
Voorbeschouwing clubreis 18 april: GR56 Hockai-Monschau  

 

Zaten we in maart nog in Zuid-Limburg, nu zoeken we de Ardennen weer 

op en wel de Oostkantons.  

  

De Oostkantons bevinden zich in het hart van het Europese cultuurlandschap 

"Ardennen-Eifel" en het Duits-Belgische natuurpark “Hoge Venen-Eifel” beslaat 

een aanzienlijk deel van deze regio. Het plateau van de Hoge Venen is één van 

de laatste stukken wildernis in onze streken. Het ligt in en rondom de vierhoek 

Eupen-Monschau-Malmedy-Spa. De kern van het gebied is een bergrug van oude 

leisteen, met toppen tot 694 meter boven zeeniveau, meteen het hoogst gelegen 

deel van de hele Benelux. Op de schrale, moeilijk waterdoorlatende bodem 

vormden zich 10.000 jaar geleden – na de laatste ijstijd – de eerste hoogvenen. 

Op de flanken van het hoogplateau liggen dorpen en kleine steden, maar de kern 

van het gebied, zo groot als een halve provincie, is behoorlijk ongerept, zonder 

bewoning of sporen van landbouw. In dit desolate oerlandschap bovenop het 

plateau overheersen de weidsheid en de rauwe leegte. Een ruige omgeving, 

maar een droom voor echte wandelaars en natuurgenieters!  

  

En dit gebied gaan we vandaag verkennen via de GR56, een van de oudste lange 

afstandspaden in België.  

  

We starten in of nabij Hockai, 

een veendorp in het uiterste 

noorden van de gemeente 

Stavelot. Het dorp ligt op een 

hoogte van ongeveer 555 

meter. Misschien dat we even 

een aanloop moeten nemen 

over de GR573 alvorens op de 

GR56 aan te kunnen sluiten. 

Vaak loopt het pad over de 

typische “caillebotis” ofwel 

“knuppelpaden”.  

We volgen brandgangen en 

verderop het riviertje de 

Polleur. Aangekomen in de vallei Fagne de Polleûr, een 55 ha groot veengebied, 

volgen we daar een natuurleerpad.  

De infopanelen vertellen ons veel over dit venenlandschap.  

  



Na de nodige knuppelpaden met 

prachtige uitzichten over het 

veenmoeras bereiken we Signal de 

Botrange met zijn natuurcentrum. 

Hier kunnen we wellicht even iets 

drinken.  

Na deze pauze wandelen we verder 

langs de rand van het Fagne 

Wallonne. We steken de Rur over en 

verderop de Schwarzbach. We stijgen naar 660 meter, nagenoeg ons hoogste 

punt van vandaag nabij de 

Pannensterzkopf. We dringen door in 

het Staatswald Stellerholz om zo het 

imposante kruisbeeld “Kreuz im Venn’ 

te bereiken.  

  

We passeren daarna een grot en dalen 

verder af op een rotspad. Zo betreden 

we uiteindelijk Duits grondgebied en 

steken de Vennbahn over.  

We passeren het privé-domein “Gut Reichenstein” en wandelen verderop over de 

oever van het kabbelende riviertje de Rur om uiteindelijk de idyllisch gelegen 

Fischerhutte te bereiken.  

Iets verder volgen we een heuvelkam tot aan het uitzichtpunt Ehrensteinsley.  

  

Daarna is het snel afdalen naar Monschau waarbij we nog tussen de gebouwen 

van de oude brouwerij Felsenkeller door wandelen. Helaas gesloten maar niet 

getreurd, want even verderop is ons eindpunt waar het bier ongetwijfeld nog wel 

uit de tap stroomt. 

  

  

- Ad Ketelaars- 

 


