De Oostkantons
Abdijen en kastelen die recht uit de middeleeuwen komen
Autorit, wandeling en fietstocht
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Met de auto

De Oostkantons
Abdijen en kastelen die recht uit de middeleeuwen komen
Langs de heel prachtige route kun je genieten van de ingebedde landschappen van de valleien
van de Our en de gedempte sfeer van het Hertogenwald, waar zich kastelen verbergen die
recht uit de middeleeuwen komen.
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Burg-Reuland
De ruïnes van de burcht Burg-Reuland rijzen
op boven de vallei van de Ulf en lijken het
dorpje plat te drukken. De sombere muren
evoqueren de grote burchten van het Heilige
Roomse Rijk, die macht uitstraalden door
hun indrukwekkende architectuur. Het was
een vesting die ook als schuiloord werd
gebruikt voor de omliggende bevolking, die er
toevlucht zocht wanneer gewapende bendes
het platteland teisterden. In de 14e eeuw was
de burcht de zetel van de dynastie van de
heren van Reuland, vazallen van de Hertog
van Luxemburg. De burcht overleefde de
oorlogen met Lodewijk XIV, maar tijdens de
Zevenjarige Oorlog (18e eeuw) werd het vuur
van de artillerie hem fataal. De gemeente
werd eigenaar van de ruïnes en restaureerde
het gebouw. Het interieur bevat een collectie
middeleeuwse voorwerpen die gevonden
werden tijdens archeologische opgravingen.

4790 Burg-Reuland
+32 80 42 00 46
www.reuland-ouren.be

© WBT - P. Pauquay

Dagelijks open, behalve op maandag, van 1/5 tot
30/6, van 11 tot 17 u. Elke dag open van 1/7 tot 15/9
van 11 tot 18 u. Open tijdens het WE van 16/9 tot 15/11,
van 10 tot 16 u..

Twee oude abdijen
In de vroege middeleeuwen waren de Ardennen woest en niet bepaald gastvrij. Kluizenaars en
later monniken die eenzaamheid opzochten en die verzaakten aan materiële goederen, vonden
hier een ideale stek. Een van hen, de benedictijn Remaclus, vestigde zich met enkele monniken
in de vergeten streek van de vallei van de Warche. Zij vonden hier een plaats voor bezinning en
stichtten een monastiek dorp. Zij rooiden het bos in de omgeving en legden de moerassen droog.
De abdijen van Stavelot en Malmedy, gesticht in 648 en 650, gaven de Ardennen een ander aanzien
en schitterden eeuwenlang. Gedurende een millennium had het Abdijprinsdom van StavelotMalmedy een belangrijke economische, religieuze, politieke en artistieke invloed die tot ver over
de huidige Belgische grenzen reikte en zich uitstrekte tot de Loirestreek en het Heilige Roomse Rijk.
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Het Kasteel Reinhardstein
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Reinhardstein, gelegen op de uitloper van een
rots, lijkt te zweven tussen hemel en aarde
en koestert zich in het boslandschap van de
vallei van de Warche. Op deze onneembare
site werd de burcht gebouwd in de 14e eeuw
door de plaatselijke heer, Renaud de Waimes.
In de daaropvolgende eeuwen veranderde
Reinhardstein meerdere keren van eigenaar.
De laatste eigenaar, graaf van Metternich,
verkocht de gebouwen in 1812 aan een handelaar in bouwmaterialen. De verlaten burcht
werd steeds meer vervallen, tot professor
Overloop in 1965 het erfgoed ontdekte en het
in de jaren 1970 liet restaureren. Hij baseerde
zich op zeldzame documenten uit de 14e
eeuw om de torens en de weergang identiek
te laten reconstrueren. Het opzet was bijzonder geslaagd! Vandaag laat het bezoek
toe om zich onder te dompelen in het leven
van de heren uit de middeleeuwen. Tijdens
deze tijdreis ontdek je in de verschillende
zalen een grote verzameling harnassen,
wapens en wandtapijten. Het is ook mogelijk om ter plaatse een hapje te eten en lokale
kazen en bieren te proeven.
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Open op zaterdag en zondag, dagelijks open tijdens
Belgische en Nederlandse schoolvakanties en op alle
feestdagen. Uitsluitend rondleidingen, vertrek om
het uur van 11 tot 16 u.

Chemin du Cheneux, 50
4950 Ovifat
+32 80 44 68 68
www.reinhardstein.net

Het Malmundarium
Het Malmundarium, gebouwd op de funderingen van de abdij van Malmedy, is het historische hart van de stad. In 1985 besliste de
stad Malmedy om deze erfenis uit het verleden aan te kopen met de bedoeling om er,
met de steun van het Waalse Gewest, een
eersterangs culturele en toeristische site van
te maken. Vandaag is de verbouwing van de
abdij, herdoopt in Malmundarium, ten einde.
Ze is een grote toeristische attractie geworden. Verdeeld over twee niveaus belichten
3.000 m3 expositieruimte 14 eeuwen geschiedenis van de streek.

