Tocht 7 Door de Oostelijke Hoge Venen aan de Duitse grens
Ternell – Hohes Venn - Konzen (D) –Kalterherberg (D)
Afstand: 35,4 km

Moeilijkheidsgraad: ** (middelmatig) 335m klimmen en 348m dalen.

Bewegwijzering: Velotournetwerk: >54 > 53 > 52 > 51 > 24 (Vennbahn) > 25 > 38 > 85 > 84 > 54.
Vertrek: Parking van Haus Ternell. Met je rug naar de parking steek je de N67 over richting kn 54.
E-bike Movelo verhuur:
-Ternell: Naturzentrum Haus Ternell, Ternell 2-3, Eupen, tel. 0032 87 552 313, www.ternell.be
-Konzen: Movelo Eifel-Monschau, Herr Kolke, In der Vlötz 12, tel. 0049 2472 987 898
kontakt@eifelrad-verleih.de (op 500m van kn 25).
-Kalterherberg (Leykaul): Railbike, Am Breitenbach 35, tel. 0032 80 685 890, www.railbike.be
Aard van de weg: Een gedroomd parcours over mooi geasfalteerde wegen die volledig
autovrij zijn. Daarvan volg je 12,5 km ofwel 37% de Vennbahn. Je doet zelfs geen enkel dorp
aan. Eén moeilijke beklimming in de enclave Ruitzhof (D).
Hapje/Tapje:
-Ternell: Brasserie-Restaurant HausTernell, Ternell 2-3, Eupen, tel. 0032 87 300 048, www.ternell.be (ma gesl
-Konzen: Atschi’s Imbiss (bij kn 24) Ma gesl
-Monschau (3 km vanaf kn 27): ruim aanbod van horeca
-Kalterherberg (Leykaul): Waffle Time, wafels en dranken in een oude treinwagon aan de Railbike, Am Breitenbach 35,
tel. 00 32 80 68 58 90. www.railbike.be
Meer info:
Eupen-Ternell: Naturzentrum Haus Ternell, Ternell 2-3, Eupen, tel. 0032 87 552 313, www.ternell.be
Monschau: Tourist-Info, Stadtstrasse 16, tel. 0049 2472 80480, touristik@monschau.de
Kalterherberg (D): Railbike, tel. 00 32 80 68 58 90 www.railbike.be vertrek naar Sourbrodt om 11u, 13.30u en 15.45u
Landschap Onder de hoge bescherming
rotsige bedding van de Getzbach. Daarna
landschap van het Hohes Venn. Dit
oorspronkelijke staat hersteld. Daar
Aan de Duitse grens begin je aan een vlak
valleipanorama’s over de Duitse Eifel
klimmend terug het dichte
van 660m voorbij, gaat het de laatste 10 km in dalende lijn naar Ternell.

van dennen en loofbomen volg je eerst de
klim je langzaam maar zeker naar het opener
veengebied is de laatste jaren in zijn
ontspringt de Weser op een hoogte van 600m.
stuk Vennbahn dat onvermoede
oplevert. In Kalterherberg zoek je gestaag
Oosthertogenwoud op. Eens het hoogste punt

VENNBAHN Een Belgische corridor in Duitsland. Na WO I moest Duitsland volgens de bepalingen van het Vredesverdrag
van Versailles (1919) de Oostkantons afstaan aan België. Daardoor kwam het grillige tracé van de Vennbahn deels in
België, deels in Duitsland te liggen. Strikt genomen
moesten bij elke grensovergang
vrachtpapieren en treinreizigers gecontroleerd
worden. In die tijd werd er duchtig
gesmokkeld, dat zou dus een tijdrovende bezigheid
betekenen. Daarom werd beslist dat niet
alleen de sporen Belgisch werden maar dat ook de
bijbehorende smalle strook grond van zo’n
10m breed aan België toekwam. Er moesten heel
wat bijkomende grensstenen geplaatst
worden. Bij de aanleg van het Vennbahnfietspad
zijn er heel wat verloren gegaan. Maar
misschien ontdek je tussen kn 24 en 38 tussen het hoge gras een grenssteen, zoals bijvoorbeeld nr. 674A bij kn 38 (zie
foto).
Wat te zien en te beleven op de route?
1.Naturzentrum Haus Ternell: Langs de verbindingsweg Eupen-Monschau (D) werd in 1999 naast de oorspronkelijke
boswachterswoning een bezoekerscentrum gebouwd. Het is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het Waalse
Gewest en de Duitstalige
Gemeenschap. Niet alleen organiseert het centrum het
ganse jaar door begeleide
wandelingen en fietstochten in het omringende
natuurgebied; je kunt ook deelnemen
aan natuurcursussen en vormingsintiatieven rond
natuurbeleving. Achteraan in het
gebouw werd een bescheiden natuurmuseum ingericht.
Diorama’s geven er een levendig
beeld van de planten- en dierenwereld in en rond de Hoge
Venen. Open: alle dagen van 10 tot
17u; van di tot vrij middagpauze van 12-13u.
2. Das Hohes Venn: Tussen knooppunten 54>53>52>51 fiets je zo’n 7 km langs open veengebied. Het omvat het
moeras-heidegebied van het Algemeines en het Imgenbroicher Venn. Dit beschermd natuurgebied werd in zijn

