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VOSOG	  WINTERTOCHT	  2019	  
Middellange	  tocht	  
	  
	  
Afstand:	  21	  km	  
Ondergrond:	  65%	  onverhard	  
	  
	  
Deze	  tocht	  gaat	  naar	  het	  noord-‐oosten	  van	  Eupen.	  We	  wandelen	  in	  de	  richting	  van	  het	  dorp	  
Raeren,	  en	  duiken	  daarbij	  diep	  in	  het	  ‘Osthertogenwald’.	  Dit	  oostelijke	  deel	  van	  het	  
Hertogenwoud	  is	  een	  groot	  Ardens	  bos,	  in	  het	  uiterste	  oosten	  van	  België	  aan	  de	  grens	  met	  
Duitsland,	  in	  de	  provincie	  Luik.	  Het	  woud	  ontleent	  zijn	  naam	  aan	  de	  vroegere	  eigenaar	  van	  
dit	  gebied,	  de	  Hertog	  van	  Limburg.	  Het	  woud	  behoort	  tot	  het	  grensoverschrijdende	  
Natuurpark	  Hoge	  Venen-‐Eifel	  en	  ligt	  ten	  noorden	  van	  de	  eigenlijke	  Hoge	  Venen.	  	  
	  
Maar	  genoeg	  informatie,	  we	  zijn	  hier	  om	  te	  wandelen	  he!	  
	  
Awel,	  wandel	  dan	  maar	  de	  parking	  af	  en	  ga	  naar	  links	  en	  dan	  eerste	  straat	  rechts	  
Stockbergerweg.	  
	  
Bij	  huis	  nr	  18	  wegje	  links,	  even	  later	  trapje	  af	  en	  rechts	  omhoog.	  
	  
Op	  T-‐splitsing	  links.	  
	  
Op	  ’t	  einde	  T-‐splitsing	  links	  onder.	  
	  
Eerste	  straat	  rechts	  Vossergersse.	  
	  
Grote	  weg	  oversteken,	  smal	  wandelpad	  in.	  
	  
Volgend	  kruispunt	  naar	  links	  en	  neem	  het	  rechtse	  smalle	  pad	  richting	  Ostpark	  5’	  tussen	  
beukenhaag	  door.	  
	  
Je	  komt	  op	  een	  mooi	  pleintje,	  neem	  het	  middelste	  wandelpad	  rechtdoor	  richting	  
couvenplatz.	  
	  
Brugje	  over	  en	  neem	  de	  Y-‐splitsing	  links.	  
	  
Na	  een	  korte	  klim	  T-‐splitsing	  links	  onder.	  
	  
Je	  komt	  terug	  op	  een	  kruispunt,	  neem	  hier	  links	  onder	  richting	  couvenplatz.	  
	  
Beneden	  achter	  de	  kerk	  rechts	  richting	  werkstatt	  cardijn.	  Kotharinerweg.	  
Blijf	  Kotharinerweg	  volgen.	  
	  
Op	  het	  einde	  T-‐splitsing	  rechts	  de	  macadam	  volgen.	  
	  
Rechtdoor,	  de	  Am	  Busch	  links	  laten	  liggen.	  
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Op	  het	  scheef	  kruispunt	  met	  bank	  en	  
afdakje	  met	  wandelkaart	  op,	  ga	  je	  
rechts	  het	  bos	  in.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Blijf	  omhoog	  volgen	  tot	  aan	  kruispunt	  met	  boom	  nr	  
23	  en	  24.	  Ga	  hier	  links	  het	  pad	  in	  met	  2	  sporen	  
(wielsporen).	  
	  
	  
	  
Bij	  boom	  nr	  23	  en	  25	  neem	  je	  het	  meest	  linkse	  pad.	  
	  
Over	  het	  kleine	  brugje	  ga	  je	  links	  (groene	  ruit	  wandelpad).	  
	  
Zo	  loop	  je	  nog	  enkele	  brugjes	  over.	  
	  
Volg	  het	  groene	  ruit	  wandelpad	  een	  hele	  poos	  tot	  je	  op	  een	  kruispunt	  komt,	  Hier	  verlaat	  je	  
de	  groene	  ruit.	  Je	  gaat	  rechtdoor	  en	  laat	  de	  groene	  ruit	  rechts	  liggen.	  
	  
In	  het	  graspad,	  waar	  je	  in	  wandelt,	  liggen	  rechts	  
nu	  en	  dan	  eerst	  kleine	  jacht	  torens	  en	  daarna	  
grotere.	  
	  
Op	  een	  scheef	  kruispunt,	  net	  voorbij	  een	  grotere	  
jachttoren,	  ga	  je	  links.	  
	  
Blijf	  pad	  volgen	  en	  je	  loopt	  een	  	  onbewaakte	  
spooroverweg	  over.	  
	  
Volgend	  kruispunt	  rechtdoor	  blijven	  volgen.	  
	  
Nog	  een	  kruispunt	  verder	  ook	  rechtdoor,	  pad	  
wordt	  smaller.	  
	  
Bij	  de	  T-‐splitsing	  gekomen	  ga	  je	  rechts	  en	  volg	  je	  de	  rand	  van	  ’t	  bos.	  
	  
Ga	  door	  het	  poortje.	  
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Je	  komt	  op	  een	  macadam,	  ga	  hier	  rechts.	  Je	  wandelt	  een	  grote	  kippenstal,	  links	  van	  je,	  
voorbij.	  Blijf	  rechtdoor	  volgen.	  
	  
