leisteen kende hier reeds zeer lang de bovengrondse ontginning. In 1886 beslisten de gebroeders Margraff om economische redenen
de leisteen langs een ondergrondse mijn te
winnen (de groeve werd in 1908 buiten werking
gesteld).
Vandaag is de leisteenmijn in Recht opnieuw
voor het publiek toegankelijk gemaakt.
Deze en nog vele andere interessante vragen
en anekdotes worden tijdens de rondleidingen
in de bezoekersmijn van Recht bloot gelegd.

attracties EN MuseA

Bezoekers kunnen vandaag op een rondgang
van 800 m de reusachtige ondergrondse ontginningshallen in het leigesteente bewonderen. In het kader van een boeiende rondleiding
ondervindt de bezoeker een heleboel over de
bijzonderheden van de regionale aardrijskunde
en over het gevaarlijke werk van de mijnwerkers
van Recht in de diepte van de mijn.

Openingsuren
April- oktober: elke dag geopend 10.00 -18.00 uur
2 rondleidingen per dag: 11.00 + 14.00 uur - Duur: 1uur30
De uiterste toegang voor individuele bezoekers: 16.30 uur
November-maart: begeleide bezichtigingen op aanvraag.
Na afspraak zijn ook bijkomende rondleidingen in d, fr, nl, eng.
Gesloten: ma. (behalve op feestdagen)

PRIJS
Kinderen < 4 jaar: gratis / 5-15 jaar: 5,00 €
Volwassenen: 7,00 € / Fam.: max. 20,00 €
Groepen: > 15 pers.: 6,00 €/pers.
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Gezondheidstuin
Herba Sana
4750 Elsenborn
Hinter der Heck 46
Tel.: +32 (0)80/44 00 56
Fax: +32 (0)80/44 42 80
info@herba-sana.be
www.herba-sana.be

50.46723,6.16350

B3

Het is in het midden van de Hoge Venen – daar
waar de zuiverheid van de natuur zich nog laat
gelden – dat de gezondheidstuin “Herba Sana”
zich bevindt.
Op een terrein van 2 hectaren zijn 8000 m2
aangelegd met ongeveer 200 geneeskrachtige
planten die per thema of per indicatie zijn gegroepeerd. Een didactisch parcours leidt langs
in totaal 450 informatieborden. De rest van het
terrein bleef onaangeroerd om de bezoekers de
mogelijkheid te geven de typische en buitengewone flora van de Hoge Venen – waarvan sommige uitstervende soorten gelukkig beschermd
zijn, te leren kennen.

attracties EN MuseA

Een groot publiek gevoelig maken voor de diversiteit, de rijkdom van de plantenwereld, en
vooral voor zijn krachten maar ook voor zijn
kwetsbaarheid. Een deur openen naar de magische en boeiende wereld van de fytotherapie,
terwijl we een didactische, wetenschappelijke
en zeer rationele aanpak van deze discipline
aanbieden. Dit zijn allemaal de motivaties van
deze Gezondheidstuin…
Nieuw: begeleide bezoeken en themabezoeken (heksentoeren).

Openingsuren
Juni - eind september (WE en feestdagen inbegrepen)
dagelijks 10.00 -17.00 uur.

PRIJS
Kinderen < 6 jaar: gratis / 6-12 jaar: 2,00 €/pers.
Volwassenen: 4,00 €/pers.
Groepen: op aanvraag.
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Planetenweg
4780 St. Vith
c/o Tourist Info St.Vith
Hauptstraße 43
Tel.: +32 (0)80/28 01 30
touristinfo@st.vith.be
www.st.vith.be

50.28100,6.12968

B5

De planetenweg is een leerpad dat uitnodigt
tot een bezoek aan de zon en haar 9 planeten.
De ruimte van het zonnestelsel en de grootheid
van enkele planeten zijn in voorstelbare maatstaven omgezet en zo krijgt U een voorstelling
over de onbegrijpelijke ruimte van het universum.
Voor dit doel werden 2 schalen uitgekozen:
Afstandsschaal:
1 m parcours = 2 miljoen km in het universum.
Planeten-en zonneschaal:
1 cm = 1.000 km kogeldiameter.

attracties EN MuseA

Begin: de viaduct in de „Klosterstraße“
Eindpunt: de 2de brug in Galhausen
Parcours: 3 km (6km heen en terug)

Openingsuren
Elke dag geopend

PRIJS
Gratis
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Vrijetijdscentrum
“Tomberg” Rodt (St. Vith)
4780 St. Vith / Rodt 89 A
Tel.: +32 (0)80/22 63 01
+32 (0)80/22 64 17
Fax: +32 (0)80/22 95 62
info@biermuseum.be
50.28764,6.06995
www.biermuseum.be
A5

Het vrijetijdscentrum aan de Tomberg biedt rust, sport
en ontspanning voor elke natuurliefhebber, en dit in
elk jaargetijde: bewegwijzerde wandeltochten, een
bosleerpad en in de winter heerlijke langlaufpistes
met skiverhuur en Nordic-Walkingroutes. De gezellige
skihut bevat ook een verzameling van ongeveer 4000
flessen met verschillende biersoorten met de daarbij
horende glazen en oude werktuigen en voorwerpen,
evenals enkele antiquiteiten. Voor restauratie en drinken wordt gezorgd. Het eten van de “hete steen” in de
skihut is ook een tip die vrienden elkaar toefluisteren.
Terwijl de volwassen zich in de wintertuin kunnen
ontspannen, kunnen de kleintjes zich op de speelplaats uitleven. NIEUW: kettcar verhuur voor kinderen
tot 16 j. Prijs: 5 €/uur

Openingsuren

attracties EN MuseA

Tijdens de vakantie, weekends en feestdagen:10.00 -18.00 uur
Prijs: 5 €/uur

52

Malmundarium
4960 Malmedy
Place du Châtelet 10
Tel.: +32 (0)80/68 55 36
i.heuschen@skynet.be
www.tresordemalmedy.be

50.42952,6.02051

A4

In de ruimten van het voormalige klooster van
Malmedy bevindt zich de schatkamer van de
kathedraal evenals de kunstgalerij Mon’art. Tot
april 2011 wordt dit historisch gebouw uitgebouwd tot een cultureel en toeristische centrum, dat andere tentoonstellingen zal onderdak
verlenen. Dit complex omvat eveneens de ateliers van de carnaval, van het papier, van de looierij en eveneens de nieuwe inrichting van de zolders (tijdslijn, tentoonstellingszalen, zaal MICE).

attracties EN MuseA

De schatkamer van de kathedraal
van Malmedy
De opening van de schatkamer in het jaar 2005
was een belangrijk gebeuren in het culturele en
historische leven van de stad. Een waardevolle
en veelzijdige verzameling van sacrale voorwerpen uit Malmedy heeft hier haar plaats gevonden: schilderijen, sculpturen, goudsmeden,
liturgische gewaden, manuscripten.
Galerie Mon’art
In de voormalige kloostergangen bevindt zich
deze kunstgalerij, die jaarlijks met een afwisselingrijk en kwalitatief programma uitpakt.
Hedendaagse en sacrale kunst, folklore en geschiedenis zijn er ruim aanwezig in het kader
van de veeleisende tentoonstellingen.

Openingsuren
Do.-zo.: 14.00 -17.00 uur /Ma.-wo.: gesloten.
(tot april 2011)

PRijs
Kinderen < 14 jaar: gratis, Volwassenen: 2,00€/pers.
Groepen > 20 pers.: 1,00€/pers.
(tot april 2011)
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Ardenner
Cultur Boulevard
4760 Büllingen
Hergersberg 4
Tel.: +32 (0)80/54 87 29
Fax: +32 (0)80/44 85 59
info@ardenner-center.net
www.a-c-b.eu

50.35083,6.37619

C4

Een museumwereld op zich en nog veel meer biedt
de „Ardenner Cultur Boulevard“ aan de Duits-Belgische grens bij Losheim/Manderfeld (Hergersberg)
in de gemeente Büllingen. Het vrijetijdsaanbod wordt
afgerond met een hotel, restaurant, cafetaria en bistro
evenals shoppingmogelijkheden in kwaliteitswinkels
(van levensmiddelen, geschenken, modelbouw, meubelen tot en met een voordelig tankstation).

attracties EN MuseA

ARS Krippana (www.arskrippana.net)
Kerststallenkunst uit alle landen. Beleef de
grootste en belangrijkste tentoonstelling van
kerststallenkunst van Europa. Belangrijke verzamelingen kerststallen met landschap, mechanische kerststallen en een kerststal
buiten met levende dieren verschaffen u
inzage in fascinerende culturen. Zo worden bv.
in een uitzonderlijke tentoonstelling de werken
van Shona-kunstenaars uit Zimbabwe getoond.
Inspiratie voor uw thuis.
ARS Figura (www.arsfigura.net)
Droomwereld van poppen. Een ontdekkingsreis
door Keizertijd en kunstgenot. Beleef een detailrijke wereld van de 19e eeuw. In een buurt met
waarheidsgetrouwe woonhuizen en koopmanswinkels, historische, artistieke en mechanische
beeldenverzamelingen duikt u in de goede
oude tijd. Herinneringen voor uw thuis. Souvenirs, mineralen, geschenkideeën en veel meer.
Hier vindt u alles voor dromen van verzamelaars,
kinderkamers en tijdreizigers.

Openingsuren
Di. - zo.: 10.00-18.00 uur / Ma.: gesloten.

PRijs
Kinderen < 6 jaar: gratis / 6-12 jaar: 4,00 €
Volwassenen: 6,50 € / Familiekaart (2 Volw. + max. 4 Kinderen): 18,50 €
Groepen > 20 pers.: 6,00 €/pers.
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ARS Tecnica (www.arstecnica.net)
Digitale treinnummers in H0.
Een ontdekkingsreis door de grote kleine wereld
van de kleine grote dromen.

attracties EN MuseA

Ervaar de fascinatie van fantasie, precisie
en groei van één van de eerste digitale modelspoorwegen van Europa. 2.000 m sporen
ontvoeren u met meer dan 100 treinen in wonderbare landschappen en fantastische situaties.
De uitzonderlijke tentoonstelling OSTRA toont
nostalgische fabrieksborden evenals zeldzaam
speelgoed van MÄRKLIN, BING en anderen.
In de vakhandel vindt u alles wat de harten van
knutselaars en verzamelaars sneller doet slaan.
NIEUW: Uitzonderlijke tentoonstelling:
verzameling OSTRA.
Blijvende werken uit de geschiedenis van de
grote en kleine treinen.
Er worden fascinerende publiciteitsborden en
speelgoed van 1870 tot 1970 getoond.

Openingsuren
Di. - vr.: 12.00-18.00 uur
Za., zo. en feestdagen: 10.00-18.00 uur
Ma.: gesloten.

PRijs
Kinderen < 6 jaar: gratis / 6-12 jaar: 4,00 €
Volwassenen: 6,50 € / Familiekaart (2 Volw. + max. 4 Kinderen): 18,50 €
Groepen > 20 pers.: 6,00 €/pers. / Kindergroep: op aanvraag.

55

Stadsmuseum Eupen
4700 Eupen
Gospert 52
Tel.: +32 (0)87/74 00 05
Fax: +32 (0)87/74 00 05
info@eupener-stadtmuseum.be
www.eupener-stadtmuseum.be

50.63250,6.03617
A2

Chronologische geschiedenis van de stad, Eupense wooncultuur van vroeger, uurwerkverzameling, Raerense pottenbakkerijkunst, mode en
kledij uit de 18de en 19de eeuw, het atelier van
de goudsmid Friedrich Toussaint, een weefvertrek, carnaval van Eupen.
Museum Rallye voor scholen en groepen.
Rondleiding op verzoek.

Openingsuren
Di.-vr.: 09.30 -12.00 uur, 13.00 -16.00 uur / Za.: 14.00-17.00 uur
Zo.: 10.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur

PRIJS
Kinderen: 1,00€ - Volw.: 1,50€
Groepen: 1-10 pers.: 1,00€/pers. + 10 € gids
vanaf 10 personen: 2,00€/pers. inkl. gids

Dorpsgeschiedenis van
Lontzen & Herbesthal

attracties EN MuseA

50.68232,5.98755
A1

4710 Lontzen
Schlossstraße 8
Tel.: +32 (0)87/65 26 29

Geschiedenis van de „Vrije Heerlijkheid Lontzen“.
Documenten en foto‘s over de vroegere mijnbouw in Lontzen. Symbolen en documenten
over en van de parochie Lontzen en Herbesthal,
de school, het kasteel, de herenhuizen, het verenigingsleven in beeld. Geschiedenis van Herbesthal en het Pruisische grensstation tot zijn
afbraak in 1983, documenten en herinneringsstukken. Munten van verschillende tijdperken.
Originele historische uniformen.
Romeinse vondsten.

Openingsuren

Maart-oktober: de eerste en derde zondag van de maand:
14.00-16.30 uur. November-februari: de eerste zondag
van de maand:14.00-16.30 uur.

PRijs
Gratis
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Geuldalmuseum
Kelmis
4720 Kelmis
Maxstraße 9-11
Tel.: +32 (0)87/65 75 04
Fax: +32 (0)87/65 37 44
museum@kelmis.be

50.72515,6.01278
A1

Het museum toont een historische documentatie over
Kelmis en omgeving, die de geschiedenis van NeutraalMoresnet en van de zinkmijnbouw dichterbij brengt.
Zeldzame munten en postzegels van Neutraal-Moresnet zijn er eveneens te bekijken. Een groot aantal merkwaardige geslepen steenexemplaren met “Galmeiertsen” toont de innerlijke structuur van het gesteente.
Ook de bijzondere flora, groeiend op de zinkhoudende
boden in en rondom Kelmis, kan de bezoeker er bewonderen.

