
EIFEL 

18-21 mei 2023 

Regio: Natuurpark Hoge Venen – Eifel 

Begeleider: Peter Vandenbroucke 
                         

Dagafstand:  60-80 kilometer 

Hellingen:  > 750 hoogtemeters per dag 

Kwaliteit van het wegdek:  merendeel verhard 

GEMIDDELDE MOEILIJKHEIDSGRAAD:  goede conditie aangeraden 

                                                                                                                                                             

Tijdens deze fietstocht verkennen we het landschap van het Natuurpark Hoge  

Venen - Eifel via het uitgebreide netwerk van fietspaden langs oude spoorlijnen, rustige 

wegen, rivieren en beken. 

We fietsen door een afwisselend natuurlandschap en dit zowel langs asfaltwegen als over 

half verharde bospaden. 

Wat bieden we aan: 

- Kamperen op campings. 
 -Sterk heuvelachtig landschap. 
- Eigen potje koken (winkelen kan onderweg). 

Programma: 

We vertrekken op donderdag 18 mei ‘23 om 9h00 aan het station van Eupen, na aankomst 

van de trein uit Brussel. 

 



Op donderdag 18 mei laten we Eupen achter ons en klimmen we langs de stuwdam en door 

het Hertogenwoud naar de Duits-Belgische grens bij Simmerath, voorbij Rurberg nemen we 

het bospad langs de Rur tot aan de wandelbrug , daar fietsen we via Vogelsang naar 

Camping Wildbach in Hellenthal. Afstand: 70km. 

Vrijdag 19mei fietsen we richting Dahlem en nemen daar het half verharde fietspad door het 

natuurgebied Lampertstal und Alendorfer Kalktriften. Bestemming van de dag is de camping 

in Dockweiler. Afstand: 70km. 

Zaterdag 20 mei doen we eerst Daun aan, daarna volgen we verder de Kyll via Junkerath en 

de Kronenburger See tot haar brongebied, het Zitterwald, opnieuw niet ver van Hellenthal. 

Afstand: 80km. 

Zondag 21 mei tenslotte is een korte rit langs de Oleftalsperre en door het bosrijke gebied 

van de Hoge Venen. Afstand: 60km. 

Kostprijs:  

€60,00 

De prijs dekt de kosten van het verblijf op de campings, taksen en de bijdrage voor De 

Vakantiefietser vzw (2€pppn). 

Inschrijven:  

Leden van ‘De Vakantiefietser’ kunnen inschrijven via de webshop op de website. 
Nog geen lid? Betaal eerst lidmaatschap.  
Best tijdig in te schrijven, het aantal plaatsen is beperkt tot 14 personen! 
Vragen of tocht reeds volzet ? Contacteer Peter via mail op Peter.ledzep@gmail.com. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
°° Voor je veiligheid draag je een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers. 

  




