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Oost-België
Bütgenbach en Büllingen
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Welkom op
het dak van België!
Oost-België, een klein paradijs vlakbij!
Van 18 mei tot 1 september zijn de twee meest oostelijke
en hoogstgelegen gemeenten van België: Bütgenbach
en Büllingen, het decor voor de jaarlijkse Nationale
Streekzoektocht van Landelijke Gilden. Het traject van 48 km
loopt vanuit Bütgenbach eerst rond het meer en dan naar
Berg om vervolgens via mooie landelijke wegen en Wirtzfeld
in het dubbeldorp Rocherath-Krinkelt terecht te komen. Door
het Warchedal rij je dan langs Mürringen, het hoogstgelegen
dorp van België. Daarna voert de route je tot aan de Duitse
grens in Losheimergraben en langs oude smokkelpaden in
de buurt van Lanzerath via Manderfeld, Holzheim, Honsfeld
en Büllingen terug naar de startplaats in Bütgenbach.
Neem gratis deel aan deze leuke en spannende zoektocht
en maak kans op een van de vele mooie prijzen uit onze
prijzenpot van meer dan € 6.000.
Meer info over de Nationale Streekzoektocht van Landelijke
Gilden vind je op de website streekzoektocht.be.
Onderweg kan je op zes plaatsen een
stukje van een luistertocht beluisteren.
Die plaatsen worden in de tekst gemarkeerd met het logo
dat je hier linksboven ziet staan.
Je moet wel de ‘Lauschtour-app’
downloaden op je smartphone en daarna in
de app de ‘Oostkantons –Tocht 3’ openen!
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Routebeschrijving en vragen autozoektocht
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Bütgenbach ligt in Oost-België en maakt deel uit van
de Ardennen en de Eifel. Hier wordt er nog op een
kwaliteitsvolle manier en met respect voor alles en
iedereen geleefd en genoten! Hier verblijven is een
verrassing en een ontdekking! Genieten, het dagelijkse
leven even achter je laten, bijtanken en onthaasten, dat is
alles wat je hier moet doen!
Büllingen is de hoogst gelegen Belgische gemeente. Een
landelijke en agrarisch ingestelde regio met religieuze
verbondenheid, wat zich uit in de vele wegkruisen, kerken
en kapellen in een typische streekeigen bouwstijl.
De Streekzoektocht loopt langs rustige, met hagen en
bomen omzoomde wegen en langs de indrukwekkende
heuvels van de Hoge Eifel, ook wel ‘Sneeuw-Eifel’
genoemd. Vaak zie je in de verte de kerktorens van de
volgende dorpen al liggen.

Afkortingen wegbeschrijving
L = links
R = rechts
Kr = kruispunt
Ei = einde
Rd = rechtdoor
W = weg
(!) = gevaarlijk punt, aandacht vereist
Voorbeelden
3WL = derde weg links
EiWR = einde weg rechts
KRd = kruispunt rechtdoor
Onverharde wegen en doodlopende straten worden
niet meegerekend, tenzij anders vermeld. Als er geen
wegverandering is aangegeven, volg je de weg rechtdoor.