Openingsuren
Di.+vr.: 9.00 -12.00 uur / Wo.: 9.00 -12.00 + 14.00 -16.30 uur
Za.+zo.: 14.00 -18.00 uur of op aanvraag.

PRIJS
Kinderen: 1,50€ Fam.: 5,00€
Volwassenen: 2,00€ Senioren: 1,50€
Groepen: 1,50€ /pers.

Heemkundig museum
“Zwischen Venn und Schneifel”
50.27985,6.13046
B5

Wooncultuur uit de 19e eeuw, meubelen en kledij.
Ambachtelijke landbouwwerktuigen. Religieuze kunst.
Kruizen uit blauwsteen. Archeologische vondsten.
Tentoonstelling over de geschiedenis van de spoorwegen.
Tentoonstelling op de benedenverdieping, in de kelder
en op de eerste verdieping. Voor groepen zijn bezoeken
buiten de openingstijden mogelijk, mits reservatie.

Openingsuren
Ma.-do.: 13.00-17.00 uur / Vr.: 13.00-6.00 uur
Za.: 14.00-16.00 uur / Zo.: 14.00-17.00 uur
Groepen, op aanvraag, ook mogelijk buiten de openingstijden.

PRIJS
Volwassenen: 2,00 € / Kinderen: 1,50 € / Groepen: 1,50 €
Geleide bezoeken: op aanvraag (8 dagen op voorhand).
Kostprijs: 15,00 €
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attracties EN MuseA

Schwarzer Weg 6
4780 St. Vith
Tel.: +32 (0)80/22.92.09
info@zvs.be
www.zvs.be

Baugnez 44
Historical Center
Het historisch centrum
van de Slag om de Ardennen

4960 Baugnez (Malmedy)
route de Luxembourg 10
Tel.: +32 (0)80/44 04 82
Fax: +32 (0)80/44 04 89
info@baugnez44.be
www.baugnez44.be
50.40480,6.06651

A4

Das Hohe Venn
attracties
EN MuseA

Om de gedachtenis van de Slag om de Ardennen
in leven te houden haalt het Baugnez 44 Historical Center de laatste grote operaties en veldslagen
voor de geest die hebben plaatsgevonden tijdens
het Offensief „Operatie Wacht am Rhein“!
Dit nieuwe museum gewijd aan de Slag om de Ardennen en aan het bloedbad van Baugnez / Malmedy, gespreid over 850 m2 en verdeeld over 2
verdiepingen stelt u een nieuwe museografie voor
alsook een scenografie van een adembenemend
realisme. Authentiek materiaal, voertuigen, foto’s
en films uit deze periode, vol emotie en geschiedenis, nodigen u uit zich in te diepen in het hart
zelf van de Slag om de Ardennen. Het zijn niet minder dan 15 taferelen gereconstrueerd uit het leven
van de soldaten tijdens de Slag om de Ardennen
die aan u worden aangeboden, waarvan 2 uniek
in België, voorzien van een geluids- en lichtsysteem, en die u terugbrengen naar de winter van
1944, tijdens de Slag om de Ardennen. U zult er
een uitzonderlijke collectie ontdekken, waaronder
meerdere stukken uniek ter wereld zijn. Tijdens het
hele bezoek wordt u vergezeld door een meertalige audiogids die u gedetailleerd commentaar
geeft over de Slag om de Ardennen, maar ook de
geschiedenis van de tentoongestelde stukken en
van de anekdotes er rond. Zo kunt u de geschiedenis herbeleven en nog beter de Slag om de Ardennen begrijpen. Een niet te missen buitengewone
en onvergetelijke belevnis.

Openingsuren

Di.-zo.: 10.00-18.00 uur
Gesloten: Ma. (behalve tijdends de schoolvakantie en feestdagen)
zoals op 25.12. en 01.01. Laatste toegang om 17.25 uur.
Zie internetsite voor onze jaarlijkse vakantieperiode.

PRIJS
8 jaar > 12 jaar: 6,00 € (met audiogids)
Volwassenen: 7,50 € (met audiogids)
Groepen: min. 15 pers.: 5,00 € (Kinderen) en 6,50 € (Volwassenen)
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Militairmuseum Elsenborn
“Truschbaummuseum”
4750 Elsenborn
Lagerstraße
Tel.: +32-(0)80/44.21.05
Elsenborn-Camp-S5@mil.be
www.mil.be/elsenborn

50.45977,6.21526
B3

Het „Truschbaum” museum toont de geschiedenis van het kamp Elsenborn. Dankzij de vele documenten en schilderingen neemt u een duik
in meer dan 100 jaar geschiedenis. U kunt er de
sfeer van weleer opsnuiven en genieten van talrijke foto‘s en vertegenwoordigingen van militaire scènes. Een medewerker zal u met plezier
begeleiden en op al uw vragen antwoorden. Het
oefenterrein van kamp Elsenborn bezit biotopen
waar verschillende soorten voorkomen. De tentoonstelling op de benedenverdieping van het
museum geeft hiervan een overzicht.

Openingsuren
Ma. – do.: 09.00-12.00 en 13.00-16.00 uur / Vr.: gesloten
Gesloten: Weekend en Belgische feestdagen
Laatste toegang : 45 min. voor sluiting

PRIJS
Gratis

attracties EN MuseA
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DELICATESSEN UIT DE STREEK

Het is steeds opnieuw een belevenis als men de producenten van levensmiddelen eens over de
schouders mag gaan kijken. Drie producenten zetten de deuren van hun bedrijf open voor bezichtiging, hetzij naar individuele personen toe, hetzij naar groepen toe en verrijken aldus het toeristische
aanbod van de Oostkantons met een ander facet.
Tot de voorlopers behoort ongetwijfeld de
Hamrokerij uit Montenau, die sinds lang
bezoekers ontvangt. De eigenaars hebben
zich met hart en ziel ingezet voor de productie van de originele Ardense ham. Die verrast
met haar niet te evenaren smaak, die door de
zorgvuldige selectie van kruiden en vlees gedurende het zes maanden durende rookproces ontstaat. Een verkoopstand biedt een volledig assortiment van gerookte waren aan.
Een ander highlight is de nieuwe en enige
bierbrouwerij van de Oostkantons in Bellevaux bij Malmedy. De geëngageerde bierbrouwers Wil & Carla brouwen met het zachte
water van de Amel en authentieke recepten
vier bieren met een uitgesproken karakter: „Blonde“, „Brune“, Blanche“ en „Black“.

Meertalige rondleidingen, kleine restauratie
met typische producten uit de regio, een uitnodigend terras en bewegwijzerde wandelwegen bij vertrek aan de brouwerij nodigen
uit tot vertoef.
De Chocolaterie Jacques in Eupen onthult in
haar tentoonstelling het geheim van de chocolade. Sinds 1896 heeft de onderneming Jacques zich gewijd aan de meest uiteenlopende
chocoladeproducten. Duik in de zoete wereld
van de chocolade en ontdek zelf waarom België internationaal zo goed bekend staat voor
deze zoete heerlijkheden.
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Bierbrouwerij
Bellevaux
4960 Bellevaux (Malmedy)
Bellevaux 5
Tel.: +32 (0)80/88 15 40
brasserie@brasseriedebellevaux.be
www.brasseriedebellevaux.be

50.39167,6.01313

A4

Delicatessen uit de streek

België is wereldberoemd om zijn bier. Geen enkel land heeft zo‘n grote verscheidenheid aan
bierstijlen en -smaken. In het dorp Bellevaux, vlak
bij Malmedy bevindt zich één van de bijzondere Belgische bierbrouwerijen. Vier karakteristieke
bieren (Blonde, Brune, Blanche en Black) worden
hier met Ardens bronwater gebrouwen in prachtige roodkoperen ketels. Rondleidingen, ook
in het Nederlands, worden gegeven op dagen
waarop het proeflokaal geopend is en wel om
16 uur. Reserveren is voor dit tijdstip niet noodzakelijk.
Niet alleen voor bierliefhebbers is Brasserie de
Bellevaux een leuke bestemming. De brouwerij
is ook het vertrek- en aankomstpunt voor vier
wandelingen van verschillende lengte. De routebeschrijvingen zijn gratis verkrijgbaar bij de
brouwerij of te downloaden van de internetpagina. Uiteraard kunnen de gasten na de wandeling hun dorst lessen met een lekker ter plaatse
gebrouwen biertje (of een ander drankje!) in het
gezellige proeflokaal of op het beschutte terras.
Hier worden ook heerlijke streekproducten geserveerd.
In de leuke boutique van de brouwerij vinden de
bezoekers bier om mee te nemen, maar ook allerlei andere lekkere streekproducten.

Openingsuren
Proeflokaal:
Za. + zo.: 11.00 -18.00 uur
Juli-augustus: wo.-zo.:11.00 -18.00 uur
Van 1 januari tot half februari gesloten.
Groepen: op aanvraag

PRIJS
Kinderen < 12 j.: gratis
Volwassenen: 6,00 € (met het proeven van 2 biersoorten)
Groepen: op aanvraag
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Montenauer
hamrokerij
4770 Amel
Montenau 19
Tel.: +32 (0)80/34 95 86
Fax: +32 (0)80/34 00 28
info@montenauer.com
www.montenauer.com

50.35934,6.12333

B4

De Ardense hesp, het resultaat van een
eeuwenoude ervaring, worden hier op ambachtelijke wijze gepekeld en gerookt.
U moet ons beslist eens bezoeken. De Montenauer hammenrokerij is zo ingericht dat u de
productie van de originele Ardense ham van
A-Z „live“ kunt volgen.

Delicatessen uit de streek

Tijdens de weekdagen kunt u door grote ramen
kijken naar onze arbeiders terwijl ze aan het
werk zijn... In een film leggen wij u het geheim
en de geschiedenis van de originele Ardense
ham uit.
Bij een rondgang door ons hele bedrijf wordt
elke stap in de verwerking heel precies beschreven door info-bordjes.
U kunt de Montenauer hammenrokerij ook
per fiets bereiken: een ideaal ideetje voor een
uitstap voor de hele familie.... op 20 minuten
van Waimes en 30 minuten van St.Vith.

Openingsuren
Ma. - vr.: 10.00 -17.00 uur / Za.: 9.00 -16.00 uur
Zo. en op feestdagen: gesloten

PRIJS
Gratis
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Chocolademuseum
Jacques
4700 Eupen
Industriestraße 16
Tel.: +32 (0)87/59 29 67
Fax: +32 (0)87/59 29 46
musee@chocojacques.be
www.chocojacques.be

50.63994,6.00314

A2

Het geheim van chocolade wordt onthuld...!
In het chocolademuseum ervaart de bezoeker
alles over de geschiedenis van de chocolade
wat hem door videovoorstellingen, verzamelingen van oude objecten zoals vormen, verpakkingen, machines en chocoladeautomaten
getoond wordt.

© Christian Charlier/act production

Bovendien biedt onze winkel een groot assortiment Belgische specialiteiten voor kleine
prijzen aan.

Openingsuren
Ma-vr: 9.00 - 17.00 uur (laatste toegang om 16.30 uur).
Gesloten: weekend & feestdagen zoals ma. en di. met Karnaval, op
31/08 en tussen 24/12 en Nieuwjaar

PRIJS
Zonder gids: 2,00 € (+12 jaar), 1,00 € (6-12 jaar).
Met gids (op reservatie): 3,00 € / pers. (min. 10 deelnemers).
In de prijs zijn de toegang, de 1uur durende rondleiding
en 2 proevertjes inbegrepen.
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Delicatessen uit de streek

Op de eerste verdieping kan iedereen een oogje hebben op het lab en vanaf een loopbrug
boven de productielijnen kunnen groot en klein
toekijken hoe chocoladerepen en -tabletten
van Jacques worden verpakt.

Actieve vrijetijd

Outdoor
Naar buiten in de frisse lucht. Ontelbare vrijetijdsactiviteiten garanderen ontspanning in
de Oostkantons.
Of het nu het zalige dolce far niente aan de
stranden en terrassen van de meren in de
Oostkantons (pag. 65-69), actieve water- en
vrijetijdssport aan het Meer van Bütgenbach,
het sportmekka van de streek (pag. 68-69), is
of het bezoek aan een van de openluchtzwembaden (pag. 96) – waterratten, sportievelingen of zonnekloppers komen ruimschoots
aan hun trekken.
Hengelvrienden waarderen de uitstekende
waterkwaliteit van de meren, beken en vijvers. De talrijke vissoorten en de rust doen
hun hart sneller slaan (pag. 88).
Ook paardrijden (pag. 87), boogschieten
(pag. 92), minigolf of swingolf (pag. 93),
tennis (pag. 95), Vita Parcours (pag. 96),
kinderspeelplaatsen (pag. 94) of rolskatebanen (pag. 94) nodigen uit tot bewegen in de
openlucht.
Tot de toeristische troeven van de Oostkantons behoren het uitgebreide wandel(pag. 78-81) en fietsaanbod (pag. 82-86).

