
 

 

Gebruik alternatieve toegangswegen naar de skigebieden van 

de Oostkantons  
 

Het is al twee weken fantastisch weer in de Oostkantons voor alle wintersportliefhebbers. Er worden 

volgend weekend ook weer veel wintersporters verwacht in de skicentra van de Oostkantons. Om 

verkeersproblemen te vermijden wordt er aan de automobilisten gevraagd alternatieve routes te 

nemen.  

 

De meeste uitbaters van de skicentra waren tot nu toe zeer tevreden, vooral door de hoge 

bezoekersaantallen. „Vorig weekend was alles volzet en tijdens de week hadden we 700 Vlaamse 

scholieren op bezoek. Alles verloopt heel goed en alle gast waren tevreden met het aanbod. Er waren 

geen problemen”, verklaarde Marcel Vaessen van het wintersportcentrum in Manderfeld, waar men kan 

langlaufen en sneeuwschoenwandelen. Ook de meeste andere pistes profiteerden van de koude 

temperaturen en de dikke sneeuwlaag die ongeveer overal voor optimale condities zorgde.  

Door de grote volkstoeloop tijdens het vorig weekend waren er in de Hoge Venen verkeersproblemen en 

wachttijden voor de skigasten. De straten en parkeerplaatsen waren op sommige plaatsen overvol. In de 

skigebieden ten zuiden van de Hoge Venen echter was het heel wat rustiger op de wegen. Het Toeristisch 

Agentschap Oost-België wil er de wintersporter dan ook op attent maken tijdens de piekuren (vooral 

tijdens het weekend) gebruik te maken van alternatieve toegangswegen.  

 

Alternatieve toegangswegen naar de skigebieden van de Oostkantons.  
 

Uit de richting van LUIK/VERVIERS:   
 

Skicentra Hoge Venen (Ovifat, Botrange, Mont-Rigi, Baraque Michel, Baugnez): 

Autosnelweg E42/A27 richting Trier: uitrit 13 Kaiserbaracke-Amel, dan via de N62 richting Ligneuville naar 

Baugnez en via Weismes naar de Hoge Venen. 

 

Skicentra Hoge Venen (Xhoffraix, Mont Spinette, Mont Rigi, Baraque Michel): 

Autosnelweg E42/A27 richting Trier: uitrit 11 Malmedy/Weismes, dan via de N62 naar Malmedy en verder 

over de N68 Bévércé naar Mont Rigi. 

 

Skicentra Hoge Venen (Ternell): 

Autosnelweg A40/E40 richting Eupen/Aken: na de Duitse grens uitrit 2 Aken-Lichtenbusch op de B258 

richting Roetgen-Monschau. Vanaf Mützenich richting Eupen. 

 

Skicentra Hocheifel (Rocherath, Elsenborn, Weywertz, Bütgenbach, Rocherath, Losheimergraben): 

Autosnelweg E42/A27 richting Trier: Uitrit 13 Kaiserbaracke-Amel, dan via de N658 naar Amel en verder 

richting Bütgenbach bzw. Büllingen en Rocherath. 

 

Skicentra Eifel (Rodt-Tomberg, Schönberg, Manderfeld, Losheimergraben): 

Autosnelweg E42/A27 richting Trier: Uitrit 14 St. Vith-Noord, dan via de N675 naar Rodt-Tomberg of uitrit 

15 St. Vith-Zuid, naar St. Vith en via de N626 in het Ourdal naar Schönberg, Manderfeld of 



 

 

Losheimergraben. 

 

Uit de richting van Aken: 
 

Skicentra Hoge Venen (Ovifat, Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel, Xhoffraix, Mont Spinette, 

Baugnez): 

Autosnelweg A40/E40 richting Luik: uitrit 2 Aken-Lichtenbusch op de B258 in de richting van Roetgen en 

Monschau. Over Kalterherberg en Küchelscheid naar Sourbrodt en van daaruit naar de skicentra. 

 

Skicentra Hoge Venen (Ternell): 

Autosnelweg A40/E40 richting Luik: uitrit 2 Aken-Lichtenbusch op de B258 in de richting van Roetgen en 

Monschau. Ter hoogte van Monschau in de richting van Mützenich en verder over de N67 naar Ternell. 

 

Skicentra Hocheifel (Rocherath, Elsenborn, Weywertz, Bütgenbach, Rocherath und Losheimergraben): 

Autosnelweg A40/E40 richting Luik: uitrit 2 Aken-Lichtenbusch op de B258 in de richting van Roetgen en 

Monschau. Over Kalterherberg en Küchelscheid naar Elsenborn en van daaruit naar de skicentra. 

 

Skicentra Eifel (Rodt-Tomberg, Schönberg, Manderfeld, Losheimergraben): 

Autosnelweg E42/A27 Richting Trier: uitrit 14 St. Vith-Noord, van via de N675 naar Rodt-Tomberg of uitrit 

15 St. Vith-Zuid, naar St. Vith en via de N626 in het Ourdal naar Schönberg en Manderfeld. 

 

Wintersportfans zouden hun reis best op voorhand plannen. Alle informatie hieromtrent via de website 

www.eastbelgium.com. Onze tip: reserveer een korte vakantie met alle wintersportmogelijkheden in de 

Oostkantons. Of het nu in een hotel, een vakantiewoning of een herberg is, een wintersportweekend in 

de Oostkantons betekent ontspanning vanaf het begin.  

 

Foto: Tevreden gezichten: op de pistes van de Oostkantons is het al twee weken genieten geblazen. Om files in de 

Hoge Venen te vermijden, wijken wintersportliefhebbers best uit naar alternatieve toegangswegen.  (Foto’s: 

eastbelgium.com/D.Ketz/jw) 

 

Verdere informatie:  

Sneeuwbericht Oostkantons - https://www.eastbelgium.com/nl/erleben/wintersport/sneeuwbericht 

Informatie wintersport - https://www.eastbelgium.com/nl/erleben/wintersport 

Verblijfsplaatsen in de Oostkantons- https://www.eastbelgium.com/nl/eten-slapen/accommodaties  
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