Laat je deelnemingsformulier bij de Toeristische Dienst
van Bütgenbach afstempelen!
Bütgenbach is niet alleen bij ons, maar ook buiten
onze landsgrenzen, bekend geworden door zijn
stuwmeer. De sport- en recreatiefaciliteiten die
er sinds de jaren ‘70 rond de dam en het meer
ontstonden, zorgden voor een grote toeristische
opleving. Tegelijk groeide het centrum van
Bütgenbach uit tot een belangrijk handelscentrum in
de Belgische Noord-Eifel. De vele hotels, restaurants
en horecazaken trekken met hun gevarieerd aanbod
bezoekers aan van heinde en ver.
Loop naar buiten, verlaat de parking naar R, sla meteen
R af richting ʻKBC‘, sla 150 m verder aan de ʻCarrefour‘ L
af, stop 75 m verder voor het Kr en rij R de kleine parking
op, parkeer en loop naar het grote gebouw schuin
tegenover de parking.
Hof Bütgenbach is het oudste gebouw in de gemeente
en huisvest op dit ogenblik een woon- en verpleeghuis
voor senioren. De geklasseerde kasteelbinnenplaats
dateert uit de 15de eeuw en werd in de loop van
de eeuwen meermaals gewijzigd. Je bereikt de
binnenplaats door de statige poort die in 1754 gebouwd
werd. Boven die poort vind je het wapenschild van de
familie von Baring. (
nr. 11)
Vraag 1 In het wapenschild staan twee sterren
afgebeeld. Hoeveel punten hebben de twee sterren
samen?
Loop terug naar je wagen, rij op de parking verder tot
helemaal achteraan, verlaat daar de parking naar R,
neem 70 m verder de 1WR ‘Am Weiherchen’, vervolgens
EiWL, sla 1 km verder schuin R af richting ‘Berg 1’, rij tot
aan het witte dorpsbord van Berg, parkeer 100 m verder
R van de W, loop naar de stuwdam.
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De betonnen stuwdam, die een meer vormt met een
capaciteit van bijna 11 miljoen m³ water, werd in de
jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd door de
Italiaanse ingenieur Boldo. Het bouwwerk bestaat uit
een reeks booggewelven, is 23 m hoog en 140 m lang.
Het stuwmeer drijft een elektriciteitscentrale aan en
regelt ook het peil van het meer van Robertville. Nabij
de stuwdam bevinden zich de ruïnes van een burcht
uit de jaren 1230-1240.
Het meer van Bütgenbach heeft een grote toeristische
waarde voor het dorp Bütgenbach en het dorp Berg.
Je kan hier zowat alle watersporttakken beoefenen,
met uitzondering van het gebruik van motorboten. In
de jaren ‘70 werd de camping aan het meer aanzienlijk
uitgebreid en ontstond het sport- en vrijetijdscentrum
Worriken. Ter hoogte van Berg kan je ook in het meer
zwemmen. Voor wandelaars is er een wandeling van
10 km rond het meer. (
nr. 1)
Vraag 2 Hoe lang kan je de turbine laten draaien
met het water van een volledig gevuld meer, in de
veronderstelling dat er geen water bij komt?
Baseer je op het cijfermateriaal dat je kan vinden
op het informatiebord.
Loop terug naar je wagen, rij verder, volg 600 m verder
de W naar R richting ‘Wirtzfeld‘, stop ter hoogte van de
speeltuin van het dorp Berg.
Dit rustige dorp, prachtig gelegen op een heuvel boven
het meer, telt ongeveer 340 inwoners. De straten zijn
er omzoomd met alleenstaande of in rijen geordende
bomen, veelal lindebomen. Het dorp heeft een zeer
actieve vereniging. Die bouwde de speeltuin aan de
vroegere dorpsschool tegenover de kerk.
Rij verder tot aan het Kr met het blauwe parkingbord,
wie zin heeft in een verfrissende duik in het meer slaat
hier R af, anderen rijden Rd ‘ZUM KONNENBUSCH’, volg
450 m verder aan het ijzeren kruis de W naar L richting