2.600 km wandelroutes en 850 km bewegwijzerde fietspaden bieden voor elk wat wils.
En ten slotte de veelzijdige wintersportmogelijkheden tot groot plezier van de skifanaten.
Indoor
Niet het ideale weer vandaag? Geen probleem, want het indooraanbod van de Oostkantons is niet min.
Wie van snelheid houdt, kan zijn rijkunsten
op het kartparcours (pag. 71 en 72) testen, de
scherpschutters nemen het tegen elkaar op
bij lasergames (pag. 71), luchtkarabijnschieten (pag. 92) of paintball (pag. 74 en 75) en
wie het iets gezelliger wil houden, rolt rustig
een bowlingballetje (pag. 71 en 73).
Tennisspelers kunnen uitwijken naar de overdekte terreinen (pag. 95), zwemmers vinden
hun plezier in de overdekte zwembaden van
de streek (pag. 97). Ook aan de jongste gasten werd gedacht: de overdekte kinderspeelplaatsen (pag. 71, 73+94) zullen hun kinderoogjes laten fonkelen.
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Stuwmeer
van de Gileppe
4845 Jalhay
Route de la gileppe 55 A
Tel.: +32 (0)87/64 81 25
info@lagileppe.be

50.58414,5.96648

A2

Het stuwmeer van de Gileppe is gelegen tussen
de mooiste plaatsen van België en werd ingehuldigd op 28 juli 1878.
Een verhoging van 16 meter, uitgevoerd in 1971
heeft zijn capaciteit verhoogd tot 26 miljoen m³.
De bekende leeuw van 13,50 m hoog, (300 ton)
steekt uit boven het meer. Een toren van 77
m hoogte, die in zijn bovenste gedeelte twee
waarnemingsniveaus, volledige beglaasd, bezit,
is toegankelijk langs twee panoramische liften
et brengt een onvergelijkbaar uitzicht over het
stuwmeer, het meer en het Hertogenwoud.
Vertrekpunt van verschillende wandelingen,
didactische paden, fietsverhuur, bezoek aan de
inrichting van het stuwmeer mits reservering
(min. 20 pers.), brasserie restaurant boven in de
toren.

Stuwmeren

Openingsuren
Van Pasen tot Allerheiligen: 11.00 - 19.00/20.00 uur
Buiten deze periode:
alle WE, feestdagen en schoolvakanties vanaf 11u00.

PRIJS
De toegang tot de toren is gratis.
Bezoek aan de inrichting van het stuwmeer:
2,50 €/pers. (min. 20 pers.)
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stuwmeer
van de Weser
4700 Eupen
Langesthal 164
Tel.: +32 (0)87/74 31 61
Fax: +32 (0)87/55 69 30
info@eupener-talsperre.be
www.eupener-talsperre.be
50.61829,6.09032

A2

De Weserstuwdam in Eupen is de grootste
stuwdam van de Oostkantons en werd in 1951
voltooid. Het meer kan tot 25.000.000 m³ water
inhouden en verzorgt de plaatselijke streek, het
Herveland en de voorsteden van Luik van water.
Op een heuvel, direct langs de oevers van het
stuwmeer van de Weser, biedt het toeristencentrum een prachtig uitzicht op het kunstmatig
meer en het omringende boslandschap.
Het toeristencentrum is een ideale plaats voor
excursies zowel voor families met kinderen als
voor avonturiers en personen die ontspanning
en nabijheid met de natuur zoeken.
De wielrenners en wandelaars die de fiets- en
voetpaden in de omgeving van de oever verkennen zijn eveneens welkom.

Stuwmeren

Voor de kleine bezoekers staat een grote speelplaats ter beschikking.

Openingsuren
Het hele jaar door geopend

PRIJS
Speelplaats: gratis toegang
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Meer van
Robertville
4950 Robertville
rue Centrale 53
Tel.: +32 (0)80/44 64 75
info@robertville.be
www.robertville.be

50.454993,6.1227412

B3

Aan de voet van de Hoge Venen ligt het idyllische dorp Robertville, een groene oase in de
zuivere natuur. Niet enkel het dromerig meer
maar ook zijn beleveniswaardige omgeving
met diepe valleien, een middeleeuwse burcht
en prachtige wouden zijn een uitstap waard.
Meer van Robertville
Omgeven door schilderachtige natuur biedt
het meer van Robertville een aangename sfeer
om te ontspannen. De buitengewone reinheid
van het water wordt door officiële instanties bevestigd.
Het openluchtbad met ligweide nodigt op
warme zomerdagen uit tot een verfrissing. Een
klein zandstrand maakt vooral de kleinste bezoekers gelukkig.
Aan het meer van Robertville kan verveling niet.
Hetzij hengelen, waterfietsen, varen met een
elektroboot, roeien of zwemmen, hier vindt de
ganse familie vermaak en ontspanning.

Stuwmeren

Openingsuren
Openingsuren
Geopend: mai, juni en september: 10.00 – 18.00 uur
	Juli en augustus: 9.30 – 19.00 uur

PRIJS
Kinderen < 6 jaar: gratis / 6-13 jaar: 1,50 €
Volwassenen: 2,50 €
Rubberboten: 5,00€/ ½ uur
Waterfietsen 2 pers.: 5,00€/ ½ uur
Waterfietsen 4 pers.: 7,00€/ ½ uur
Elektroboten: 10,00€/ ½ uur
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Meer van
Bütgenbach
4750 Bütgenbach
Worriken 9
Tel.: +32 (0)80/44 69 61
Fax: +32 (0)80/44 42 47
info@worriken.be
www.worriken.be
50.424632,6.2221816

B4

Stuwmeren

Vakantie voor actieve en eveneens voor ontspanningzoekende gasten – met buitengewone vrijetijdsaanbiedingen zal Bütgenbach U
verrassen!
Het stuwmeer van Bütgenbach (120 ha) is het
mekka van de watersport. Sedert 25 jaar ontvangt het Sport- en Vrijetijdscentrum „Worriken“
gasten van heinde en verre. De veelzijdige infrastructuur en de ligging aan de voet van het
„Hoge Venen“ maken het totale complex tot een
ideaal vakantieoord, dat optimale uitrustingen
biedt voor water- en avontuursport. Verder zijn
er ter plaatse 2 restaurants, 48 vakantiehuizen,
verblijfsmogelijkheden voor groepen evenals
een campingplaats.
Voor watersportliefhebbers biedt het Centrum
o.a. zeilen, surfen, zwemmen (in het meer of in
het overdekt zwembad), kano, kajak, waterfiets,
evm.
Een deel van de nieuwe infrastructuur „VENNtastic-Beach“ omvat o.a. een nieuwe zandzone
van 8.000 m² met een nieuw zandstrand van
150 m, dat volledig aan de zonnekant is gelegen en is uitgerust met een hele reeks nieuwe
vrijetijdsinrichtingen: een baai voor de kleintjes,
een trampoline van 7 meter, een kunstijsberg
van 5 meter met klimgedeelte, zandvlakte voor
beach-volleyball en soccer.
Maar ook avontuursporters komen aan hun
trekken: klimmuur, touwenparcoursen, kabelbaan, MTB, boogschieten, talrijke soorten balsport,
tennis, squash, badminton, swingolf, trampoline...Een bewegwijzerde wandeling van 11 km
loopt rond het meer.

PRIJS
VENNtastic Beach:
Volwassenen: 3.50 € per dag / Kinderen 6-12: 2.50 € per dag
Kinderen 0-5 : gratis toegang
Vrije toegang voor de gasten van het Centrum.
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Tot het aanbod behoren:
Het „Vita Programma“
(Sportprogramma voor iedereen)
Van de rustige kajakvaart op het meer, mentale
training bij het boogschieten, tot de pure sensatie op onze avonturenpark en de kabelbaan
hebt U de mogelijkheid deel te nemen aan een
sportprogramma naar Uw wens.
Laag seizoen: 07/05 tot 02/07/2011 en van
03/09 tot 24/09/2011 op zaterdag en feestdagen van 14 tot 17 uur.
Hoofdseizoen: 09/07 tot 27/08/2011 van maandag tot zaterdag van 14 tot 17 uur.
Animatie voor de kleintjes in de Worrie–Club:
04/07 tot 19/08/2011
„Vita Kids“: Voor kinderen vanaf 3 jaar. Hier kunnen de jongste gasten schilderen, knutselen of
zich tof vermaken.
„Vita Junior“: Voor jonge sporters van 8 tot 13
jaar: klimmen, boogschieten, avonturenpark,
mountainbike,…

Stuwmeren

Sportkampen tijdens de zomermaanden:
Actieve vakantie voor groot en klein. Een week
surfen, zeilen of sensatie bij de avontuursport.
Voor de kleinsten bieden wij multisport, zwemmen en psychomotoriekcursussen aan.

PRIJS
Gelieve de juiste data evenals de prijzen te raadplegen op de
Internetsite. Onze medewerkers staan U graag telefonisch
ter beschikking voor verdere informatie.
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CLC-Sporthotel
4761 Wirtzfeld
Kölschländchen 14
Tel.: +32 (0)80/64 75 29
Fax: +32 (0)80/ 64 25 33
info@sporthotel-clc.be
www.sporthotel-clc.be

50.58781,6.12934

C4

Hetzij MTB, oriëntatielopen, muurklauteren,
kano, rafting, avontuurparcours of begeleide
wandelingen, het CLC-Sporthotel kan in samenwerking met andere partners voor alle
sportgeïnteresseerden het passende aanbod
samenstellen.

Actieve vrijetijd

Tijdens de zomer is het kanovaren zeer populair
op de Rur (Duitsland). Wegens de ligging van
Wirtzfeld, dichtbij de Duitse grens kan aan de
gasten kanovaren op de 30 km verder gelegen
Rur tussen Heimbach en Nideggen, aangeboden worden. Het traject bedraagt 16 km en is
geschikt voor een daguitstap.
Begeleiding door twee gidsen die voor het vertrek alle noodzakelijke toelichtingen betreffende de veiligheid en de techniek voor wildwatervaren verstrekken.
Begeleide halfdaagse kano- en raftinguitstappen worden eveneens op het Meer van Bütgenbach aangeboden.
Bij het oriëntatielopen krijgen de deelnemers
voor hun zoeken naar de controlepunten in
het gebied, het overeenstemmende kaartenmateriaal, een kaart voor het stempelen en een
kompas.

Openingsuren

Kano Rur: vanaf 15.07. elke wo. + za.,
vanaf 12 personen eveneens op aanvraag
Kano + Rafting Meer van Bütgenbach: dagelijks bij min. 12 pers.
MTB + Oriëntatieloop: dagelijks

PRijs
Rur: 30 € met picknick, 25 € zonder picknick
Meer van Bütgenbach: 15 €
MTB: 1 dag: 18,50 €, ½ dag: 13,50 €
Oriëntatieloop: 7 €
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Eastbelgium Action
& Fun Center
4791 Burg Reuland
Grüfflingen 39 k
Tel.: +32 (0)80/32 93 01
Fax: +32 (0)80/42 02 74
info@eastactioncenter.be
www.eastkart.be

50.2393847,6.0918411

A6

Actieve vrijetijd

Karting De 40 nieuwe karts in een 6.000 m²
groot complex behoren tot het topniveau van
de indoor kartings in Europa. Het parcours ligt
naast een wondermooie taverne, bar en restaurant met uitzicht op de piste.
Bowling
10 Nieuwe bowlingbanen met LCD-vlakbeeldscherm en black light.
Laser Game
Op een klein speeloppervlak van 1.000 m2, verdeeld over 2 verdiepingen, wacht u een speelveld in het City Decor met rookmachines, black
light en topmuziek.
Kinderparadijs
De kleine gasten van 2 tot 8 jaar kunnen terecht
in verschillende schommels, glijbanen, muurpuzzel en bobby-cars.
Virtueel schieten
Mik op gesimuleerde doelen en test uw trefzekerheid in onze „Jägerstube“.
Sumo
Trek het kostuum van een sumoworstelaar aan
en leg uw concurrenten op de mat of duw ze
uit de ring.
Tot het aanbod horen verder: bingo, biljart, videospelen, shuffle, dart racing shop, 3D indoor
minigolf en rodeo/snowboard.

Openingsuren
Ma. , di. + do.: voor groepen enkel mits reservering
Wo, vr., za. + zo.: vanaf 13 uur
Tijdens vakantie- en feestdagen: elke dag vanaf 13 uur geopend
Andere openingsuren zijn mogelijk voor groepen.

PRIJS
Gelieve de juiste prijzen te bekijken op de website. Onze medewerkers
staan u ook graag telefonisch ter beschikking voor verdere informatie.
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EUPENER KARTING
SPRL
4700 Eupen
Industriestraße 23
Tel.: +32 (0)87/31 32 33
Fax: +32 (0)87/31 34 31
info@eupenerkarting.be
www.eupenerkarting.com

50.6402174,6.006211

A2

Met een hal van 8.000 m² is de Eupener
Karting op één na het grootste overdekte
karting center in Europa.
Op een superpiste van bijna 1 km met een brug
van 36 m kunt u pijlsnel racen en ook uw techniek verbeteren! Op deze omloop ligt de gemiddelde rondetijd bij 70 seconden per ronde.
Dankzij de nieuwe fan-zone, midden in het
parcours, kan men de Race van nog dichterbij
volgen.
35 Karts (270 cc, 9 pk), 8 kinderkarts (120 cc, 3,5
pk), 1 kart voor gehandicapten (270 cc, 9 pk).
Wedstrijd met vrienden, collega‘s of klanten
evenals kinderverjaardagsparty‘s mogelijk.
Reservatie gewenst.

Actieve vrijetijd

Bistro met panoramisch uitzicht op het parcours
voor 250 pers.

Openingsuren
Ma. – vr.: 12 – 24 uur, za.: 10 – 24 uur, zo.: 10 – 22 uur
De piste kan ook aansluitend op de
regelmatige openingsuren gereserveerd worden.
Het hele jaar open, ook op de meeste feestdagen.
Enkel gesloten op vijf dagen van het jaar:
Paaszondag (24/04/2011), 24, 25, en 31 december, 1 januari.

PRIJS
13 €/12 min., 28 €/28 min.
Karting-lid: 12 €/12 min., 26 €/28 min.
Groepstarieven vanaf 12 karts.
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Bowling 362
4960 Malmedy
Avenue des Alliés, 100
Tel.: +32 (0)80/77 08 13
bowling362@seeben.com
www.bowling-de-malmedy.be
A4

50.4233827,6.0179371

12 ultramoderne banen, gemakkelijke parking,
cafetaria, reuze TV-toestel, videospelen, simulator van autorennen, 2 biljartspelen, darts, curling. Op bepaalde momenten, voor de gezelligheid: COSMIC BOWLING (blauw licht, lichtspel,
popmuziek). Vergarderzaal voor 100 pers.

