
 

 

Wandelen in de Oostkantons 

Succesvolle test van het nieuwe wandelknooppuntensynsteem 

in de Oostkantons  

De testetappe van het nieuwe 

knooppuntensysteem in de Oostkantons 

heeft de test met veel bravoure afgelegd. 

In het kader van de “Fotozoektocht“ 

namen in september ongeveer 4500 

wandelaars uit Vlaanderen het prototype 

onder de loep. De reacties waren 

overweldigend.  

Volgend jaar plant het Toeristisch 

Agentschap Oost-België (TAO) een 

wandelknooppuntenmarkering in het 

Zuiden van de Oostkantons. De 

medewerkers van 

productverantwoordelijke Dany Heck hadden in de gemeente Burg Reuland een etappe van 11 km 

voorzien met nieuwe markeringen volgens het knooppuntensysteem (ook “wandelen via cijfers” 

genoemd) om het systeem uit te testen. In het kader van de in Vlaanderen zeer populaire 

„Fotozoektocht“ wedstrijd kwamen er in september duizenden mensen naar Burg Reuland om er de 

etappe uit te proberen.   

 

Enthousiaste gasten 

„We zijn zeer tevreden met het succes”. We hebben tot nu toe alleen positieve echo’s gekregen en de 

deelname was groot. Er zijn natuurlijk nog een aantal kleine aanpassingen waarop we gewezen werden, 

maar over het algemeen verliep alles zoals we het ons voorgesteld hadden”, vertelde Dany Heck tevreden 

na het evenement. Ook het Vlaamse organisatieteam rond Sven Nys had alleen maar lovende woorden 

voor het evenement, dat voor het eerst plaatsvond in de Oostkantons. “We hadden 1.365 inschrijvingen 

met groepen tot 6 personen. Dat lag boven alle verwachtingen.” Ondanks het slechte weer waren de 

deelnemers zeer enthousiast over het landschap en de omkadering”, vertelde Nys.  

Vooral tijdens het weekend was het bijzonder druk op de wandeletappe, die in het centrum van Burg-

Reuland startte en via Stupbach, Richtenberg en Lascheid terugkeerde naar het vertrekpunt. Voor de 

hoteluitbaters in Burg Reuland stond vast dat de wedstrijd en het wandelknooppuntensysteem een 

meerwaarde betekenen voor de vakantieregio in het Ourdal. “Vooral in het weekend wemelde het van de 

mensen. We hadden ook veel reservaties tijdens de week. De gasten uit Vlaanderen waren niet alleen 

tevreden, maar echt enthousiast“, vertelde Carla Schommers-Büx van Hotel-Restaurant „Ulftaler 

Schenke“.  

 



 

 

 

Logistieke uitdaging 

Hotel-Restaurant „Zur Alten Mühle“ in Stupbach werd door veel wandelaars gebruikt om een hapje te 

eten tijdens de wandeling. „Af en toe stonden we echt voor een logistieke uitdaging omdat er rond het 

middaguur heel veel volk was. Maar het was de moeite waard, veel gasten uit Vlaanderen waren voor het 

eerst in onze mooie regio en dat is hen zeer goed bevallen”, zei Andrea Dhur van Hotel-Restaurant „Zur 

Alten Mühle“.  

De „Fotozoektocht“ was een zeer belangrijke test voor het nieuwe wandelknooppuntensysteem en was 

zowel op technisch als toeristisch gebied een voltreffer. De erkenning die daaruit volgde zal in de 

realisatiefase van het knooppuntensysteem dat volgend jaar gerealiseerd wordt, van groot belang zijn. 

Foto: Vanaf 2018 wordt het knooppuntensysteem ook in de Oostkantons aangelegd. (Foto: 

eastbelgium.com) 

Verdere informatie: 

Knooppuntensysteem 

http://press.eastbelgium.com/de/presse-artikel/fiche/2017/02/neue-knotenpunkt-beschilderung-f-r-das-

wanderwegenetz 

Wander App „GO Eastbelgium“ 

http://go.eastbelgium.com/ 

Toeristisch Agentschap Oost-België 

https://www.eastbelgium.com 

Informatie rond de „Fotozoektocht“ (in het Nederlands) 

https://www.wandelknooppunt.be/fotozoektocht/editie-2017-6  

 

 

Pressefotos: Bitte unter http://press.eastbelgium.com/de/mediathek einloggen 

Photos presse: Veuillez vous inscrire sous http://press.eastbelgium.com/fr/mediatheque  

Persfoto‘s: Gelieve via http://press.eastbelgium.com/nl/mediatheek in te schrijven 

 

Weitere Infos  | Plus d’infos | Meer info: 

Tourismusagentur Ostbelgien | Agence du Tourisme de l’Est de la Belgique | Toeristisch Agentschap Oost-België 

Hauptstraße 54 | B-4780 St.Vith | +32 (0)80 28 09 93 - +32 (0)472 73 02 77| press@eastbelgium.com  |  

http://press.eastbelgium.com/de  | http://press.eastbelgium.com/fr  | http://press.eastbelgium.com/nl  

Kontakt | Contact | Contactpersoon: Dany Heck 

http://press.eastbelgium.com/de/presse-artikel/fiche/2017/02/neue-knotenpunkt-beschilderung-f-r-das-wanderwegenetz
http://press.eastbelgium.com/de/presse-artikel/fiche/2017/02/neue-knotenpunkt-beschilderung-f-r-das-wanderwegenetz
http://go.eastbelgium.com/
https://www.eastbelgium.com/
https://www.wandelknooppunt.be/fotozoektocht/editie-2017-6
http://press.eastbelgium.com/de/mediathek
http://press.eastbelgium.com/fr/mediatheque
http://press.eastbelgium.com/nl/mediatheek
mailto:press@eastbelgium.com
http://press.eastbelgium.com/de
http://press.eastbelgium.com/fr
http://press.eastbelgium.com/nl

