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Hoge Venen: wegen dit weekend open - aantal 

bezoekers beperkt 

De toegangswegen in de Hoge Venen 

zullen komend weekend open zijn 

voor bezoekers. Wegens de beperkte 

parkeercapaciteit van 2.400 

voertuigen zal de politie zorgen voor 

een beter verkeersbeheer en 

aandachtig toezien op de naleving 

van de parkeervoorschriften. Alle 

bezoekers wordt aangeraden andere 

bestemmingen in de Oostkantons te 

overwegen. 

Het doel van de toegepaste 

verkeersstrategie is niet om bezoekers 

af te wijzen in de Hoge Venen, maar om zij over alle gemeenten in de Oostkantons te 

spreiden dankzij een betere begeleiding en communicatie met de gasten. De besluiten in 

deze zin werden woensdag bekendgemaakt na een vergadering van de werkgroep voor 

een betere begeleiding van de gasten in de Hoge Venen. Naast de politie bestaat deze 

groep uit vertegenwoordigers van de gemeenten, de diensten van de 

provinciegouverneur, het bosbeheer, de wegenadministratie en het Toeristisch 

Agentschap Oost-België. 

Vanaf het komende weekend zal het concept dat zich de afgelopen twee weekeinden 

heeft bewezen dus van toepassing blijven. Er zullen teams van de respectievelijke 

politiezones onderweg zijn om de parkeer- en verkeersregels strikt te handhaven. 

Wandelaars in de Hoge Venen worden gevraagd enkel de officiële paden te betreden. 

Het is ook sterk aanbevolen om vroeg te beginnen en de wandeling te beëindigen 

voordat het donker wordt.  

Geniet van andere bestemmingen 

Ondanks de verbeterde begeleiding van de gasten zijn de parkeerplaatsen in de Hoge 
Venen beperkt en worden bezoekers aangemoedigd om voor minder drukbezochte 
plaatsen te kiezen. In plaats daarvan raadt het Agentschap voor Toerisme Oost-België 
aan om gebruik te maken van de mogelijkheden van het knooppuntennetwerk, de 
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wandelrouteplanner en de "GO East Belgium"-app.  
 

 
Alle informatie die u nodig hebt voor een perfecte planning vindt u op de website van 
het Toeristisch Agentschap Oost-België: 

Info over wandelen in de Oostkantons: 
https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen 

Wandelrouteplanner: 
https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen/wandelrouteplaner 

Plezierwandelingen in de Oostkantons: 
https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen/plezierwandelingen 
 
Wandeltochten met kinderen: 
https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen/wandelen-met-kinderen 
 
Wandelknooppuntensysteem: 
https://www.ostbelgien.eu/nl/wandelen/knooppunt-netwerk 

Info over veiligheid tijdens uw vakantie: 
https://www.ostbelgien.eu/nl/veiligheid-tijdens-uw-vakantie 

Onze tips voor wandelingen: 

In plaats van voor de Hoge Venen te kiezen, kunnen bijvoorbeeld wandelingen in de 
volgende regio's worden gepland: 

Sourbrodt: 
Plezierwandeling "De Venen van Sourbrodt" 
https://www.ostbelgien.eu/nl/fiche/hiking/plezierwandeling-18-sourbrodt 
 
Burg Reuland: 
Plezierwandeling "Welkom daarboven" 
https://www.ostbelgien.eu/nl/fiche/hiking/plezierwandeling-09-burg-reuland 

Raeren : 
Plezierwandeling  "Levende kleuren" 
https://www.ostbelgien.eu/nl/fiche/hiking/plezierwandeling-19-raeren1  
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Montenau: 
Plezierwandeling "De gouden rivier" 
https://www.ostbelgien.eu/nl/fiche/hiking/plezierwandeling-01-montenau 

Meer informatie via: 

Facebook: 
https://www.facebook.com/OostkantonsToerisme 
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