Openingsuren
Ma.- vr.: vanaf 11:00-01:00, WE: vanaf 11:00-01:00

PRIJS
Ma.-Vr.: 2,00 € (voor 18:00) / 3,50 € (na 18:00)
Het W-E: 2,00 € (voor 15:00) / 3,50 € (na 15:00)
Verhuur bowlingschoenen: 1,25 €

Bowling 67 & Magic Planet
4710 Lontzen
912 c Rue Mitoyenne
Tel.: +32 (0)87/33.12.21
www.bowling-67.be
www.magic-planet.be

50.66620,5.97523
A1

Openingsuren
Alle dagen open vanaf 13 uur.
Gesloten: Ma. buiten feestdagen en schoolvakantie.

PRIJS
Bowling: per partij: di.: 2,25 €, me. -ve.: 2,25 € of 3,75 € (na 18u00)
WE + feestdagen: 2,25 € of 3,75 € (na 15u00)
huren van schoenen voor de bowling: 1,50 €
Magic Planet : 7€/toegang (2 – 12 jaar), vanaf 20 uur: 3 ,50 €
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Actieve vrijetijd

De Bowling 67 beschikt over 14 schitterende banen
die beschikken over de meest moderne uitrustingen
van Europa! Eenmaal de fuorlampen aan zijn, wordt
uw ontspanningsruimte onmiddellijk omgevormd in
COSMIC BOWLING! De bijzondere verlichting zullen
aan de kegels, de ballen en het decor een uitgesproken
futuristische look geven. Gezelligheid is gewaarborgd
rond de biljarttafels, onze pijltjesspelen, onze kicker en
andere elektronische spelen...
Magic Planet, dit is een zaal voor indoorspelen van 700
m². De speelzaal bevindt zich naast de cafetaria van de
Bowling, het wordt dus gemakkelijk voor alle leden van
de familie om zich te vermaken onder hetzelfde dak!

Paintzone
4770 Amel
Montenau 24 C
Tel.: +32 (0)80/64 35 60
+32 (0)80/34 18 37
+32 (0)473/98 49 50
Fax: +32 (0)80/ 64 35 70
info@paintzone.be
www.paintzone.be
50.36517,6.11990

B4

Indoor Sup‘Air Field
Puur paintballplezier op 1.000 m² kunstgazon
in een hal. Hier komt elke speler - beginner,
toernooi- of vrijetijdsspeler - aan zijn trekken.
Naast het speelveld biedt de hal nog ca. 300 m²
waar begeleiders/toeschouwers zich kunnen
ophouden.

Actieve vrijetijd

Outdoor Sup‘Air Field
Dit speelveld voldoet aan alle normen van de
Europese Toernooireeks. Het biedt dus vooral
de toernooispelers een optimale trainingsmogelijkheid, maar ook voor beginnelingen of
vrijetijdsspelers is het een optimale gelegenheid om wat toernooilucht op te snuiven.
Outdoor Scenario Field
In dit kleine dorp met een oppervlakte van ca.
5000 m² zijn er veel mogelijkheden om dekking
te zoeken en de speelpret is gewaarborgd – een
absoluut hoogtepunt.
Minimum aantal personen: 8

Openingsuren
Indoor: Ma. - do.: 10:00-22:00 uur, vr. - za.: 10:00-24:00, zo.: 10:00-18:00 uur
Outdoor Super‘Air Field: Ma.-za.:10:00-21:00 uur, zo.: 10:00-18:00 uur
Outdoor Scenario Field: Ma.- za.: 10:00-21:00 uur, zo.: 10:00-18:00 uur
Telkens mits reservering.

PRIJS
20 € – 95 € (zie website)

74

Paintball
Sniper Zone
4960 Malmedy
Route du Barrage
Tel.: +32 (0)497 47 97 86
info@sniper-zone.be
www.sniper-zone.be

50.4367994,6.0690021

A4

Als spel dat strategie, snelheid, ploegwerk en
handigheid combineert, is paintball een volledige sport die door iedereen kan worden beoefend, ongeacht de leeftijd of het geslacht. Bij
paintball piekt de adrenaline.
De « Paintball Sniper Zone » van Malmedy is een
ideale plaats voor een onvergetelijke dag in een
prachtig kader!
De 4 terreinen die volledig zijn ingericht voor
de liefhebbers van de natuur en de openlucht
kunnen op aanvraag 8 tot 120 personen ontvangen.
Personen voorzien van hun eigen uitrusting
worden toegelaten. Er zijn voor hen zelfs speciale programma’s.
Terras, bar en barbecue met uitzicht op de terreinen.

Actieve vrijetijd

Parkeerterrein, kleedkamer en wc.

Openingsuren
Alle dagen op aanvraag

PRIJS
Particulieren: forfait tussen 20 € en 70 €/pers.
Speciale tarieven voor bedrijven en scholen.
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Railbike
4750 Leykaul (Elsenborn)
Am Breitenbach
Tel.: +32 (0)80/68 58 90
(in der Saison von 10:30-18 Uhr)
info@railbike.be
www.railbike.be

50.51334,6.20998

B3

De railbike, een nieuwe manier om de Hoge
Venen te ontdekken!
Het traject bestaat uit een spoorbaanvak van
+/- 7 km, gelegen tussen het station van Kalterherberg en Sourbrodt. De bezoekers leggen het
traject eerst in de ene richting af en keren dan
terug. Het spoor loopt door de Hoge Venen en
door de prachtige, typische landschappen van
de streek.
De rit duurt ongeveer twee uren. Halverwege
kan men 20 minuten uitblazen in een heerlijke
omgeving.
De railbikes of draisines bieden plaats voor vier
volwassenen. Er zijn ten minste twee trappers
nodig om vooruit te komen. De andere personen zitten comfortabel op een soort ligstoel.

Actieve vrijetijd

Vertrekuren:
11.00 u., 13.30 u. et 15.45 u.

Openingsuren
Van 01/04 tot 30/06 en van 01/09 tot 01/11:
alle weekends en feestdagen + tijdens de week mits reservering voor
groepen vanaf 20 pers. of min. 5 draisines
Van 01/07 tot 31/08: alle dagen

PRIJS
Individueel: 28 € per draisine
Groepen vanaf 20 personen: 26 € per draisine
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Devalkart (Skipiste Ovifat)
4950 Ovifat
Tel.: +32 (0)496/81 32 01
dany.jamar@skynet.be
www.devalkart.be
B3

50.4666059,6.107864

Plezier in volle natuur. Wie van een kick houdt,
kan tijdens de zomer zo snel mogelijk de beroemde piste van Ovifat afdalen.
De niet-gemotoriseerde voertuigen (karts of
steps) mogen door 1 persoon vanaf 7 jaar worden bestuurd.
De top bereikt men met een sleeplift.

Openingsuren
Begin april tot einde oktober bij mooi weer.
Tijdens de weekends en op feestdagen
van 14 tot 18 uur of op afspraak.

PRIJS
Per afdaling: 3 € (15 € voor zes)

Green House Golf St.Vith
4780 St.Vith
Prümer Str. 42a
Tel.: +32 (0) 80 29 29 70
Tel.: + 32 (0) 479 400 359
Fax: +32 (0) 80 22 17 91
info@thegreenhouse.be
www.thegreenhouse.be

50.27980,6.13688
B5

PRIJS
Lessen: 40,00 € / u./ 1 persoon 50,00 € / u./ 2 personen
Green Free: 20.00 € / persoon / dag
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Fotos: Erwin Kirsch

Openingsuren
Lessen: di. + vr. na voorafgaande afspraak
Golfbaan: dagelijks na voorafgaande afspraak

Actieve vrijetijd

Het perfect verzorgde 9 holes pitch-and-puttgolfbaan (par 27) met putting green en driving
range is het juweeltje van het vrijetijdsaanbod
van de stad St. Vith. Golflessen zijn ook voor
niet-leden toegankelijk en vinden telkens op
dinsdag en vrijdag plaats. De lessen worden gegeven in het Duits, Frans, Nederlands en Engels.
Voor groepen op aanvraag. Verder kan iedereen
met een golfbaantoelating op de 9 holes pitchand-putt-golfbaan voor een green free zijn hobby beoefenen. Afspraak vereist.

Wandelland
Oostkantons
Tussen Eifel en Ardennen nodigt een
onvergelijkbaar stuk natuur de
wandelaars uit!

40.000 ha bos
5.000 ha natuurbeschermingsgebieden
2.600 km wandelwegen

Ondanks de kleine oppervlakte vindt
men in de Oostkantons verrassend veel
verschillende landschappen die men te
voet kan verkennen.

Wandelland Oostkantons

Een goed uitgebouwde wandelinfrastructuur en gedetailleerd kaarten- en
informatiemateriaal, dat bij de Dienst
voor Toerisme van de Oostkantons
verkrijgbaar is, maken de Oostkantons
tot het ideale vakantiegebied voor
wandelaars en natuurvrienden.
Oordeel zelf over het uitgebreide
aanbod:
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De plaatselijke wandelpaden
Deze wandeltrajecten tussen 3 en 20 km beginnen in elk groter dorp van de Oostkantons en zijn
op wandelborden ter plaatse weergegeven.
In totaal beschikt de wandelaar over 2.600 km
wandelpaden die reglementair bewegwijzerd
zijn en op 8 gelijksoortige topografische wandelkaarten voorgesteld zijn.

Natuurleerpaden – de intelligente
manier van wandelen!

Wie de landschappelijke verscheidenheid van de
Oostkantons intensief wil beleven, zal aan een
meerdaagse tocht op de GR56 niet ontsnappen.

15 plezierwandelingen
op het spoor van water
De nieuwe brochure “15 plezierwandelingen op
het spoor van water” is een uitnodiging voor alle
wandelvrienden om de landschappelijke veelzijdigheid van de Oostkantons te leren kennen.

WarcheTour
De 11 km lange wandelweg verbindt de stuwmeren van Bütgenbach en Robertville en volgt
meestal de loop van de Warche.
Info: Haus des Gastes in Bütgenbach,
Tel.: +32 (0)80/86 47 23
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Wandelland Oostkantons

De groteroutepaden GR

Deze tien, meestal korte maar zeer informatieve
natuurleerpaden van de Oostkantons verduidelijken de rijkdom aan fauna en flora. Drie van
deze leerpaden hebben een speciaal karakter;
het Leerpad in Heppenbach verbindt op originele manier kunst en natuur; de Planetenweg
in St. Vith illustreert ons zonnestelsel en de Venenroute aan de rand van de Hoge Venen kan
per fiets verkend worden.

Nordic Walking Park Schönberg
en Rodt

Wandelland Oostkantons

De Nordic Walking Park in Schönberg, in het
Opper-Ourdal, biedt in totaal 4 parcours. De
stadgemeente St.Vith verheugt zich nu over
een 2de traject in „Tomberg“ /Rodt met 3 wegtrajecten midden in het woud en weiden. Het
informatiebord toont het parcoursverloop, het
hoogteprofiel en verstrekt alle andere nuttige
gegevens. Info: www.schonberg.be (rubriek
„activiteiten“) of tel. : +32 (0)80/54 81 59
www.biermuseum.be of tel.: +32 (0)80/22 63 01

Stadswandelingen
Het moet niet altijd in de bossen en weilanden
zijn. Een wandeling van een tot twee uren door
schilderachtige stadssteegjes of parken, langs historische huisgevels en culturele monumenten,
waar informatieborden over leven en mensen in
lang vervlogen tijden vertellen, is meestal een interessant alternatief.
Concrete beschrijvingen: zie pag. 31-33

Gourmet-wandelingen

Grensroutes & Via Gulia
Het nieuwe wandelwegennet van de „Grensroutes“, gecombineerd met de langeafstandswandeling „Via Gulia“, die tot Maastricht loopt,
opent volledig nieuwe wandelmogelijkheden.
Overzichtelijke informatieborden nemen u mee
in de bewogen geschiedenis van deze historische
plaatsen. Info: www.grenzrouten.eu of
Dienst voor Toerisme van de Oostkantons
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Niet minder dan 5 dorpen van de Oostkantons
bieden dagwandelingen, onderbroken door
een kort oponthoud in gastronomische bedrijven om daar de aangeboden specialiteiten
van het huis te proeven: nu eens de voorschotel, dan weer het hoofdgerecht en het
nagerecht.

Meer dan ooit kan men in de Oostkantons een
wandeling onder natuurkundige begeleiding
maken, waarbij opgeleide natuurgidsen, leden
van natuurbeschermingsorganisaties, wandelverenigingen of toeristische diensten zorgen
voor een deskundige en levendige animatie.
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Begeleide wandelingen

Gratis publicaties:
15 plezierwandelingen
op het spoor
van water
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Sneeuwschoenwandelen

De wandelbelevenis van bijzondere aard. Bij
toereikende sneeuwval bieden vijf skicentra
deze meer een meer populair wordende wijze
van wandelen aan.
(Zie wintersportmogelijkheden pag. 89)

Bullange, Butgenbach, Manderfeld, Schönberg, Eupen

Kaarten:
Land van Eupen en Geuldal ............................7.00 €
Via Gulia – Geuldal . ......................................7.00 €
Hoge Venen ...................................................7.00 €
Aan de rand van de Venen (Malmedy-Waimes) .. 7.00 €
Rond om het meer van Bütgenbach ...............7.00 €
Manderfeld-Auw-Roth – het hoger Ourdal ....5.00 €
St. Vither Land & Hoger Ameldal.....................7.00 €
Burg Reuland-Ouren - Het Ourdal ..................7.00 €
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Oostkantons – Paradijs voor fietsers

In de Oostkantons bestaat een uitgestrekt,
850 km lang fietsroutenet dat de reeds
meer dan 15 bestaande mountainbikeroutes optimaal aanvult.
Door zijn zeer afwisselend reliëf biedt de
streek voor alle soorten fietsen - racefiets,
city-bike, trekkingfiets, fiets met elektrische
ondersteuning en mountainbike - veelzijdige mogelijkheden om met volle teugen
van het landschap te genieten.
Gedetailleerd folder- en kaartmateriaal over volgende thema’s is
bij de Dienst voor Toerisme van de
Oostkantons verkrijgbaar.
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Velo Tour Hoge Venen – Eifel

De folder „Velo Tour – De mooiste fietswandeltochten” wil met 18 themaroutes ervoor zorgen
dat iedereen de smaak te pakken krijgt om het
fietsroutenet te leren kennen. Van korte familietochten op verkeersvrije boswegen tot de
veeleisende dagtocht rond de Hoge Venen, er
is voor elk wat wils.