oorspronkelijke toestand hersteld dank zij het Life-project. Infoborden langs de weg geven meer uitleg over de
beheerswerken tussen 2007 en 2011. Zonder menselijke ingrepen evolueren heidegebieden op natuurlijke wijze tot
bosgebied. Door het massaal kappen
van de uitheemse grauwe els kreeg dit veengebied
opnieuw zijn vroeger open uitzicht.
En kunnen op beperkte schaal inheemse bomen zoals
de grauwe els, de zachte berk en de
geoorde wilg opnieuw voet aan de grond te krijgen.
3.Enclave Rückschlag : In de buurt
van kn 24 ligt een minuscule Duitse enclave op
Belgisch grondgebied, ja zelfs in
beschermd natuurgebied. Wanneer je kn 24 nadert,
loopt er parallel met de Vennbahn rechts een weg (Auf Aderich). De weg is Belgisch maar het huis op nr. 33 staat op een
stukje Duitse grond van 1,5 ha. Het is de
kleinste Duitse enclave in België en stond
vroeger bekend als het boerenhof Rückschlag.
Naast de weg bemerk je grenssteen 759 en
100m verder grenssteen 756. De twee andere
grensmarkeringen (757 en 758) van het stuk
land zijn niet bereikbaar. Pas in het BelgischDuits grenscorrectieverdrag van 1956 werd
deze enclave officieel erkend maar onder de
voorwaarde dat de grond ook natuurgebied
bleef. En dat is te merken aan het bord ‘Naturschutzgebiet’.
4.Kloster Reichenstein: Vlak na het
Vennbahnviaduct over de Rur wijst
een fietswegwijzer je de weg naar Reichenstein.
Dit voormalig Norbertijnerklooster
ligt op een heuvel boven de Rur. Na de Franse
Revolutie kwam het klooster in
privébezit en dat zou zo blijven tot 2008. Toen
kocht het Priesterbroederschap St.Pius X het complex. Deze priestervereniging van
katholieke traditionalisten werd
gesticht door de Franse aartsbisschop Lefebre in
1970. Hun opvattingen stroken niet
met de officiele leer van de Rooms-Katholieke
kerk, die deze religieuze sociëteit niet
de
erkent. Het klooster kan alleen in groep bezocht worden. Elke 3 zaterdag van de maand kun je wel vanaf 10u een
gebedsstonde en aansluitend een gezongen misviering in de vroegere Latijnse ritus bijwonen. Met na afloop een koffieof teekransje.
5.Railbike Kalterherberg: In het gehucht Leykaul doet het vroegere stationsperron sinds 2004
dienst als opstap voor de treinfiets. Tot 2001 tuften hier toeristische stoomtreinen voorbij. Over
een afstand van 7 km tussen Kalterherberg en Sourbrodt is het enkelspoor van de Vennbahn
behouden, ja zelfs voorbehouden voor het spoorfietsen of railbiken. Vennbahnfietsers en
railbikers trappen broederlijk naast elkaar door een desolaat veenlandschap. De heen- en terugrit
over de verhoogde spoorwegberm duurt ongeveer 2 uur. Open: van 30 maart tot 30 juni: za+zo; in juli en augustus: alle
dagen; 1 sept tot 17nov: za+zo.