Als	  je	  in	  een	  bocht	  naar	  rechts	  een	  kruisbeeld	  (links)	  tegen	  
komt,	  neem	  je	  het	  onverharde	  pad	  rechtdoor.	  (GR	  teken)	  
	  
	  
Even	  verder	  kom	  je	  een	  hek	  tegen,	  hier	  kan	  je	  links	  langs	  af,	  
het	  pad	  loopt	  verder	  door	  ’t	  gras	  de	  wei	  in.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Je	  komt	  aan	  een	  paaltje	  met	  wandelwegen	  op,	  	  
ga	  hier	  naar	  links.	  
	  
	  
Pad	  loopt	  onder	  een	  struiken	  poortje	  door,	  tussen	  2	  
omheiningen	  door	  de	  bewoonde	  	  
wereld	  terug	  in.	  
	  
	  
	  
Op	  macadam	  kruispunt	  gekomen	  ga	  je	  rechts.	  
Volg	  de	  hoofdweg	  kronkelend	  door	  ’t	  dorpje,	  terug	  het	  dorpje	  uit.	  
	  
Bij	  de	  rotonde	  gekomen	  ga	  je	  links.	  Hochstr.	  
	  
Bij	  Y-‐splitsing	  ga	  je	  rechts	  de	  Winkelstr.	  in.	  Rechts	  van	  je	  ligt	  Eissalon	  Venezia.	  Als	  je	  honger	  
of	  dorst	  hebt,	  stop	  hier	  dan	  even	  want	  veel	  andere	  zaken	  ga	  je	  niet	  meer	  tegen	  komen!	  
	  
Vervolg	  je	  weg.	  Beneden	  aan	  ’t	  kruispunt	  rechts.	  
	  
Brug	  over	  beekje.	  
	  
Eerste	  straat	  rechts	  nemen.	  Langenbend	  
	  
Je	  steekt	  een	  spooroverweg	  over	  (rechts	  ligt	  een	  wagon	  cafeetje).	  Let	  nu	  goed	  op!	  Je	  neemt	  
het	  wandelpad	  met	  nr.	  1	  en	  het	  gele	  blokje,	  achter	  de	  bank.	  (even	  zoeken	  dus!)	  
	  
Het	  wandelpad	  met	  gele	  blokje	  een	  hele	  poos	  volgen.	  
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Je	  steekt	  een	  fietspad	  over	  en	  blijft	  nog	  altijd	  het	  gele	  blokje	  volgen.	  
	  
Breed	  pad	  gaat	  naar	  rechts.	  Gele	  blokje.	  
	  
Stop	  nu	  met	  het	  gele	  blokje	  te	  volgen.	  
Bij	  een	  5-‐sprong	  gekomen	  neem	  je	  het	  verharde	  pad	  langs	  de	  bank	  af	  (het	  gele	  blokje	  dat	  je	  
NIET	  meer	  moet	  volgen,	  gaat	  hier	  naar	  links).	  
	  
Je	  loopt	  het	  graf	  van	  Mathieu	  Drouve	  voorbij	  en	  ga	  hier	  
naar	  rechts.	  
	  
Bij	  boom	  nr.	  14,	  15	  en	  16	  ga	  je	  links	  het	  graspad	  in.	  
	  
Bij	  T-‐splitsing	  graspad	  naar	  links.	  
	  
Na	  ongeveer	  50	  meter	  eerste	  pad	  naar	  rechts(er	  staat	  een	  
laag	  kort	  wit	  dik	  betonpaaltje).	  
	  
Je	  komt	  op	  een	  macadam,	  ga	  hier	  naar	  links.	  
	  
Voorbij	  de	  bocht,eerste	  stenen	  pad	  naar	  rechts	  nemen	  (er	  staat	  een	  bank,	  bareel	  en	  afdakje	  
met	  een	  wandelkaart).	  
	  
Bij	  de	  bank	  met	  Y-‐splitsing	  ga	  je	  links.	  
	  
Boven	  bij	  de	  T-‐splitsing	  neem	  je	  de	  macadam	  naar	  rechts.	  
	  
Ongeveer	  30	  meter	  achter	  de	  bocht,	  neem	  je	  het	  pad	  naar	  links	  (houten	  barelen).	  
	  
Je	  komt	  op	  een	  macadam	  en	  steek	  deze	  rechtdoor	  over	  richting	  Diepbach.	  
	  
Bij	  een	  houten	  hut	  en	  bank	  ga	  je	  rechts.	  
	  
Bij	  Y-‐splitsing	  ga	  je	  links.	  
	  
Bij	  kruispunt	  met	  bareel	  en	  wit	  huis	  ga	  je	  rechts.	  
	  
Voorbij	  het	  huis	  links	  omhoog.	  Het	  breedste	  wandelpad	  omhoog	  blijven	  volgen	  tot	  aan	  Y	  
-‐	  splitsing	  en	  bij	  boom	  nr	  32	  naar	  rechts.	  
	  
Volgend	  pad	  neem	  je	  links	  bij	  bareel	  en	  boom	  nr.34	  
	  
Bij	  een	  bankje,	  links	  van	  je,	  volg	  je	  het	  rode	  blokjes	  pad	  naar	  rechts	  richting	  bareel.	  	  
	  
Voorbij	  de	  bareel	  draait	  het	  pad	  naar	  links.	  
Als	  het	  pad	  overgaat	  naar	  macadam	  neem	  je	  het	  kruispunt	  naar	  links.	  	  
Rode	  blokje	  volgen.	  
	  
Bij	  het	  kruispunt	  met	  bushokje	  naar	  links.	  
Volg	  de	  Schönefelder	  Weg	  naar	  rechts.	  
Bij	  de	  rotonde	  rechtdoor	  naar	  de	  jeugdherberg.	  Welkom	  terug!	  