RAVeL – 113 km fietsplezier op
voormalige spoorwegtrajecten
Precies deze trajecten wensen veel fietsers.
Zoveel mogelijk vlak (max. 3 % helling), veilig want
ver weg van het normale verkeer en meestal door
de volle natuur, trekken zij families, kinderen, senioren en ook rolstoelgebruikers aan. Vanaf Steinebrück (B) heeft men een rechtstreekse aansluiting
op het Duitse net. De bijkomende service „Bus
& Bike Prüm (D) – St. Vith (B)“ stelt de gebruiker
zeker op prijs. Van begin mei tot begin oktober
pendelt een shuttlebus tijdens de weekends en
op feestdagen tussen de beide steden.

GPS-vrienden zullen enthousiast zijn, want
alle themaroutes kunnen van de website
www.eastbelgium.com/velotour gedownload
worden.

RandoVelo
De RV zijn de langeafstandsfietsroutes in Wallonië.
Zij worden aangeduid met een horizontale blauwe en gele balk. Zij doorkruisen de Ardennen en
brengen u naar de mooiste hoeken van de streek.
Twee daarvan doorkruisen ook de Oostkantons:
de RV 4 en de RV8.
Info: www.randovelo.org
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Oostkantons – Paradijs voor fietsers

Het fietsroutenet „Velo Tour“ is bewegwijzerd
volgens het knooppuntensysteem dat een
onbegrensd aantal rondritten mogelijk maakt,
zelfs in beide richtingen. Aan alle knooppunten
bevinden zich - naast de richtingaanduidingen
- infoborden of zoomkaarten voor de oriëntatie
en informatie. Dit fietsroutenet strekt zich over
het hele gebied van de Oostkantons tot de omliggende streken uit.

Oostkantons – Paradijs voor fietsers

Fietswandelen zonder bagage
Zin in een tussendoortje op de fiets, zonder
lange voorbereiding en planning? Dan heeft de
Dienst voor Toerisme wat u zoekt. Enkele van
de mooiste routes werden door ervaren fietsers
verkend, in etappen opgedeeld en met aangename verblijfplaatsen aangevuld. Het vakantiepakket ligt klaar voor alle fietsvrienden.
4 Aanbiedingen van 3 tot 5 dagen staan ter beschikking waarbij naar wens ook aanbiedingen
„à la carte“ mogelijk zijn.

Mountainbiken in het zuiden
van de Oostkantons
Het middelgebergtelandschap in het zuiden
van de Oostkantons is optimaal voor mountainbiketochten. In samenwerking met de regionale
mountainbikeclubs werden 19 tochten met een
totale lengte van 480 km samengesteld. Het
mountainbikenet biedt talrijke alternatieven:
korte parcours, sportieve moeilijke trajecten,
de grote Oostkantonslus (ca. 190 km), de valleitocht van de Hoge Venen tot in de Warchevallei
(690 - 300 m hoogteverschil), enz.
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GPS
De Dienst voor Toerisme van de Oostkantons
heeft alle themaroutes en de grote Oostkantons lus per GPS laten samenvatten en voor het
downloaden op de website www.eastbelgium.
com/mountainbike gepubliceerd. Via Google
Earth kunnen de routes op voorhand worden
ingekeken. De GPS-bestanden zijn in het universeel GPX-formaat opgeslagen en daarom
bruikbaar op alle GPS-apparaten.
GPS-verhuur voor mountainbikers
Wie nog geen GPS-apparaat bezit en graag een
proef wil doen, kan in het Tourist Info St. Vith,
Bütgenbach en Burg-Reuland en in het Huis
voor Toerisme in Malmedy een toestel huren
en testen. De toestellen zijn makkelijk hanteerbaar en geven op ongecompliceerde wijze de
weg aan.

Geo Caching
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Velo-Tour
Mountainbike in het zuiden van de Oostkantons
Fietsen op oude spoorwegen
DANS LE SUD DES CANTONS DE L´EST
IN HET ZUIDEN VAN DE OOSTKANTONS

850 km

DIE SCHÖNSTEN
MTB-TOUREN

DE MOOISTE
FIETSROUTES

Bikeparks

Alle varianten van de moutainbikesport zijn in de
Oostkantons thuis. Terwijl men enkele jaren terug
nog tevreden was met eenvoudige rondritten in
het gebied, vragen vooral de jongere generaties nu spectaculaire pistes zoals de „Downhill“,
„4-Cross“, „Freeride“, Slopestyle, Northshore en
veel meer.
Bévercé/Malmedy - Ferme Libert
4-Cross en Downhill
Bij goed weer, elke zondag van 13 tot 18 uur toegankelijk, natuurlijk met de lift.
(Voor groepen vanaf 15 personen ook op weekdagen mogelijk). Prijs van de liftkaart: 10,- euro
voor 16 bergritten. Info: +32 (0)475/43 99 97
Ovifat: aan de skipiste
Freeride en Northshore. Piste met uitstekende
springschansen en lift. Van begin april tot eind
oktober bij droog weer op weekend- en feestdagen van 14 tot 18 uur. Prijs van de liftkaart:
7,50 €/namiddag (14.00 – 18.00 uur).
Info: +32 (0)496/81 32 01
Wiesenbach/St. Vith (vanaf juli 2010):
Boven het openluchtzwembad Wiesenbach.
„Technic Trail“: toegankelijk voor het publiek.
Tussen golvende singletrails bevinden zich technische hindernissen en doorgangen, die in verschillende moeilijkheidsgraden opgedeeld zijn.
Beginners en gevorderden hebben zo de mogelijkheid hun grenzen te verleggen.
Info: +32 (0)80/28 01 30
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Kaarten:

MTB-kaart in het zuiden van de Oostkantons .......8.00 €
Fietswandelkaart „Velo-Tour“ Hoge Venen-Eifel ...9.00 €

Boeken:
Fietsen en wandelen in
Oost-België en omgeving
GEV - Joseph Lehnen........10.00 €
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Oostkantons – Paradijs voor fietsers

De moderne vorm van spoorzoekertjes met behulp van een GPS-apparaat en de coördinaten
van een plaats waar zich een zoekobject bevindt,
kent almaar meer aanhangers en is een interessante variant voor een “normale” mountainbiketocht. In de Oostkantons zijn vooral langs het
voormalig Vennbahntraject „„caches“ gesitueerd,
die erop wachten opgespoord te worden.
Informatie over de caches vindt men op:
www.geocaching.be

Oostkantons – Paradijs voor fietsers

Fietsverhuurplaatsen
Zin in een fietstocht en geen fiets bij de hand?
Geen probleem. Na voorafgaande afspraak zijn er
bij volgende verhuurplaatsen voldoende fietsen
voorradig. Zelfs begeleide tochten worden op
verzoek aangeboden.
A.T. Bike

Rue de Coirville 11 - 4950 Waimes
Tel. : +32 (0)80/67 83 82
atbike@base.be / www.ATBIKEVTT.be
Openingsuren:
9-12 uur + 13.30-19 uur
WE, feestdagen + schoolvakanties of op reservatie
Fietstypes: MTB
35 herenfietsen / 10 damesfietsen / 6 kinderfietsen
PRIJS: 1/2 dag: 15€ / 1 dag: 21€
Verhuur & verkoop van kaarten
Begeleide fietstochten: 25€/uur
Transport kosteloos in een straal van 20 km,
vanaf 12 pers.

CLC-Sporthotel
Kölschländchen 14 - 4761 Wirtzfeld
Tel.: +32 (0)80/64 75 29
info@sporthotel-clc.be / www.sporthotel-clc.be
Openingsuren: 9:00-17:00 uur
Fietstypes: MTB
50 herenfietsen / 5 damesfietsen / 5 kinderfietsen
PRIJS: 1/2 dag: 13,50 € / 1 dag: 18,50€
Verhuur & verkoop van kaarten

Eifeler Hof

Manderfeld 37 - 4960 Büllingen
Tel. : +32 (0)80/54 88 35
www.eastbelgium.com/eifelerhof
Openingsuren:
Dagelijks behalve op woensdag 10.00 tot 21.00 uur
Jaarlijks verlof: 06.07.-29.07.
Fietstypes: Citybike
4 herenfietsen / 3 damesfietsen / 3 kinderfietsen
PRIJS: 1/2 dag: 5€ / 1 dag: 7,50€

Bikeguiding

Go-Bike

Peter Becker Str. 39 - 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)478/44 67 87
bikeguiding@live.de / www.mountainbike-eupen.com

Andrifosse - 4950 Waimes
Tel.: +32 (0)80/67 81 14 oder +32 (0)495/79 84 27
gobike@belgacom.net / www.gobike.be

Openingsuren: Enkel telefonisch bereikbaar
Fietstypes: MTB, Trekking
10 herenfietsen / 2 damesfietsen
PRIJS: 1/2 dag: 15€ / 1 dag: 20€
Verhuur van kaarten
Begeleide fietstochten: 25€/uur
Transport van de fietsen in huurprijs inbegrepen.

Openingsuren: Dagelijks: 9:00-19:00 uur
Fietstypes: MTB, Citybike
25 herenfietsen / 8 damesfietsen / 25 kinderfietsen
PRIJS: 1/2 dag: 19€ / 1 dag: 23€
Verhuur & verkoop van kaarten
Begeleide fietstochten: 45€/uur
Transport van de fietsen: Forfait heen en terug:
15 € vanaf 10 pers. in de regio

Horizon-Bike

Sports et Nature

CLAESSEN André - Rue Abbé Dossogne 67 - 4970 Hockai
Tel.: +32 (0)498/91 44 62
andre.claessen@horizon-bike.be / www.horizon-bike.be

Place du parc 21 - 4960 Malmedy
Tel. : +32 (0)80/33 97 01

sportsetnature.mdy@gmail.com / www.sportsetnature.be

Openingsuren: WE & feestdagen: 9:00-19:00 uur
of op telefonische aanvraag
Fietstypes: MTB / 45 fietsen voor heren en dames,
8 fietsen voor kinderen
PRIJS: 1/2 dag: 18€ / 1 dag: 23€ / W-E: 35€
Begeleide fietstochten:
36€/uur op het plateau van de Hoge Venen
Transport kosteloos in een straal van 20 km.

Openingsuren:
Di. – za.: 9-18 uur / Zo.+ma. op aanvraag
Jaarlijks verlof: Kerstmis + Nieuwjaar
Fietstypes: MTB + Trikes (Ravel)
20 herenfietsen / 5 damesfietsen / 1 kinderfietsen
PRIJS: 1/2 dag: 18€ / 1 dag: 22€
Verkoop van kaarten
Begeleide fietstochten: Prijs op aanvraag
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De Oostkantons

te paard

Ruiters zijn nauw met de natuur verbonden
en ze zijn het liefst met hun “gezel” onderweg,
ook tijdens hun vakantie. In dat opzicht zijn de
Oostkantons een nog te ontdekken juweel voor
liefhebbers van de ruitersport, want natuur is
er in overvloed met als toemaatje geschikte
ruiterpaden.
Paardenvrienden hebben een vereniging van in
totaal 13 wandelstations voor ruiters opgericht
en aanbiedingen voor een bijzondere vakantie
te paard uitgewerkt. Die zijn in de brochure
„Equitours – Wandelen te paard in de Oostkantons” samengevat.
In totaal staan zes forfaitaire aanbiedingen ter
beschikking en deze vereenvoudigen
de planning voor een ontspannen ruitervakantie. Er is voor elk wat wils: van
de rit voor beginners tot de gastronomische rondrit te paard.

De folder „Equitours“ is kosteloos
verkrijgbaar bij de Dienst voor
Toerisme van de Oostkantons.
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De Oostkantons te paard

Omdat de Oostkantons in het grensgebied liggen, lopen 2 tochten over
de landsgrenzen naar Duitsland,
Nederland of Luxemburg.
www.equitours.be

Goede vangst
in de
Oostkantons

Goede vangst in de Oostkantons

De Oostkantons zijn met hun kristalheldere
beken, visrijke vijvers en romantische oevers
van meren een uitstekende plaats voor alle
hengelvrienden. Ook officiële instanties
(Belgisch Instituut voor Hygiëne) hebben
bijna alle waterlopen bij de categorieën
„goed“ of „zeer goed“ ingedeeld.
Twee meren, 21 vijvers en bijna 40 km beken
staan de hengelliefhebbers als „infrastructuur“ ter beschikking. Bovendien wenkt
moeder natuur met een schilderachtig
landschap, zuivere lucht, stille en idyllische
hengelplaatsen en veel rust.
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Alle wetenswaardigheden over hengeldocumenten, verenigingen, nuttige
adressen, …en veel meer zijn te vinden
in de folder “Hengelplezier aan meren,
beken en vijvers”, die bij de Dienst voor
Toerisme van de Oostkantons kosteloos
verkrijgbaar is.

