Wat is er te doen in de omgeving van …?

Bütgenbach
Bütgenbach is het centrum van het Belgische deel van de Hoge Eifel
en er wonen veel Duitstalige Belgen. Het stadje is een echt een
wandel- en skiparadijs. De plaats heeft meer dan vijfduizend
inwoners. Eigenlijk bestaat de plaats uit meerdere dorpen, die bij
elkaar de gemeente Bütgenbach vormen. Dit zijn de dorpen Berg,
Bütgenbach zelf, Elsenborn, Küchelscheid, Leykaul, Nidrum en
Weyertz. Het dorp is gelegen op 548 meter hoogte aan de
zuidwestelijke oever van het meer van Bütgenbach.

Meer van Bütgenbach en
stuwdam
Waterrecreatie: strand, strandsporten,
zwemmen, vissen, kano-, zeilboot- en
surfplankverhuur en meer.
Venntastic Beach: in Worriken een groot strand van 8.000 m2 met strandsporten. In de 2000m²
bewaakte zwemzone zijn er verankerde speeltuigen, zonne-eilanden en zelfs een net voor
watervolleybal. Je kleine kinderen kunnen in een speciaal voor hen afgebakende zwemzone plonzen
en spelen.
Een mooie natuurwandeling rondom
het stuwmeer van Bütgenbach. De
stuwdam in de Warch vormt een meer
met een capaciteit van 11 miljoen m³.
Het bouwwerk bestaat uit een reeks
booggewelven, is 23 m hoog en 140 m
lang. Het stuwmeer drijft een elekticiteitscentrale aan en regelt tevens het peil van het meer van
Robertville. Nabij de stuwdam bevinden zich de ruïnes van een burcht uit de jaren 1230-1240.

Sport- en vrijetijdscentrum Worriken
Worriken 9, B-4750 Bütgenbach

Binnen- en buitensporten. Vooral leuk is het Vitaprogramma, een avonturenparcours met 4 activiteiten:
kayakken, klimmen, boogschieten en touwenparcours met
abseilen.

Natuurpark Hoge Venen (Hautes Faignes)
Route de Botrange 131, B-4950 Waimes / N68 en N676

Hartje winter kun je er skiën en langlaufen, de rest van het jaar nodigt
de Hoge Venen uit tot eindeloos wandelen en fietsen. De natuur in de
hoogste regio van België is wonderschoon: heide, moeras, veen en af
en toe wat bos. Wandelroutes pak je eenvoudig op vanaf een
parkeerplaats, bijvoorbeeld bij Signal de Botrange.
Een echte aanrader is de route over het plankierpad vanaf herberg Le
Mont Rigi, iets noordelijker aan de N676. De 3 kilometer lange
wandeling voert over een moerassige ondergrond en biedt via borden
informatie over de natuur en de geschiedenis van de turfwinning.
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Met een huifkar voortgetrokken door een tractor via een 18 km lang circuit met audiogids (Frans,
Nederlands en Duits) kom je meer te weten over de landschappen en het klimaat van het plateau van
de Hoge Venen. Start vanaf het Natuurparkcentrum van Botrange. Dit bezoekerscentrum geeft
informatie over dit eerste natuurpark en grootste natuurreservaat van België. Er is een speeltuin met
als thema plaatselijk flora en fauna, en een tuin met medicinale planten.

Railbike Hoge Venen
Am Breitenbach, 4750 Leykaul-Elsenborn

Op een oud spoorbaantraject van de Vennbahn kan je met een railbike
(draisine) een tocht maken van 7 km (en dan weer terug). Onderweg
zie je de schitterende natuur van de Hoge Venen.

Abdij van Stavelot
Cour de l'Abbaye 1, B-4970 Stavelot

In de Abdij van Stavelot zijn 3 musea: het Interpretatiecentrum van
het oude Prinsdom van Stavelot-Malmedy, het Museum van
het Racecircuit Spa-Francorchamps en het Musée Guillaume
Apollinaire. In het Museum van het Circuit van Spa-Francorchamps in
de overwelfde kelders van de abdij, wordt de prestigieuze geschiedenis van het circuit
levendig voorgesteld. Formule 1 en 24-uursraces van motoren en wagens.

Kasteel van Reinhardstein
Chemin du Cheneux 50, 4950 Ovifat

Kasteel Reinhardstein, Chateau de Reinhardstein, is in 1354 gebouwd
door Reinout van Waimes op een rotspunt. Tijdens de rondleiding,
door een gids in middeleews kostuum, waan je je echt in de
Middeleeuwen. Ook zijn er speciale evenementen zoals rondleidingen
bij kaarslicht en in de maand juli een middeleeuws feest met
ambachtslieden, een tovenaar, goochelaars en een demonstratie van een middeleeuwse veldslag!

Roofvogelstation en wildpark Hellenthal
Wildfreigehege 1, D - 53940 Hellenthal DUITSLAND

In het pal over de grens gelegen wildpark leven edelherten,
damherten, sikaherten, reeën en moeflons, de paardensoort
tarpan en wilde zwijnen. Echter ook verschillende roofdieren zoals
de wasbeerhond, steenmarter en lynx leven er, en de wilde kat. Op
het roofvogelstation vinden roofvogeldemonstraties plaats.

Nog meer…
Leuke plekken
Downloads van Waalse
stadsgidsen
De dorpen van de gemeente
Bütgenbach
Botanische Tuin Herbasana

Ideeën
Toeristinfo Bütgenbach
Skiën en langlaufen in
Bütgenbach
Wintersport in de Hoge Venen

Wandelen & fietsen
Wandelingen rondom
Bütgenbach
Fietsen rondom Bütgenbach
Routemaker voor wandelen,
fietsen of mountainbiken
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