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Op stap!
Brackvenn

Start
Op één van de parkings in het Brackvenn, langs de N67 van Eupen naar Mützenich (D) en Monschau 
(D). Eupen is gemakkelijk te bereiken via de afrit 38 op de E40 Luik-Aachen (D). 

Parking ‘Nahtsief’: komende vanuit Eupen, ligt deze parking aan de linkerkant,  •	
700 meter voor de grens. 
‘Grenzparking’: komende vanuit Eupen, ligt deze parking aan de rechterkant,  •	
100 meter voor de grens.

Onthaal
Natuurcentrum Haus Ternell, tevens CRIE d’Eupen (Centre Régional d’Initiation à •	
l’Environnement), Ternell 2/3, 4700 Eupen, 087-55 23 13, info@ternell.be, www.ternell.be. 
Gelegen langs de N67 tussen Eupen en Monchau, niet ver van het Brackvenn. Ruime 
parking. Toeristische balie, museum en café-restaurant.
Centre Nature de Botrange / Maison du Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel, Route de •	
Botrange 131, 4950 Robertville, 080-44 03 00, info@botrange.be, www.botrange.be. Dit 
is het centrale bezoekerscentrum van de Hoge Venen, in de omgeving van Botrange en 
Baraque Michel, maar wel een flink eind van het Brackvenn verwijderd. Ruime parking.
Tourist Info Eupen, Marktplatz 7, 4700 Eupen, 087-55 34 50, info@eupen-info.be,  •	
www.eupen-info.be.
Dienst voor Toerisme van de Oostkantons, Mühlenbachstraße 2, 4780 Sankt-Vith, 080-22 76 64,•	  
info@eastbelgium.com, www.eastbelgium.com.

tOegankelijkheid
Stevige wandelschoenen of laarzen zijn een must. Wandelen is enkel toegestaan op de paden. 
Toegang verboden als de rode vlag (brand- of ander gevaar) uithangt; alle info daarover op  
080-44 72 73 (Direction Nature et Forêts). Zacht glooiend gebied, geen steile hellingen. Honden 
niet toegelaten, zelfs niet aan de leiband. Slechts deels geschikt voor kinderwagens.

PerSOnen met een handicaP
Vanop de parking Nahtsief loopt een asfaltweg het natuurgebied in. Vanop die weg kan je het 
noordelijk deel goed overschouwen. Aan die noordkant van de N67 zijn de overige paden – 
brandwegen langs de rand van het veen of vlonderpaden door het moeras – ofwel te nat, te 
reliëfrijk of te smal voor rolstoelen. Aan de zuidkant zijn de plankenpaden breder, maar hier en 
daar vormen trapjes een flinke hindernis. 

Wandelkaart
Toeristische wandelkaart Hoge Venen, te koop in de onthaalpunten (zie onthaal), bij het NGI, 
www.ngi.be, of bij AltiplanoBooks, www.altiplanobooks.be.

BeWegWijzerde rOute die het Brackvenn aandOet
Aan Haus Ternell (zie onthaal) start een wandeling van 21 km, bewegwijzerd met een opstaande 
rode rechthoek. Die wandeling loopt door het Hertogenwoud en volgt delen van de prachtige 
valleien van de Helle en de Getzbach. Behalve het Brackvenn krijg je ook andere minder gekende 
veengebieden te zien, zoals het Allgemeines Venn en Kutenhart. Deze wandeling is reliëfrijk en 
zeker niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. 

meer infO
Jan Loos, 0495-32 53 30, info@landschapvzw.be
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