SS
ANGELSPA
H
AN SEE, BAC
& WEIHER

PLAISIR DE AU LAC,
LA PECHEERE OU
A LA RIVI G
A L´ETAN

ENOEGEN
HENGELGMEER,
OP HET BEEK OF
AAN DE VIJVER
AAN DE

der der tützun
g g
Mit Mit
tützun
Unters
Unters
vonvon

le le de
AvecAvec
n den
soutie
soutie

Mit der tützung
Unters
von

Avec len de
soutie

de devan
MetMet
van
steun
steun

88

"
FORÊTS
CE
E & REGION
NNE
"NATURPROVIN
TUNG
LIÈGE
CE
ERWAL
DEWALLO
deCE
FORSTV
MetPROVIN
PROVIN
LIÈGE
DE van
LIÈGE
steun
DE

ACHIGE
DEUTSCHSPRSCHAFT
CHSPRACHIGE GEMEIN
REGION
REGION
DEUTS
NNESCHAFT
NNE
GEMEIN
WALLO
WALLO

Wintersport in
de Oostkantons
Ook wintersport is in de Oostkantons belangrijk. Met 22 langlaufskicentra, drie alpineskipistes, meerdere sledepistes, snowboard,
skating, mogelijkheden voor sneeuwscooterritten of sneeuwschoenwandelingen biedt de
hoogstgelegen streek van het land een uitstekende infrastructuur en plezier voor iedereen.
Alle pistes hebben dezelfde bewegwijzering. Op veel plaatsen zijn er skileraars voor
schoolgroepen. Overal zijn er voldoende
parkeermogelijkheden, cafetaria’s en sanitaire
voorzieningen.
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Wintersport in de Oostkantons

De Oostkantons zijn ingedeeld in 6 sneeuwgebieden. Deze verdeling kwam tot stand om
enerzijds de aandacht te vestigen op het veelzijdig aanbod aan wintersportmogelijkheden
en om anderzijds de talrijke skivrienden,
die tijdens de sneeuwrijke weekends de Oostkantons als bestemming kiezen,
over de grote keuze aan skicentra
te informeren.

EUPEN

GOED GEÏNFORMEERD ZIJN:

Wintersport in de Oostkantons

Omdat de Oostkantons net niet hoog genoeg
zijn om als sneeuwzeker wintersportgebied te
kunnen uitpakken, biedt de Dienst voor Toerisme
van de Oostkantons verschillende informatiebronnen die het de bezoekers mogelijk maken
hun skiverblijf beter te plannen.

Het „Tourist-Journal“ Winter
Deze publicatie wordt jaarlijks begin december
uitgegeven en bevat alle nuttige informatie voor
wintersportliefhebbers: ligging van de pistes, gedetailleerde lijst van de voorzieningen, adressen
van de skiverhuurplaatsen en de volledige kalender van de langlaufwedstrijden en andere wintersportmanifestaties.

HUIS TERNELL > 550-600 m

Ternell 2-3 - 4700 Eupen
Tel.:+32 (0)87/55 23 13 - www.ternell.be
verhuur ter plaatse: langlauf : 10 €

3 - 6 - 14 - 16 Km

HOGE VENEN
MONT SPINETTE > 580 m

3 - 20 Km

A la Spinette 18 - 4960 malmedy
Tel.:+32 (0)80/33 75 80 - www.claessensports.be

3-6
14 - 16 Km

verhuur ter plaatse: langlauf : 9 €/dag - sneeuwschoenen: 6 €

BARAQUE MICHEL > 674 m

Baraque Michel 36 - 4845 JALHAY
Tel.: +32 (0)80/44 48 01 - www.ski-baraquemichel.be
verhuur ter plaatse: langlauf : 10 €/dag
8 €/1/2 dag - sneeuwschoenen: 7 €/dag - 5€/1/2 dag

3 - 5 - 12
17 - 25 Km

MONT RIGI > 610 m

Rue de Botrange 135 - 4950 WAIMES
Tel.: +32 (0)80/44 75 60 - +32 (0)80/33 76 23
www.eastbelgium.com/montrigi
verhuur ter plaatse: langlauf : 10 €/dag
sneeuwschoenen: 7 €/dag - sleden: 3€/dag

SIGNAL DE BOTRANGE > 694 m

Route de Botrange 133 - 4950 OVIFAT
Tel.: +32 (0)477/59 18 96 - +32 (0)475/41 59 62
www.ski-botrange.be
verhuur ter plaatse: langlauf: 8€/dag

3 - 5 - 12
17 - 25 Km

4 - 6 - 10
15 - 20 Km

NATUURPARKCENTRUM Botrange> 680 m

Internet - www.oostkantons.be

De website van de Dienst voor Toerisme van de
Oostkantons publiceert bij sneeuwval een sneeuwbericht en informeert in detail over elke skipiste.

„Sneeuwtelefoon“
Tel.: +32 (0)80/22 74 74
Via een permanent geactualiseerd antwoordapparaat kan men de situatie op de skipistes
opvragen (24/24 u.).
Ook staan alle Tourist-Info-kantoren en de skicentra graag
ter beschikking voor alle informatie.
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Rue de Botrange 131 - 4950 ROBERTVILLE
Tel.: + 32 (0)80/44 03 00 - www.botrange.be
verhuur ter plaatse:
langlauf : 10 €/dag - 6€/1/2 dag vanaf 13:00 uur

4 - 6 - 9 - 14
16 - 20 Km

LES CRÊTES DE XHOFFRAIX > 510-570 m
A-PLATZ des RFC Xhoffraix
Rue de la Tournerie 7 - 4960 MALMEDY
2 - 5,5
11,5 - 15 Km
+32 (0)80/33 70 24, 44 89 71, +32(0)498/86 47 98
www.eastbelgium.com/xhoffraix
verhuur ter plaatse: langlauf : 10 €/dag - 6€/1/2 dag
CLUB DE SKI ALPIN OVIFAT > 615 m

tussen de Veenbaan en het dorp
Tel.: +32 (0)80/44 63 54 - +32 (0)80/33 96 59
www.skialpin-ovifat.com
PRIJS: sleeglift: kaart: 10€ / chip: 1€
toegangsgeld: volw. 1.50€ / kind: 1€

400 - 600 m

300 m

DETHIER SKI OVIFAT > 615 m

NIDRUM/ZOSTERBACH > 630 m

Ovifat, rue des Charmilles 18 - 4950 WAIMES
Tel.: +32(0)80/44 41 91 - +32 (0)498/78 80 99
www.eastbelgium.com/dethierski
verhuur ter plaatse:
sleden: 5€ - langlauf: 10€ - alpinski: 10€

4-6-9
14 - 16 Km

RFC SOURBRODT > 680 m

4 - 7 - 10 Km

ZUM KORNHOF - SKIHUT MERTENS > 650-690 m
Am Kornhof 22 - 4761 Rocherath
Tel.:+32 (0)80/64 79 38, +32(0)478/56 37 35
verhuur ter plaatse: 8,50€/dag (inkl.Vign.) 4 - 7 - 14 Km
EIFEL SKI CENTRUM > 650-692 m

MALMEDY

HÔTEL-RESTAURANT FERME LIBERT > 500 m
Route de la Ferme Libert 33 - 4950 MALMEDY
Tel.: +32 (0)80/33 02 47 - www.ferme-libert.be
SNOWBOARD

Wahlerscheider Str. 24 - 4761 Rocherath
Tel.: +32 (0)80/64 76 63 - www.eifelskizentrum.com 1,5 - 6
8 - 13 Km
verhuur ter plaatse: langlauf: 8€

ZUM HOLZWARCHETAL > 605 m

Wirtzfeld - 4760 BÜLLINGEN
Tel.: +32 (0)479 / 39 84 77 - www.outdoor-ski.be
verhuur ter plaatse: langlauf: 7,50€/dag

PISTE HOUYRES > 540 m
- BAUGNEZ LEJOLY SPORTS D’HIVER

Route de Luxembourg 47 - 4950 MALMEDY
Tel.: +32 (0)80/33 75 35
www.eastbelgium.com/skibaugnez
verhuur ter plaatse:
langlauf: volw. 5.50 € / kinderen (< 12): 4,50 €
(Vignette inkl.)/ 1/2Tag /sleden: 5€
sneeuwscooter: 5€/ 3 ronden (ELAN)
FREESTYLE: 8€/3 ronden
sneeuwschoenen: volw. 5€ / kinderen: 4,50€

300 m

2,5 - 5 - 9 Km

975 m

100 m

Waimes

PLAINE BLANCHE FAYMONVILLE > 550 m

Vieille Voie de Butgenbach - 4950 FAYmonville
Tel.: +32(0)477/56 26 37
verhuur ter plaatse: 10€/dag

2,5 - 3,2
5,3 - 6 Km

BELGISCHE EIFEL
WORRIKEN > 600 m

2-4
Worriken 9 - 4750 Bütgenbach
6 - 8 Km
Tel.: +32 (0)80/44 69 61 - www.worriken.be
verhuur ter plaatse: langlauf: 10€/dag
kinderen (<15)+ scholen: 8€ - sleden: 9€/dag - 5€/1/2dag

HERZEBÖSCH SPORT > 635 m

Lagerstraße 36 - 4750 Elsenborn
Tel.: +32 (0)80/44 55 00 - www.herzeboesch.be
verhuur ter plaatse: langlauf: volw. 8€/dag
kinderen (<12)+ scholen: 5€ (inkl.Vign.)
Skating

SKI CLUB WEYWERTZ > 595 m

Im Himmelchen 17 - 4750 Weywertz
Tel.: +32 (0)80/44 46 22 - +32 (0)80/44 40 65
verhuur ter plaatse: langlauf: 9€/dag

4-6- 8
10 - 16 Km

OBERES OURTAL
WINTERSPORTCENTRUM MANDERFELD
> 560 m AN DER LIEBACH
An der Liebach - 4760 MANDERFELD
Tel.: +32 (0)80/54 88 35, 54 87 17
www.manderfeld.info
verhuur ter plaatse: langlauf: 8€

4 - 7 - 10 Km

WINTERSPORTCENTRUM LOSHEIMERGRABEN
> 650 m Hotel Schröder
Losheimergraben - 4760 Büllingen
Tel.: +32 (0)80/54 80 59
www.eastbelgium.com/schroeder
verhuur ter plaatse: langlauf: 9€

5 - 10 - 15 Km

ST. VITH
RODT-TOMBERG > 580 m

2,5 - 9
14 Km

3-4- 5
8 - 13 Km

Biermuseum, Rodt 89 a - 4784 RODT
5 - 10 - 15 Km
Tel.:+32 (0)80/22 63 01, +32(0)80/22 64 17
www.eastbelgium.com/tomberg
verhuur ter plaatse: langlauf: 8€/dag - 5€/1/2 dag
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Wintersport in de Oostkantons

Rue des Censes 8 - 4950 SOURBRODT/WAIMES
Tel.: +32 (0)498/30 20 05 - +32(0)495/49 81 77
www.eastbelgium.com/dethierski
PRIJS: langlauf: 10€ / dag

Tel.:+32 (0)80/44 67 91 Schmitz K-H)
verhuur ter plaatse: alpinski + sleden: 2€/uur
sleeplift (24 afdal.): volw. 5€ / kinderen (<12): 4€

Overzicht nuttige adressen
Avonturenparcoursen

Go-Kart - Nieuw

Touwklimmen, klimmuur, touwglijden,...
Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken .............p.68
Bezoekerscentrum Vesderstuwdam.................p.66

Kettcar verhuur aan het vrijejtijdscentrum in
Rodt. Voor kinderen tot 16 j. piste rondom.
Vrijetijdscentrum Rodt.........................................p.52

Fietsverhuurplaatsen

Zin in een fietstocht en geen eigen fiets bij de
hand? Geen probleem,
zeven verhuurplaatsen beschikken over fietsen
voor groot en klein ..............................................p.86

Bikeparks

Spectaculaire pistes met Downhill, 4-Cross, Freeride en nog veel meer zijn vooral bij de jongere
generatie bijzonder in.
Zij bevinden zich in Bévercé/Malmedy,
Ovifat, Wiesenbach/St.Vith.......................... p.85

Golf

Ook in de Oostkantons kunnen golffanaten hun
sport ongestoord in de vrije natuur beoefenen.
Greenhouse Golf..................................................p.77

Boogschieten

nuttige adressen

Boogschieten wordt in combinatie met een
andere sport (touwklimmen, swingolf, kano,
kajak,…) in het kader van een programma van
een halve dag voor individuele bezoekers of
vanaf min. 10 pers aangeboden.
Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken ...... p. 68

Karting

Bowling

Voor de perfecte strike kunt u in de volgende
bowlingzalen terecht:
Eastbelgium Fun & Action Center ....................p.71
Bowling 362 Malmedy.........................................p.73
Bowling 67 Lontzen..............................................p.73

In de Oostkantons staan twee tophallen met
goed materieel ter beschikking.
Eastbelgium Fun & Action Center ....................p.71
Karting Eupen........................................................p.72

Kano, kajak, zeilen, surfen

Een belevenis voor alle watersportfans.
Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken .............p.68
CLC-Sporthotel......................................................p.70

Luchtkarabijnschieten

Devalkart

Elke zondagvoormiddag van 10 tot 12 uur kunnen vakantiegangers en andere geïnteresseerden
bij de schuttersvereniging St. Paulus Rodt met de
luchtkarabijn schieten. Er wordt uitsluitend geschoten met luchtkarabijn op 10 m afstand.

Op de skipiste in
Ovifat kan men met een
terreinkart of –roller de
skipiste naar beneden
glijden en zich vervolgens gemakkelijk met
de lift opnieuw naar
boven laten trekken.

Schützenverein St. Paulus Rodt

Richard Hoffmann
Rodt 190 - 4780 St. Vith
Tel./Fax: +32 (0)80/22 61 25
info@schuetzen-rodt.com / www.schuetzen-rodt.com

Devalkart ..................p.77
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Minigolf & swingolf

Minigolfen kunt in de Oostkantons op vijf plaatsen op een 18 holes-baan. U vindt er
de gekste parcoursen met tunnels, bruggen, loopings, enz.

