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VOSOG	  WINTERTOCHT	  2019	  
Lange	  tocht	  
	  
	  
Afstand:	  27	  km	  
Ondergrond:	  80%	  onverhard	  
	  
	  
Deze	  korte	  tocht	  leid	  je	  naar	  de	  
‘Wesertalsperre’,	  of	  in	  het	  schoon	  Vlaams	  de	  
‘Vesderstuwdam’.	  En	  dan	  volgt	  een	  mooie	  
route	  rond	  het	  meer.	  Dat	  ‘Meer	  van	  Eupen’	  is	  
het	  stuwmeer	  met	  het	  grootste	  drink-‐
waterreservoir	  van	  België.	  Aan	  de	  bouw	  van	  de	  
muur	  werd	  begonnen	  in	  1936.	  Op	  9	  februari	  
1950	  werd	  de	  stuwdam	  officieel	  in	  gebruik	  
genomen	  door	  prins	  Karel	  van	  België.	  Toevoer	  
van	  water	  gebeurt	  door	  de	  Vesder,	  de	  Ghete	  
en	  de	  Helle.	  De	  dam	  is	  410	  m	  lang	  en	  heeft	  een	  
hoogte	  van	  66	  m,	  gemeten	  inclusief	  de	  voet	  
van	  de	  dam.	  Het	  Meer	  van	  Eupen	  heeft	  een	  
inhoud	  van	  25	  miljoen	  m³	  en	  een	  oppervlakte	  van	  126	  ha.	  De	  stuwdam	  is	  gelegen	  aan	  de	  
uitlopers	  van	  het	  Hertogenwoud.	  Rondom	  het	  meer	  zijn	  wandelwegen	  uitgezet.	  	  
	  
Dorst	  gekregen	  van	  zo	  veel	  informatie?	  Dat	  komt	  goed	  uit.	  Want	  vlak	  bij	  de	  dam	  ligt	  een	  
gezellige	  taverne	  met	  een	  vloeibaar	  en	  vast	  aanbod.	  
	  
Vertrekken	  maar!	  
	  
Met	  de	  rug	  naar	  de	  jeugdherberg,	  wandel	  je	  naar	  de	  straat	  en	  daar	  ga	  je	  naar	  rechts.	  
	  
Bij	  het	  volgend	  rondpunt,	  2de	  straat	  rechts;	  ‘Schönefelderweg’	  en	  deze	  blijven	  volgen.	  
	  
Tegenover	  het	  voetbalveld,	  bij	  bord	  ‘Kein	  winterdienst’,	  ga	  je	  rechts	  het	  bos	  in.	  
	  
Bij	  Y-‐splitsing	  naar	  rechts.	  
	  
Bij	  volgende	  Y-‐splitsing	  ,	  rechtdoor,	  links	  blijven	  volgen	  naar	  boven.	  
	  
Bij	  volgende	  splitsing	  naar	  links.	  
	  
Bij	  paal	  ‘215’	  en	  zitbank	  naar	  rechts.	  
	  
Bij	  T-‐splitsing	  naar	  rechts	  en	  vervolg	  de	  weg	  over	  de	  macadam	  tot	  taverne	  ‘Weser	  Talsperre’,	  
waar	  je	  kan	  genieten	  van	  een	  prachtig	  uitzicht.	  
	  
	  
Vanaf	  het	  terras	  van	  de	  taverne	  ga	  je	  via	  het	  padje	  met	  trapjes	  naar	  onder,	  richting	  dam.	  Aan	  
de	  dam	  volg	  je	  links,	  je	  passeert	  een	  klein	  grasveld.	  
	  
Volg	  verder	  de	  rode	  rechthoek	  op	  het	  verharde	  pad.	  
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Na	  een	  tijdje	  buigt	  de	  weg	  af	  van	  het	  meer.	  Volg	  de	  verharde	  weg,	  je	  passeert	  een	  hoeve	  op	  
links.	  Volg	  richting	  venn-‐kreuz.	  	  
	  
Bij	  een	  kruispunt	  aangekomen	  ga	  je	  naar	  rechts	  in	  het	  bos.	  	  
	  
Aan	  het	  brugje	  de	  weg	  rechts	  mee	  volgen,	  blijf	  volgen	  tot	  je	  aan	  de	  T-‐kruising	  het	  bord	  
rechts,	  “rund	  um	  den	  See”	  kan	  volgen.	  	  
	  
Bij	  de	  volgende	  t-‐splitsing	  hou	  je	  rechts	  aan.	  	  
	  
Volg	  macadam,	  rechts	  brug	  over	  en	  na	  de	  brug	  rechts.	  	  
	  
Bij	  de	  volgende	  splitsing	  bij	  bordje	  met	  velotour	  55	  ga	  je	  rechtdoor.	  Je	  volgt	  gedurende	  lange	  
tijd	  de	  weg.	  	  
	  
Bij	  de	  volgende	  y-‐splitsing	  volg	  je	  rechts	  naar	  beneden.	  	  
	  
Je	  passeert	  een	  brugje	  met	  gladde	  kasseien,	  daarna	  ga	  je	  rechts	  bij	  de	  splitsing.	  	  
	  
Bij	  de	  volgende	  splitsing	  volg	  je	  weg	  rechts	  
naar	  de	  stuwdam,	  vervolg	  zo	  de	  weg	  naar	  de	  
taverne.	  In	  de	  taverne	  serveren	  ze	  tijdens	  de	  
wintermaanden	  enkel	  van	  de	  kleine	  kaart.	  
	  
	  
Je	  vervolgt	  de	  weg	  naar	  beneden	  vanaf	  de	  
taverne,	  haarspeldbocht	  naar	  rechts	  en	  
meteen	  na	  de	  vangrail,	  links	  het	  bospad	  in	  
bij	  bord	  50.	  
	  
Je	  gaat	  de	  trappen	  naar	  beneden,	  bij	  
splitsing	  rechtdoor	  en	  pad	  naar	  beneden	  
blijven	  volgen	  tot	  aan	  de	  barricade,	  wandel	  
je	  naar	  de	  straat.	  
	  
Eens	  op	  de	  straat,	  wandel	  je	  naar	  rechts	  en	  
meteen	  de	  eerste	  straat	  links	  in	  en	  ga	  dan	  
het	  1ste	  bospad	  rechts	  in	  en	  houd	  links	  aan.	  
	  
Bij	  volgende	  splitsing,	  houd	  rechts	  aan	  en	  blijf	  rechtdoor	  stappen	  (er	  hangen	  bordjes	  ‘Eupen’	  
tegen	  de	  bomen)	  
	  
Bij	  volgende	  Y-‐splitsing,	  links	  aanhouden	  en	  altijd	  rechtdoor	  stappen,	  tot	  aan	  de	  grote	  weg.	  
	  
Bij	  Y-‐splitsing	  naar	  rechts,	  blijven	  volgen	  (Kehrweg).	  Dit	  blijven	  volgen	  tot	  aan	  het	  rondpunt	  
en	  daar	  ga	  je	  rechtdoor.	  
	  
Bij	  volgend	  rondpunt,	  naar	  links	  tot	  Judenstrasse	  tot	  aan	  de	  jeugdherberg.	  
	  


