
Overzicht horeca Lange Afstandswandeling 
Versie: 10/4/2019 

Dit overzicht brengt de mogelijkheden van horeca op of op 
wandelafstand van de lange afstandswandeling (LAW). Het overzicht 
volgt de LAW wijzerzin vanaf Kattevennen Genk. Dit document is 
ondersteunend aan de tabel op de website en de streekkaart Hoge Kempen. Deze heb je beiden 
nodig om je wandel meerdaagse uit te stippelen. 

1.  Taverne de Krater 
• Wandelwissel (ww) 123 – 120, aan Toegangspoort Kattevennen 
• Mogelijkheden: kleine snack, maaltijd, terras, alle dagen geopend 
• Picknick: niet aan de Krater, wel picknick mogelijkheden in de omgeving van de 

Toegangspoort Kattevennen 
• http://www.dekrater.be/ 

 
2. Hotel Stiemerheide 

• Wandelwissel 125 – 136 
• Mogelijkheden:  hotel, gastronomisch restaurant, bar/bistro 
• https://www.stiemerheide.be/ 

 
3. Brasserie Stasjon As 

• Wandelwissel: 130, aan Toegangspoort Station As 
• Mogelijkheden: brasserie (lunch en diner), terras 
• Picknick in de omgeving van de Toegangspoort 
• http://www.stasjon.be/ 
• Opening: dinsdag – zondag 10u – 24u 

 
4. Hotel Mardaga 

• Wandelwissel: 130, aan Toegangspoort Station As 
• Mogelijkheden: hotel, restaurant (lunch, diner), bar (tapas) 
• http://www.hotelmardaga.be/nl/ 
• Opening: restaurant di tem vr, zaterdag avond, gesloten zondag en maandag 

 
5. B&B Op de Driepaal 

• Wandelwissel 146 
• Mogelijkheden: 1 kamer (ontbijt), halfpension op vraag mogelijk 
• Contact: 0499 77 55 23 

 
6. Chateau Litzberg 

• Wandelwissel 19 
• Mogelijkheden: restaurant vanaf 17u30, voor 17u30 snacks, terras 
• https://chateau-de-litzberg.2.yourwebsitefactory.com/ 

 
7. Café De Statie 

• Wandelwissel 24 
• Mogelijkheden: café, snacks 
• Opening: alle dagen vanaf 10u, behalve woensdag 
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• http://www.cafedestatiemaasmechelen.be/ 

Wie kiest voor de 3 daagse optie kan vanaf Station Eisden naar hotel Porta Citte wandelen (1,6 km). 

8. Hotel Porta Cité 
• Wandelwissel: vanaf ww 24, 1,6 km doorheen Tuinwijk Eisden 
• Mogelijkheden: hotel (5 kamers), restaurant 
• http://www.hotelportacite.be/ 

 
9. Camping Salamander 

• Wandelwissel 39, aan Toegangspoort Mechelse Heide 
• Mogelijkheden: camping, kamer, cafetaria Salamanderke  
• Picknickmogelijkheden aan Toegangspoort 
• http://www.campingsalamander.be/ 

 
10. Camping Kikmolen 

• Na ww 49, bruin bewegwijzering voor 0.5 km volgen 
• Mogelijkheden: camping, restaurant Aen’t Venne, natuurzwembad, frituur, supermarkt 
• Open vanaf ¼ 
• https://www.kikmolen.be/ 

 
11. Café Restaurant Hoeve Pietersheim 

• Wandelwissel: bij ww 74 groene wandeling naar ww 65 
• Mogelijkheden: restaurant, snacks, terras 
• www.traiteurjaco.be  

 
12. Camping Jocomo 

• Wandelwissel: tussen 78 – 79 
• Mogelijkheden: camping, trekkershut, taverne, frituur 
• Open: elke dag in hoogseizoen, weekends in laagseizoen (taverne), camping vanaf ¼ - 1/11 
• http://www.jocomo.be/nl 

 
13. Bar Bouffe 

• Wandelwissel: tussen 79-76, onderdeel van ziekenhuiscampus St.-Barbara 
• Mogelijkheden: bar, restaurant, take-away, online bestellen mogelijk 
• Open: alle dagen geopend, weekends vanaf 14u 
• 089 32 59 21 

 
14. Taverne Krieckaert 

• Wandelwissel: aan 90 bruin verbindingsstuk volgen (400m) 
• Mogelijkheden: bar, restaurant, recreatiedomein overnachting (op termijn) 
• Open: vanaf 13u in laagseizoen (ma – di dicht), 11u vanaf Pasen (maandag dicht) 
• http://krieckaert.be/ 

 
15. Toegangspoort Lieteberg 

• Wandelwissel 102 
• Mogelijkheden: cafetaria (enkel drank), picknick toegelaten mits drankafname 
• Open: dagelijks vanaf 10u 
• http://www.lieteberg.be/ 
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16. Camping Soetedal 

• Wandelwissel 108-110 
• Mogelijkheden: camping, pannenkoekenhuis Koempel, campingwinkel (maandag gesloten) 
• Open: De Koempel vanaf 10u, maandag en dinsdag gesloten 

 
17. Hotel – Brasserie De Klok  

• Wandelwissel: vanaf ww 108 1,4 km stappen naar centrum Zutendaal (groene route) 
• Mogelijkheden: hotel – brasserie de Klok. Daarnaast bevinden zich in Zutendaal een 

supermarkt, bakker, slager en enkele horecazaken.  
• Open: alle dagen vanaf 11u, za vanaf 15u, zondag vanaf 10u 
• https://www.hoteldeklokzutendaal.be/ 

 
18. B&B Edelsteen 

• Wandelwissel: ww 126, blauwe wandeling  (400m) 
• Mogelijkheden: B&B (5 kamers), all inclusive arrangement lange afstandswandeling 

 

Meer info? info@nationaalpark.be  
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