Minigolf - Park Klinkeshöfchen
Lascheterweg - 4700 EUPEN
Tel.: +32-(0)87/55 34 50

Openingsuren:
Van Pasen tot midden oktober: 10.30-22.00 uur
PRIJS: 2,00 €/kind - 3,00 €/volwassene
Groepen vanaf 10 pers.: 2,00 €/pers.

Minigolf - Schönberg

Kg. Baudouin Platz (dorpscentrum) - 4780 St. Vith
Tel.: +32 (0)80/54 82 69 oder +32 (0)478/53 32 80
Openingsuren: Schoolvakanties: 11:00-22:00 uur
Buiten de vakanties op aanvraag
PRIJS: 2,50 €/pers.

Minigolf - „Aux Délices“ / Hotel Dry les Courtis
Rue du Barrage 1A - 4950 ROBERTVILLE
Tel. +32 (0)80/44 58 63
Openingsuren: April - einde october :
tijdens de schoolvakanties op weekends : 9:00-19:00 uur
Juli – augustus: dagelijks: 9:00-19:00 uur
Gesloten einde juni - begin juli 2011
PRIJS: 2,00 €/pers.

Minigolf - Parc des Tanneries

Rue de la Warchenne - 4960 MALMEDY
Tel. : +32 (0)80/79 96 66
Openingsuren:
01/05 – 31/08 : 13:00 – 19:00 uur (laatste toegang).
September: WE
Prijs: 1,50 €/kind
2,50 €/ gepensioneerde en groepen vanaf 8 pers.
3,00 €/volwassene

Minigolf - Bütgenbach

Markplatz - 4750 BÜTGENBACH
Tel. : +32 (0)80/86 47 23

Bij swingolf komt men reeds dichter bij de traditionele golf, waarbij er echter slechts een knuppel is en
de golfbal uit rubber bestaat. Bovendien kan men dit spel zonder voorkennis spelen. Het bestaande
parcours in Worriken telt 9 holes en is voor alle personen vanaf 18 jaar toegankelijk
onder begeleiding van een sportleraar.
Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken
Worriken 9 - 4750 BÜTGENBACH
Tel. +32 (0)80/44 69 61
zie p.68

Openingsuren:
Juli+augustus: Ma.-za.: 14-17 uur Individueel: in het
kader van een sportprogramma van een halve dag of
het hele jaar na afspraak vanaf 10 betalende pers.:
15 €/pers./3 u, in combinatie met een andere
sportactiviteit
PRIJS: Vita Sportprogramma:
15 €/volwassene Vanaf 14 jaar/3u.
10 €/kind 8-13 jaar/3 u.
40 € Familiekaart (2 volw. + 2 kinderen)
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nuttige adressen

Openingsuren:
Mei – juni: WE: 11:00 – 18:00 uur
Schoolvakanties dagelijks: 11:00 – 18:00 uur
PRIJS: 2,50 €/pers.

Nordic Walking

Speelplaatsen

Oriëntatielopen

het Natuurparkcentrum Botrange in Ovifat .p.37
de Boudewijntoren in Gemmenich . ................p.39
het Vrijetijdscentrum Rodt . ...............................p.52
de Vesderstuwdam in Eupen . ...........................p.66

Op 2 plaatsen kunt U Nordic Walking doen, in
Schönberg met 4 trajecten en in Rodt met 3
parcoursen.
Nordic Walking Rodt + Schönberg..........p.52 + p.80
Bij het oriëntatielopen komt het er naast het
fysieke kunnen op aan de oriëntatiezin en kennis
van het kaartlezen te demonstreren.
Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken .............p.68
CLC-Sporthotel......................................................p.70

Bijna in elk dorp bevindt zich een grote of kleine
kinderspeelplaats met verschillende speeltuigen.
Zo vindt u onder meer een kinderspeelplaats in:

Paintball

Paintball is een ploegsport waarbij de tegenspelers met luchtdrukpistolen en kleurenmunitie
gemarkeerd worden.
Paintzone Montenau ..........................................p.74
Sniper Zone Chôdes/Malmedy..........................p.75

Railbike

De ultieme ontspanning met een de rit op de
draisine, een zogenaamde railbike, op een gedeelte van de voormalige Vennbahn.
Railbike . .................................................................p.76

nuttige adressen

Rollerskate, Inliner, Skateboard

De grote inliner- en skateboardparken, zoals ze
bestaan in sommige grote steden, zal men in de
Oostkantons tevergeefs zoeken. Hier en daar zijn
er wel voorzieningen voor deze sport.
Zij zijn het hele jaar open.

Josephine-Koch-Park

Bergstr. - 4700 EUPEN

Marktplatz (naast de parochiekerk)
4750 BÜTGENBACH

Spielplatz Zum Weddem

Dorfzentrum - 4750 WEYWERTZ

Maison de Jeunes

rue Frédéric Lang 5 - 4960 Malmedy

Rodter Str. (Parkplatz neben der Schwimmhalle)
4780 ST.Vith
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De volgende speelplaatsen zijn overdekt:
Eastbelgium Fun & Action Center/
Kids Paradies..........................................................p.71
Magic Planet Lontzen..........................................p.73
Les Canaillous/Malmedy-Expo

rue Frédéric Lang 3, 4960 Malmedy
Tel.: +32 (0)494/26 34 85
http://users.skynet.be/malmedy-expo/

Deze overdekte en verwarmde speelruimte van
800 m² biedt aan kinderen tot 12 j. specifieke
spelen, aangepast aan de leeftijd: springkasteel,
ballenbad, minigolf, playstation,…

Openingsuren: Tijdens de schoolvakanties alle dagen
+ elke woensdag, WE + feestdagen open van 13:00
-19:00 uur

Tennis / Squash / Badminton

Hetzij tennis, squash of badminton – aanhangers
van dit soort sporten kunnen ook tijdens de
vakantie hun hobby beoefenen, ook wanneer er
in uw verblijf geen privaat speelveld beschikbaar
is. Enkel een voorafgaande reservering is in de
onderscheidenlijke inrichtingen gewenst.
Tennis-Squash-Boule Center Lichtenbusch

Raerener Straße 42 - 4731 LICHTENBUSCH
www.tennis-squash-boule.com

Openingsuren:
Dagelijks: 9.00-22.00 uur mits reservering
Tennis: 4 Outdoor-Plaatsen
PRIJS: Stud.: 8 €/u. (voor 17:00 uur)
Volw.: 10 €/u. (voor 18:00 uur) 12 €/St. (vanaf 18:00 uur)
Squash: 4 Speelvelden
PRIJS: Stud.: 8 €/u. (voor 17:00 uur)
Volw.: 10 €/u. (voor 17:00 uur) / 10-12 €/u. (vanaf 17:00 uur)
Materiaalverhuur: 1,50 €/u.

Tennisclub Waimes

Rue du Centre 24 - 4950 WAIMES
Tel.: +32 (0)80/67 97 55
www.tcwaimes.be
Openingsuren: Dagelijks: 9:00-23:00 uur
Tennis: 2 Indoor-Plaatsen / 8 Outdoor-Plaatsen
PRIJS: Indoor: Munten: 13 €/u. / Outdoor: op aanvraag

Tennisclub „Rot-Weiß“

Bergscheid 5A - 4730 RAEREN
Tel.: +32 (0)87/85 04 00
www.tc-raeren.be
Openingsuren: Dagelijks: 9:00 -22:00 uur
Behalve mei en juni – niet tijdens de WE.
Tennis: 3 Indoor-Plaatsen / 8 Outdoor-Plaatsen
PRIJS: < 16 J.: 5,50€/u. - 11€/u.

Kgl. Tennis Club Malmedy

Openingsuren: Dagelijks: 9:15-23:15 uur
Tennis: 2 Indoor-Plaatsen / 7 Outdoor-Plaatsen
1 Mini Tennisplaats (Kinderen -9jaar)
PRIJS: 12 €/u./outdoor - 15 €/u./indoor

Route de Luxembourg 9 - 4960 BAUGNEZ/MALMEDY
Tel.: +32 080/34 18 74
www.vitaform.be
Openingsuren: Elke dag: Ma.-vr.: 9:00-22:00 uur
za.: 9:00-16:00 uur / zo.: 9:00-13:00 uur
Squash: 2 Speelvelden
PRIJS: Kinderen: 3,50 €/0,5 u. / Volw.: 5,50 €/0,5 u.
Materiaal verhuur: 1 €/ u Pers./0,5 u.
Badminton: 1 Speelveld
PRIJS: Kinderen: 3,50 €/0,5 u. / Volw.: 5,50 €/ 0,5 u
Materiaalverhuur: 1 €/ 0,5 u.

Kgl. Tennis Club Eupen
Park Hütte 85 / 4700 EUPEN
Tel.: +32 (0)87/55 48 49
www.tennisclubeupen.be

Openingsuren:
Ma.: 17.00-22.00 uur
Di-Zo: 10:00-22:00 uur
Tennis: 5 Indoor-Plaatsen / 16 Outdoor-Plaatsen
3 Mini-Plaatsen (Kinderen jonger dan 9 jaar)
Squash: 2 Speelvelden
Reservatie:
Secretariaat: +32 (0)87/55 48 49
Clubhouse: +32 (0)87/ 74 0023

Centrum Worriken

Worriken 9 - 4750 Bütgenbach
Tel.: +32 (0)80/44 69 61
www.worriken.be
Openingsuren: Dagelijks op aanvraag
Tennis: 2 Indoor-Plaatsen
PRIJS: 12,50 €/u. / Materiaalverhuur: 1,25 €/u.
Squash: 2 Speelvelden
PRIJS: 6 €/0,5 u. / Materiaalverhuur: 1,25 €/0,5 u.
Badminton: 2 Speelvelden
PRIJS: 14 €/u. / Materiaalverhuur: 1,25 €/u.

Tennisclub St. Vith

Rodter Straße - 4780 St. Vith
Tel.: +32-(0)475/56 26 28 (Felix Thommessen)
www.tc-stvith.be
Openingsuren: Dagelijks: 8:00-22:00 uur
Tennis: 3 Indoor-Plaatsen / 5 Outdoor-Plaatsen
PRIJS: Outoor: 12 €/u.
Indoor: 12,00 €/u. (zomer) - 13,00 €/u. (winter)
Munten: 3,00 €/u.
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nuttige adressen

Route de Falize 46 - 4960 MALMEDY
Tel.: +32 (0)80/33 86 10 oder +32 (0)478/77 01 32
www.rtcmalmedy.be

Fitnesscentrum „Vita Form“ Route

ULM-vluchten

Vita Parcours St. Vith/Volmersberg

De Oostkantons in vogelvlucht. De Aero- en
Modelclub „Feuervogel“ in Büllingen biedt ULMrondvluchten van verschillende duur aan.

Volmersberg - Prümer Berg - 4780 ST. VITH
Tel.: +32 (0)80/22 11 37 (Tourist Info St. Vith)
Vertrekpunt: Prümer Berg - St. Vith richting Schönberg
aan de uitgang van het dorp.

Alfons VELZ - Tel.: +32 (0)496/41 20 50
www.feuervogel.be

Vita Parcours - Thirimont

Vita Parcours

Zonder persoonlijke handleiding en trainer zijn
deze circuits met oefenstations in de vrije natuur
voor iedereen toegankelijk en laten ze toe te
trainen volgens eigen ritme en goedvinden.
Vita Parcours Bévercé

Avenue de la Libération 4960 BÉVERCÉ /MALMEDY
Tel. : +32 (0)80/79 96 66 (Gemeentebestuur)
Vertrekpunt: naast het zwembad „Mon Repos“ in Bévercé

Vita Parcours Eupen

Schönefelder Weg 222- 4700 EUPEN
Tel.: +32 (0)87/55 34 50 (Tourist Info Eupen)
Vertrekpunt: tegenover het restaurant „Waldrestaurant
Schönefeld“.

Haut Sarts - 4950 THIRIMONT
Tel.: +32 (0)80/67 95 69 (Gemeentebestuur)
info@waimes.be - www.waimes.be
Bewegwijzerd vanaf het dorpscentrum

Vita Parcours Ovifat

rue des Charmilles - 4950 OVIFAT
Tel. : +32 (0)80/67 95 69 (Gemeentebestuur)
Vertrekpunt: Skipiste Ovifat

Wintersportcentra

Hetzij voor langlauf, alpineski, sleeën, sneeuwschoenwandelen of sneeuwscooter, de 23 skicentra
houden het passende materieel ter beschikking.
Wintersportcentra ............................................p.89

Vita Parcours „Plättscheid“

Worriken/Plättscheid - 4750 BÜTGENBACH
Tel.: +32 (0)80/44 00 88 +32 (0)80/86 47 23
(Haus des Gastes Bütgenbach)
Vertrekpunt: Sport- en Vrijetijdscentrum Worriken,
skiloipen aan de bovenste polyvalente hal.

Zwembaden - Openlucht
In de Oostkantons kan men zich in verschillende
overdekte en openluchtbaden gaan ontspannen.
Groot en klein kan hier naar hartenlust gaan
zwemmen en gaan plonzen.
Wetzlarbad

nuttige adressen

Hütte 56 - 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/74 25 45
www.eupen-info.be

Verwarmd olympisch openluchtzwem bad van
50 m. Watertemperatuur 23 °C. Een 1-meterplank, 3-metertoren, een glijbaan, twee kinderbaden , een ligweide, een cafetaria met terras en
twee pingpongtafels.