‘Wirtzfeld’, stop van zodra je L een goed zicht hebt op 4
windturbines.
Vraag 3 Hoeveel rode markeringen staan er op de 4
windturbines samen?
Rij verder, laat 400 m verder de W naar L liggen en rij Rd,
sla na 1,5 km aan de melkveestal R af, sla na 1 km aan het
huis met de gele bakstenen naar R af (!) op de bredere
baan, buig na 250 m mee af naar L, volg meteen daarna
de W naar R richting ‘Büllingen’, stop na 650 m in het
centrum van Wirtzfeld aan Hotel Drosson (! linkerkant
weg) als je honger of dorst hebt, rij verder richting
‘Büllingen’, sla na 100 m L af richting ‘Rocherath’ en
‘Krinkelt’ (!).
Wirtzfeld is een klein idyllisch dorp met 430 inwoners.
De Sint-Annakerk dateert van 1601.
Rij verder tot aan het witte dorpsbord van Krinkelt, sla
300 m verder op het schuine Kr L af richting ‘Schleiden’,
neem de 3WL, stop 75 m verder op de kleine parking
tussen school en kerkhof.
Vraag 4 Wat is het hoogste aantal parochiepriesters
die op het kerkhof naast elkaar begraven liggen?
Loop terug naar je wagen, rij met je gezicht naar de
kerkhofpoort op de linkse W verder, na 700 m EiWL richting
‘ Wahlerscheid’, sla na 1,3 km aan de blauwe borden schuin
R (! doodlopend) af op de kleine W (je mag hier altijd R
afslaan!), rij verder tot aan het ijzeren kruis en parkeer.
De herinneringsplaats Hasselpath doet ons stilstaan
bij de hevige gevechten die hier tijdens de winter van
44-45 plaatsvonden. Amerikaanse veteranen en hun
nazaten komen regelmatig terug naar Rocherath
voor een bezoek aan de oude slagvelden. Een lokale
boswachter heeft door het gebruik van viertalige
informatieborden een soort van openluchtmuseum
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opgezet. Als je ongeveer 100 m het bos ingaat, sta je
aan het beginpunt van de route langs de 15 borden,
borden gemaakt met de steun van Belgische,
Duitse en Amerikaanse veteranenorganisaties.
(
nr. 3)
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Vraag 5 Hoe oud werd onderofficier Hans Hermann
Paulsen volgens het infobord naast het ijzeren kruis?
Loop terug naar je wagen, keer om, sla na 1,2 km aan
de grote W schuin L af (!!), stop 2 km verder aan de
kerk, parkeer R, steek de straat over (!), loop naar de
gedenkstenen in het kleine park.
Het dubbeldorp Rocherath-Krinkelt telt vandaag
ongeveer 930 inwoners. Het dorp werd in december
1944 zwaar verwoest tijdens het Von Rundstedtoffensief. De nieuwe kerk werd opgetrokken in
Romaanse stijl. Opvallend aan de kerk zijn het vlakke
plafond aan de binnenkant, de prachtige loodramen
en de indrukwekkende muurschildering in het koor.
Vlak achter de kerk staat een getrouwe replica van de
Lourdesgrot uit het jaar 1954. (
nr. 4)
Vraag 6 Wat is volgens de gedenksteen de bijnaam
van de leden van het ´99 TH INFANTRY DIVISION‘?
Loop terug naar je wagen, sla meteen L af en blijf de W
achter het park volgen, na 250 m EiWR, sla kort daarna L
af richting ‘Losheimergraben’ en ‘Mürringen’, sla 800 m
verder in het dal L af, stop 100 m verder op de parking.
Je staat hier bij de voormalige ‘Enkelberger molen’
in de Holzwarche vallei. Elk jaar in de lente (van begin
tot midden april) kan je hier komen wandelen en de
uitgestrekte narcisweiden bewonderen.
Vraag 7 Wie kan hier, volgens het bord van de B & B,
verblijven?

Loop terug naar je wagen, keer terug naar de W, volg
de W naar L en bergaf, daarna terug bergop tot in het
dorp Mürringen, volg in het dorp de W naar L richting
‘Hünningen’ en ‘Losheimergraben’.
Mürringen heeft 650 inwoners. Door zijn ligging op
655 m boven de zeespiegel mag het de titel dragen
van ‘hoogstgelegen dorp van België’. Het dorp heeft
nog een actief dorps- en verenigingsleven, waar nog
veel jonge mensen bij betrokken zijn. Kenmerkend
voor het dorp zijn de vele hagen en de typische
stenen huizen met een daarnaast gelegen opslag van
brandhout voor de volgende winter.
Rij verder, neem verderop de 3WR richting
‘Losheimergraben’, sla na 1,7 km ter hoogte van de
tweede windturbine schuin L af op de grotere weg (!).
Je bent nu op het hoogste punt van onze route,
ongeveer 655 m boven de zeespiegel.
Rij 2,5 km verder tot aan de rotonde.
De rotonde in Losheimergraben flirt met de DuitsBelgische grens. Als je op deze rotonde de tweede of
derde afslag neemt, ben je in Duitsland. Restaurant
Schröder ligt nog net aan de Belgische kant en kan
een tussenstop zijn voor wie honger of dorst heeft.
(Neem de derde afslag als je er naartoe wil).
Neem de eerste afslag richting ‘Manderfeld’, rij eerst
verder door het bos en daarna door het dorp Lanzerath,
stop na het verlaten van het dorp R aan een bebost
heuveltje met trap en zitbank. Opgelet! Weinig plaats om
te parkeren. (
nr. 5)
In Lanzerath wonen ongeveer 200 mensen. Het dorp
was tijdens de Tweede Wereldoorlog een belangrijke
locatie van het Ardennenoffensief. Onder dit heuveltje
zit het vroegere waterresevoir van het dorp.
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Vraag 8 Op welke plaats in het alfabet staat de derde
letter van de naam van de fabrikant van het gietijzeren
deksel dat op de betonnen put ligt?
Rij verder, volg na 1,2 km de W Rd richting ‘Manderfeld’,
sla na 2 km voorbij garage ‘Adler’ (Ford) R af richting
‘Holzheim’ en hou meteen na het afslaan R aan.
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Manderfeld telt 400 inwoners. Rond het dorp ligt een
zeer mooi wandelgebied met ongeveer 200 km aan
bewegwijzerde paden. Die leiden de wandelaars langs
een afwisselend landschap met bossen, velden, natuur,
hooggelegen paden, prachtige panoramische uitzichten
en wilde romantische valleien. Wie honger of dorst
heeft, kan terecht in Hotel Eifeler Hof (Manderfeld 304),
dat op 1 km in het dorp achter ons ligt.
Rij verder de vallei in, rij voorbij Camping Igelmonder
Hof, sla 700 m verder R af en parkeer op de onverharde
parking, loop terug naar de W, volg de W naar R.
Het Igelmonder Hof bevindt zich in het midden van
het pittoreske Frankenthal en op het laagste punt
van onze route (499 m boven de zeespiegel). Je
vindt hier meer dan 150 jaar oud vurenhout uit de
eerste Pruisische bebossingsperiode. Verschillende
maatregelen hebben er voor gezorgd dat je hier
vandaag opnieuw een beschermde, open vallei kan
vinden met grazende hooglandrunderen. Met geluk
zie je hier ook zwarte ooievaars en bevers.
Vraag 9 Welk telefoonnummer moet je bellen als er
geen water meer uit de pomp komt?
Loop terug naar je wagen, verlaat de parking naar R, rij
verder tot aan het witte kerkje van Holzheim en stop.
In het pittoreske dorpje Holzheim wonen maar 96
mensen. Dat hield hen niet tegen om zich in te zetten
voor de ontwikkeling en toekomst van hun dorp. Zo
namen ze in 2018, met de hulp van Landelijke Gilden

