
KASTEEL REINHARDSTEIN EN DE STUWDAM VAN ROBERTVILLE

Circuit met tal van uitzichten op ongerepte landschappen! Na elke 
bocht op dit nochtans korte parcours wordt u verrast door prachtige 
postkaartlandschappen. Kort na het vertrek ontdekt u een adembene-
mend panoramisch uitzicht op het Kasteel Reinhardstein (ook bekend 
als Burg Metternich), die hoog boven de vallei van de Warche oprijst.
Het kasteel, vandaag uniek in België, werd opgetrokken in 1354 voor 
Graaf Wenzel van Luxemburg door zijn vazal Reinhard van Weismes. 
Het bleef tot 1550 eigendom van de Graaf van Nassau en kwam via 
een huwelijk in het bezit van de familie Metternich. Nadat het was 
vernield, werd het vanaf 1969 herbouwd in overeenstelmming met 
de historische gegevens. Een verzameling wapens, wandtapijten, li-
thurgische kledij en levensgrote handgemaakte beelden dragen bij 
tot de historische waarde van deze plek. Verder langs de weg wordt 
het landschap verfraaid met steile rotsformaties De ‘Nez Napoleon’ is 
een uitspringende steile rotspunt die neerkijkt op het dal van de War-
che. Van hier gaat het parcours verder in het dal van deze onstuimige 
waterloop. Wenst u een kleine omweg te maken, dan kunt u een kijkje 
nemen bij de hoogste waterval van België, die zich naast het Kasteel 
Reinhardstein 60 meter diep in de vallei van de Warche stort. Ten slotte 
passeert u op de stuwdam van het meer van Robertville. Verder niets 
meer? Jawel – wanneer deze 6 km niet genoeg zijn voor u, dan kunt u 
de wandeling verlengen via regionale wandelwegen en de GR-56 door 
het dal van de Bayehon en naar het hoogste punt van België trekken, 
het Signal de Botrange (694 m) op de Hoge Venen, en zo dit unieke 
veengebied ontdekken.

IN HET SPOOR VAN NAPOLEON9 Provincie Luik
5,9 km / 2.30 u.

BEWEGWIJZERING

VERTREK - AANKOMST 
Vertrek: Parking aan de 
stuwdam van Robertville.
 

TIP VAN DE AUTEUR 
Zeer boeiend bezoek aan het 
kasteel Reinhardstein
www.reinhardstein.net
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WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN
Het circuit begint op de parking voor wandelaars (S) achter de stuwdam.
Hier neemt de bewegwijzering (groene rechthoek) u voorbij een afsluiting 
mee in een rustig dennenbos. Het pad kronkelt langs de steile helling en 
biedt tijdens de eerste kilometers een vrij uitzicht op het kasteel Rein-
hardstein (1). Aan de volgende splitsing klimt een pad naar rechts (De 
weg is links bewegwijzerd, niettemin kruisen de twee elkaar iets verder). 
Aan het kruispunt naar de oversteek van de beek (mogelijks droog in de 
zomer) kunt u eventueel een omweg maken: ga naar rechts (groene ruit) 
om een kijkje te nemen bij de 60 meter hoge waterval, die zich onder het 
kasteel in de vallei werpt (2). De weg naar links (groene rechthoek) leidt 
u omhoog naar de rand van het bos. Sla rechtsaf en neem dan de bosweg 
die weer in het bos loopt naar de rotsformatie Nez Napoleon. Aan de 
volgende splitsing blijft u rechts en daarna draait u scherp af naar re-
chts. U doorkruist een bos bezaaid met rotsen en komt in de vallei van 
de Warche. Bij de waterloop draait de weg naar links, passeert over een 
brug (3) en draait dan naar rechts naar een rustplaats. Hier passeert een 
zijarm over een tweede brug en volgt de oever stroomopwaarts. Aan de 
volgende splitsing gaat u naar links bergop uit het dal. Blijf opnieuw re-
chts en u ziet weldra het Kasteel Reinhardstein (4) dat men in het weekend 
kan bezoeken (enkel met rondleiding, zie Tip). De wandelweg kruist de 
toegangsweg naar het kasteel en leidt over een kleine brug naar het ste-
nige pad achter de heuvel.
Daar neemt u eerst het pad links en nadien een bosweg naar de stuwdam 
van Robertville. Eens voorbij de stuwdam bent u terug bij het vertrekpunt.
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Parking

PROFIEL

Kasteel Reinhardstein, 
stuwdam van Robertville

Rotsformatie ‘Nez Na-
poleon’

Ongerepte vallei van 
de Warche
en prachtige rotsen

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Normale wandeluitrusting, 
stevig schoeisel, drink�es.
Stevig schoeisel is noodza-
kelijk want de steile door-
gangen en de stenige paden 
zijn verraderlijk bij nat weer.

KAARTEN / LITERATUUR 
NGI: Hohes Venn, 1:25.000

INFO
Maison du Tourisme  
des Cantons de l'Est
Place Albert I 29A
B-4960 Malmedy
Tél. 0032 (0) 80 33 02 50
info@eastbelgium.com 
www.eastbelgium.com 
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27Downloaden van het GPX-circuit, wegbeschrijving, kaart enz. op www.wandermagazin.de/tourenportal
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