Freibad „Mon Repos“

Avenue de la Libération 3 - 4960 Bévercé/Malmédy
Tel. : +32 (0)80/33 01 18

Met zijn ligging midden in de natuur en een
waterglijbaan biedt het zwembad ontspanning
en vermaak voor groot en klein. Een volleybalveld en een petanquepiste vullen de bestaande
infrastructuur aan.
Openingsuren:
Van mei tot september: 10:00-19:00 uur
PrIJS: < 12 j.: 2,50 € / Na 18 uur: 1,50 €
> 12 j.: 2,50 € / Volwassenene: 3,00 €

Openingsuren: Tijdens de zomer: 10.00-19.00 uur
Bij slecht weer: 10:00-12:00 uur + 16:00-18:00 uur
PrIJS: Kinderen < 16 j.: 2,50 €
Volwassenen & jeugd > 16 j.: 3,50 €

Freibad „Wiesenbach“

Wiesenbachstrasse 65 - 4780 St. Vith
Tel.: +32(0)80/22 73 91

De Camping “Wiesenbach” en een verwarmd openluchtzwem bad heeft een heerlijke ligging, midden
in een rustige en ongerepte natuur, omringd door
bossen en weiden en bovendien gelegen in de
onmiddellijke omgeving (1 km) van het stadscentrum.
Openingsuren: Tijdens de zomer 11:00 - 20:00 uur
PrIJS: Kinderen: 1,70 € / Volwassenen: 2,20 €
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Zwembaden
Overdekt

Sportcentrum St. Vith

Rodter Str. 9 a - 4780 St. Vith
Tel.: +32 (0)80/22 73 91
www.st.vith.be

Een grote glijbaan valt bij iedereen in de smaak
(bij het kleine volkje zeer populair). Een stoombad helpt bij klachten met de luchtwegen en
zorgt voor ontspanning. De gemiddelde watertemperatuur ligt rond 27,8 °C. Cafetaria.
Openingsuren:
Zwembad
September - juni
Ma.: 16:30-19:00 uur Wo.: 15:00-19:00 uur
Do.: 16:30-22:00 uur
Vr.: 16:30-19:00 uur + 20:00-22:00 uur
Za.: 14:00-16:00 uur
Zo.: 9:00-12:00 uur
Juli- augustus
Ma.-do.: 13:30 - 18:30 uur / Vr.: 13:30 - 21:00 uur
Za.: 13:30 - 16:00 / Zo.: 09:00 - 12:00 uur
Stoombad
September-juni
Donderdag: 18:00 - 21:30 uur
Zondag: 09:00 - 11:30 uur
PrIJS: Kinderen < 3 j. : gratis
1,60 €/kinderen >14 j. / 2,60 €/volwassene

Sportcentrum Eupen

Stockbergerweg 5 - 4700 Eupen
Tel.: +32 (0)87/74 22 22
www.eupen.be

Het zwembad omvat een bad voor vrij
zwemmen, een voor kleine kinderen en een
babybad en ook een whirlpool, Turks stoombad,
reuzenglijbaan en cafetaria.
Openingsuren:
Ma.: 10:00-12:00 uur + 15:00-16:45 uur
Di.: 10:00-12:00 uur + 15:00-20:45 uur
Wo.: 10:00-12:00 uur + 15:00-20:15 uur
Do.: 10:00-12:00 uur + 15:00-17:30 uur
Vr: 10:00-12:00 uur + 15:00-20:15 uur
Za.-zo.: 10:00-12:00 uur + 14:00-17:00 uur
PrIJS: Zwembad: Kinderen < 3 j.: gratis
Kinderen 3-15 j., senioren & invaliden: 1,70 €
Volwassenen, jeugd > 16 j.: 2,50 €
Whirlpool + stoombad:
Kinderen 3-11 j.: 1 € / Vanaf 12 j.: 2€

Zwembad Worriken

Worriken 9 - 4750 Bütgenbach
Tel. +32 (0)/80 44 69 61
info@worriken.be
www.worriken.be

Naast het 25-meterbad bevindt zich in de
zwemhal ook een sauna. Deze kan enkel mits
reservering gebruikt worden.
Openingsuren:
Ma., wo., za.: 15:00 – 17:00 uur
Di., do., vr.: 19.30 - 21.30 uur / Zo.: 10:00 – 12:00 uur
PrIJS: 2,50 €/pers.

nuttige adressen
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HERKENDE INFORMATIEBUREAU’S
in de Oostkantons
4760 BÜLLINGEN
Tourist Info
Stadhuis - Hauptstraße 16
Tel.: +32 (0)80/64 00 36 - +32 (0)80/64 00 21
info@buellingen.be
www.buellingen.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

4790 BURG-REULAND
Tourist Info
Dorp 106a
Tel.: +32 (0)80/32 91 31 - +32 (0)80/32 91 31
info@reuland-ouren.be
www.reuland-ouren.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

4750 BÜTGENBACH
Tourist Info
Klosterstraße 1 (Marktplein)
Tel.: +32 (0)80/86 47 23 - +32 (0)80/86 47 24
info@butgenbach.info
www.butgenbach.info

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

4700 EUPEN
Tourist Info
Marktplatz 7
Tel.: +32 (0)87/55 34 50 - +32 (0)87/55 66 39
info@eupen-info.be
www.eupen.be

nuttige adressen

4690 MALMEDY
Huis voor Toerisme van de Oostkantons
Place Albert Ier 29a
Tel.: +32 (0)80/33 02 50 - +32 (0)80/77 05 88
maisondutourisme@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com
4950 ROBERTVILLE -WAIMES
Tourist Info „Le Haut Pays des Fagnes“
Signal de Botrange
rue de Botrange 133b
Tel./Fax: +32 (0)80/44 73 00
info.hautes-fagnes@belgacom.net
Tourist Info
rue Centrale 53
Tel.: 080/44 64 75
info@robertville.be
www.robertville.be

09.00>12.00

10.00>16.00
• van 16.11 tot 31.12
• van 02.01 tot 30.04

09.00>16.00

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

4780 SANKT VITH
Tourist Info
Stadhuis - Hauptstraße 43
Tel.: +32 (0)80/28 01 30 - +32 (0)80/28 01 31
touristinfo@st.vith.be
www.st.vith.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
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• feestdagen : 10.00>13.00
• juli - augustus :
van maandag tot zaterdag :
09.00>17.00
zondag : 09.00>15.00

10.00>13.00
• juli : zondag : 09.00>15.00

09.00>17.00
09.00>16.00

10.00>18.00

10.00>17.00

10.00>15.00

• juli - augustus - september :
van maandag tot zaterdag :
09.00>18.00
zondag : 09.00>17.00
• schoolvakantie :
+ maandag en dinsdag : 10.00>18.00
• feestdagen : 09.00>17.00
• juli - augustus - schoolvakantie feestdagen : + maandag : 10.00>15.00

10.00>16.00

maandag
14.00>17.00
dinsdag
woensdag 10.00>12.00-14.00>17.00
donderdag
14.00>17.00
vrijdag
14.00>18.00
zaterdag
09.00>12.00-13.00>16.00
zondag
09.00>13.00

4730 RAEREN
Tourist Info
Burcht Raeren - Pottenbakkermuseum
Burgstraße 103
Tel.: +32 (0)87/85 09 03 - +32 (0)87/85 09 32
info@toepfereimuseum.org
www.toepfereimuseum.org

maandag
dinsdag
10.00>16.00
woensdag
donderdag
vrijdag
• van 02.05 tot 15.11
zaterdag
& schoolvakanties
zondag

• juli - augustus :
van maandag tot vrijdag :
10.00>17.00
zaterdag : 09.00>16.00
zondag : 09.00>13.00

10.00>17.00

09.00>12.30-13.00>15.30
09.00>12.30
09.00>12.30-13.00>15.30
09.00>12.30-13.00>18.00
09.00>12.30-13.00>15.30

• juli - augustus :
van maandag tot donderdag :
09.00>12.30-13.00>16.30
vrijdag : 09.00>12.30-13.00>18.00
zaterdag : 09.00>12.30-13.00>16.30
zondag & feestdagen : 09.30>14.00

Toeristische inlichtingen zijn eveneens verkrijgbaar bij:
4790 BURG-REULAND
Burgpavillon
Tel.: +32 (0)80/32 97 12
Tel. + Fax: +32 (0)80/42 00 46
4720 KELMIS
Geuldalmuseum
Maxstr. 9 - 11
Tel.: +32 (0)87/65 75 04
Fax: +32 (0)87/65 37 44

4950 ROBERTVILLE/WAIMES
Natuurparkcentrum - Huis van het Natuurpark
Hoge Venen - Eifel
Botrange 131
Tel.: +32 (0)80/44 03 00 - Fax: +32 (0)80/44 44 29
4710 LONTZEN
Hubertushalle
Limburgerstr. 280
Tel.: +32 (0)87/65 79 45

www.eastbelgium.com
www.touristshop.be

Bezoek onze
TOURISTSHOP!
Wandelen
Cyclo-Toerisme
Wegenkaarten
Toeristische kaarten
Fotoboeken
Gastronomie
Varia

De boekingscentrale van de
Dienst voor Toerisme
van de Oostkantons
Een rechtstreekse, gemakkelijke en kostenloze dienst

Wij hebben de grootste keuze
•
•
•
•
•

Hotels, kamers met ontbijt
Vakantiewoningen, boerderijtjes
Landhuizen en vakantie op de boerderij
Bungalows, vakantiehuisjes
Appartementen te huur

en eveneens
Kant-en-klare verblijfsformules:
bvb. wandelen zonder bagage

Wij beschikken over
• Bekwaam en ervaren professioneel
personeel met een perfectie kennis
van het aanbod
• Meertalige medewerkers
• De middelen voor het zoeken naar de
beste oplossingen voor u
• „Last-Minute“ reservatiemogelijkheden
• De inzet voor een simpele reservatie tot de
volledige organisatie van een verblijf
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nuttige adressen

Een eenvoudig contact volstaat +32 (0)80/28 09 97 (98)
reservation@eastbelgium.com • www.eastbelgium.com
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GEMEENTE AMEL

p.8 - Monumenten en bijzonderheden
p.62 - Montenauer Hamrokerij
p.74 - Paintzone

GEZAMELIJK OVERZICHT PER GEMEENTE

GEMEENTE BÜLLINGEN

p.10 - Monumenten en bijzonderheden
p.33 - Cultuurroutes Hünningen
p.54 - Ardenner Cultur Boulevard
- Ars Krippana
- Ars Figura
- Ars Tecnica
p.70 - CLC-Sporthotel

GEMEENTE BURG-REULAND

p.12 - Monumenten en bijzonderheden
p.43 - Europamonument en Ourdal
p.45 - Burchtruïne van Burg-Reuland
p.71 - Eastbelgium Action & Fun Center

GEMEENTE BÜTGENBACH

p.14 - Monumenten en bijzonderheden
p.50 - Gezondheidstuin Herba Sana
p.59 - Militairmuseum „Truschbaum“
p.68 - Meer van Bütgenbach
p.76 - Railbike

GEMEENTE EUPEN

p.16 - Monumenten en bijzonderheden
p.32 - Let’s look at Couven – Stadsrondleidingen door Eupen
p.36 - Natuurcentrum „Huis Ternell“
p.56 - Stadsmuseum Eupen
p.63 - Chocolademuseum Jacques
p.65 - Stuwmeer van de Gileppe (Gem. Jalhay)
p.66 - Stuwmeer van de Weser
p.72 - Karting Eupen

GEMEENTE KELMIS

p.18 - Monumenten en bijzonderheden
p.33 - Geschiedenisweg Kelmis
p.39 - Bezoekerscentrum-Drielandenpunt / Boudewijntoren (Gem. Plombières)
p.40 - Het Huis van de Mijnsite (Gem. Plombières)
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p.41 - De Mariale Bedevaart van Moresnet (Gem. Plombières)
p.57 - Geuldalmuseum

GEMEENTE LONTZEN

p.20 - Monumenten en bijzonderheden
p.56 - Dorpsgeschiedenis van Lontzen & Herbesthal
p.73 - Bowling 67 & Magic Planet

GEMEENTE MALMEDY

GEMEENTE RAEREN

p.24 - Monumenten en bijzonderheden
p.46 - Burcht Raeren en Pottenbakkerijmuseum

GEMEENTE ST. VITH

p.26 - Monumenten en bijzonderheden
p.32 - Historische rondgang 1945 in het stadscentrum
p.33 - Blauwsteenroute Recht
p.49 - Leisteenmijn Recht
p.51 - Planetenweg St. Vith
p.52 - Vrijetijdscentrum Rodt
p.57 - Heemkundig museum „Zwischen Venn und Schneifel“
p.77 - Green House Golf St. Vith

GEMEENTE WAIMES

p.28 - Monumenten en bijzonderheden
p.37 - Natuurparkcentrum Botrange
p.47 - Burcht Reinhardstein
p.67 - Meer van Robertville
p.77 - Devalkart
Opgelet!
Deze brochure werd einde 2010 op basis van de gegevens van de aanbieders met de grootste zorg samengesteld. Omdat de brochure tot eind 2011 verspreid zal worden, zijn prijswijzingen niet uitgesloten.
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GEZAMELIJK OVERZICHT PER GEMEENTE

p.22 - Monumenten en bijzonderheden
p.32 - Herinneringen – een historische rondwandeling
p.53 - Malmundarium
p.58 - Baugnez 44 – Historical Center
p.61 - Bierbrouwerij Bellevaux
p.73 - Bowling 362
p.75 - Paintball & Sniper Zone
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esdre
Weser/Vlac-See-meer
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VERANTW. UITGEVER
Dienst voor Toerisme van de Oostkantons
Sandra De Taeye – Directrice
Mühlenbachstraße 2
B-4780 ST.VITH
Tel.: +32(0)80 22 76 64
Fax: +32(0)80 22 65 39
info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com
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Huis voor Toerisme van de Oostkantons

info@eastbelgium.com www.eastbelgium.com

FEDERATION DU TOURISME
DE LA PROVINCE DE LIEGE
Bd de la Sauvenière, 77
B-4000 LIÈGE
Tel. +32 (0)4-237 95 26
Fax: +32 (0)4-237 95 78
ftpl@provincedeliege.be
www.ftpl.be

www.media-planning.be P101158
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