en als vertegenwoordiger voor Oost-België, deel aan
de Europese dorpsvernieuwingswedstrijd.
Rij verder, volg de wegwijzer ‘Honsfeld’ Rd en hou
meteen daarna R aan, stop 750 verder L aan het
informatiebord aan de Romeinse wal.
Vraag 10 Hoeveel verschillende tenten kan je
herkennen op de schets van het Romeinse kamp op
het informatiebord?
Geniet van het prachtige uitzicht over Holzheim,
richting Duitsland.(
nr. 10)
Het volgende dorp waar we naartoe rijden is Honsfeld.
In Honsfeld wonen 550 mensen. Een interessante
bestemming hier is zeker de paardenmelkerij van
de familie Kessler. Zij veranderden hun idyllische
boerderij de afgelopen jaren in een paradijs voor
Haflingers. Je leert er alles over paardenmelk en
de producten die er van gemaakt worden. Je mag
ook naar het melken van de merries gaan kijken en
proeven van de lekkere melk. Voor de kinderen is er
een kinderboerderij. Je moet wel vooraf reserveren.
(Locatie: Honsfeld 20 A, 4760 Büllingen. Info:
stutenmilch.be).
Rij 2,8 km verder, volg aan het witte kapelletje de W naar
L richting ʻBüllingen‘, volg de kronkelende W door het
dorp richting ‘Büllingen’, rij voorbij Café ʻEifeler Hof‘ en
het kleine kerkje op het volgende Kr Rd (! voorrang van
R) richting ‘Büllingen’, blijf deze W gedurende 3,5 km
volgen tot in het centrum van Büllingen, sla daar aan
‘Salon Aura’ R af, rij 30 m verder L de kleine parking (!)
op en parkeer tegenover het KBC-filiaal van Büllingen
(! parkeerschijf leggen op werkdagen), steek voorzichtig
de straat over (!), ga de automatenruimte binnen, de
schattingsvraag bevindt zich achter de glazen wand.
Bosbouw speelt vandaag nog altijd een belangrijk
rol in de plaatselijke en regionale economie. Daarom
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vind je in Bütgenbach en Büllingen nog heel veel
houtverwerkende bedrijven en meubelzaken.
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Schattingsvraag Kijk door de glazen wand die
zich bevindt tussen de automatenruimte en de
kantoorruimte. Achter deze glazen wand hebben we
een grote hoeveelheid parkethout geplaatst. Hoeveel
dm2 parket (tot 2 cijfers achter de komma) kan je
zonder voegen met deze stukjes leggen?
Loop terug naar buiten, steek voorzichtig de straat over
(!), loop naar R, sla 50 m verder L af, loop naar de kerk.
Büllingen is het meest centrale en ook grootste dorp
(ongeveer 1200 inwoners) en daarmee de naamgever
van de gemeente Büllingen. Het dorp is met zijn
winkels, banken en bedrijven ook het economische
middelpunt van de regio. De 16de-eeuwse kerk
werd tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels
verwoest en herbouwd in de huidige stijl. In Büllingen
zijn er verschillende mogelijkheden om iets te eten of
te drinken. Iets terug vind je frituur Snack-In, verderop
aan de rotonde liggen ‘Hotel International’’ en ‘Lo
Stivale’, een pizzeria en restaurant.
Vraag 11 Naast de kerktoren staat een rood stenen
kruis. Waarmee speelden de kinderen vroeger op de
sokkel van dit kruis?
Loop terug naar je wagen, verlaat de parking naar L (!),
sla 50 m verder L af, volg de W die L van de kerktoren
naar beneden loopt, na 100 m EiWL, neem daarna de
1WR, stop na 1,1 km op de splitsing aan het parkje met het
Mariabeeld.
Vraag 12 Hoe vaak komt de letter ‘i’ voor in de tekst,
links en rechts van het kruis, in de natuurstenen band
tegen de muur?