Place du Châtelet, 10
4960 Malmedy
+32 80 79 96 68
www.malmundarium.be
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Dagelijks open, behalve op maandag, van 10 tot 18 u
(van 31/03 tot 4/11) en van 10 tot 17 u (van 4/11 tot en
met 30/03).
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De Abdij van Stavelot
In Stavelot bevatten de overblijfselen van de oude abdij uit de 11e eeuw en de gerestaureerde
religieuze gebouwen drie grote musea waarin ook tijdelijke tentoonstellingen worden gehouden. Een
ervan, het Museum van het Abdijprinsdom, toont in de volledige gerenoveerde kloostergangen van
de 18e-eeuwse abdij, een chronologisch parcours met 1000 jaar geschiedenis. Op de vloer van de
centrale gang wordt de lijst van de abten weergegeven en op de ruiten zijn uittreksels van de regels van
St-Benedictus in het Latijn gegraveerd. De zalen brengen elk een specifiek thema over het leven in de
prinsenabdij: het religieuze en monastieke leven, de politieke en economische organisatie.
Dagelijks open van 10 tot 18 u.
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Cour de l’Abbaye, 1
4970 Stavelot
+32 80 88 08 78
www.abbayedestavelot.be
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Te voet

Rond het Kasteel
Reinhardstein
Kort na de stuwdam bevinden we ons op een echt
muilezelpad, waar we soms koorddansen tussen
hoogtes en dieptes. In een kloof ontdekken we het
Kasteel Reinhardstein. Als een arendsnest lijkt het
wandelaars zoals wij uit te dagen. We zullen er rond
moeten langs steile paden.

Weldra arriveren we bij de Warche. Aan de oevers
gaat onze route een vallei in die steeds smaller wordt.
Ze wordt zelfs danig nauw dat het pad er zich moet
uitwurmen. Nu moeten we de heuvel op. Terwijl we
klimmen kunnen we een laatste keer genieten van
het uitzicht op de woeste vallei, die getekend is door
de afdruk van de machtige vesting.
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De hellingen volgen elkaar op en ten slotte komen we
bij het uitzichtpunt “Nez de Napoléon”. Een rots die
oprijst uit het bos en die – als beloning – een mooi
panorama aanreikt van de vallei van de Warche. Op
de heuvelkam begint het parcours te kringelen en
volgt het de grillen van het reliëf.

Vertrek
Vanaf de parking van de
stuwdam, richting Walk, het
pad links.

Parking
Naast de stuwdam, richting Walk.
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Neem wandelschoenen die de enkels goed insluiten. Op het einde van de wandeling zijn er
verschillende
voor een natje en een droogje in Robertville.
1 mogelijkheden
27/03/19
14:31

graphiques route3.pdf

Moeilijkheid
Een moeilijke wandeling. Forse hellingen en steile afdalingen volgen elkaar op.

Hoogteverschil

Graphique pied Reinhardstein
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Graphique velo Ovifat
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Met de fiets

Naar het meer van Bütgenbach
Wil je genieten van een tocht waarbij fietsen, natuur en
waterpret gecombineerd worden? Dan is deze route op
jouw lijf geschreven.

© WBT - Denis Erroyaux-Butgenbach - Vennbahn - RAVeL L48

© Vennbahn à Sourbrodt-000014905

Vanaf het oude spoorwegstation in Sourbrodt rijd je
een paar kilometer op de Vennbahn door een prachtig
landschap. De kleine, aangename, zacht glooiende
paden bieden een prachtig uitzicht op de Vallei van de
Warche. Daarna zet je koers naar Bütgenbach, bekend
voor zijn meer. Het dorp ziet eruit als een badplaats, maar
de ongerepte natuur in de omgeving heeft ook bossen,
uitgestrekte groene gebieden en coulisselandschappen
in petto. Een niet te versmaden extraatje is dat fietsers
hier bijzonder welkom zijn! Na een welverdiende pauze
op een van de stranden, sluit je aan op de RAVeL. Je
fietst door een verkwikkend landschap terug naar het
vertrekpunt. Deze tocht is in elke seizoen verrassend.
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Vertrek
Oud station van Sourbrodtt
Rue du Camp - 4950 Waimes

Parking
Oud station van Sourbrodt
Rue du Camp - 4950 Waimes
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Vennbahn
Bekijk en download de route
op visitwallonia.be

Soort route
RAVeL en plattelandswegen.

Tip
Wil je jouw fietstocht van 10 km verlengen ? Dan kun je vanaf knooppunt 17 om het meer heen fietsen.
Rijd in de richting van de dam en volg het pad op de oever.

Bewegwijzering
Volg de knooppunten 44, 87, 16, 17, 18, 17, 16, 15, 14, 46, 45 en 44.

Hoogteverschil
556 m

Sourbrodt

600 m

Bütgenbach

556 m
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Volg ons op
wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
Ardennen België Toerisme
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