Rij met je gezicht naar het beeld op de linkse W verder,
blijf de W telkens Rd volgen tot je 650 m verder de
RAVel (fietspad) kruist (!), sla iets verder L af richting
‘Bütgenbach’, stop voorbij de eerste bocht R op de
parking langs het meer, stap uit en loop tot aan de rand
van het meer, loop terug naar je wagen, volg de bochtige
W gedurende 3 km tot in het centrum van Bütgenbach,
sla R af aan ‘STEAK & BURGER HOUSE’, rij de rotonde
op, neem de tweede afslag, 200 m verder ben je terug op
de startplaats, stop en parkeer ter hoogte van de kerk.
Vraag 13 Wat is de naam van de eigenaar van het
kasteel van Bütgenbach volgens de steen met het
wapenschild die voor de kerk ligt.
Hier eindigt onze zoektocht. We wensen je een goede
en veilige terugreis en hopen je spoedig terug te
zien, hier in de streek, of ergens op een activiteit van
Landelijke Gilden.
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Wat doe ik met mijn ingevulde
deelnemingsformulier?
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Het ingevulde en afgestempelde
deelnemingsformulier moet je uiterlijk op 6
september 2019 terugzenden (poststempel telt)
naar: Ländliche Gilden, Streekzoektocht, Malmedyer
Strasse 63, 4780 Sankt Vith.

Hoe weet ik of ik gewonnen heb?
Als je gewonnen hebt, word je per e-mail of
brief uitgenodigd voor de prijsuitreiking op
zondag 6 oktober 2019. Als winnaar moet je je prijs
persoonlijk komen afhalen. De antwoorden worden na
de prijsuitreiking gepubliceerd in ons ledenblad Buiten
en op onze website streekzoektocht.be.

Wat moet ik nog weten?
Je mag als deelnemer slechts één deelnemings
formulier invullen. Schrijffouten in de antwoorden
worden ook als fout aangerekend. In de einduitslag
nemen we slechts één naam op per adres.
De antwoorden kunnen niet betwist worden.

Deelnemingsformulier autozoektocht
Noteer hier je antwoorden!
Vraag 1

Vraag 2	 

dagen

uren

minuten

seconden
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Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6

Vraag 7

Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Vraag 11

Vraag 12

Vraag 13

Schattingsvraag:

Naam			
Voornaam
Straat		
Huisnummer
Postcode

16

Gemeente
E-mail		
Telefoon
Gsm		
Geboortejaar

Ik ben lid Landelijke Gilden.
Mijn lidnummer

I k ben geen lid maar wil graag volgend jaar
opnieuw informatie ontvangen over deze
zoektocht.
I k ben geen lid en wil geen informatie over
Landelijke Gilden ontvangen.
Stempel

Dit deelnemingsformulier moet uiterlijk op 6
september 2019 teruggezonden worden (poststempel
telt) naar: Ländliche Gilden, Streekzoektocht,
Malmedyer Strasse 63, 4780 Sankt Vith.
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We danken onze partners voor hun steun en medewerking:

Zin in meer
Landelijke Gilden?
Landelijke Gilden heeft
nog meer voor je in petto!
Fietsen, wandelen, zoeken,
proeven, genieten en beleven
zijn de kernwoorden
van ons zomers aanbod.
De lokale afdelingen organiseren
overal in Vlaanderen leuke
en interessante activiteiten.
Ontdek de vele zomeractiviteiten
op landelijkegilden.be

Diestsevest 40, 3000 Leuven
015572
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