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HOGE VENEN

Op zoek naar het verlaten veendorp
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Midden in het immense Hertogenwoud in de Hoge Venen liggen de
ruïnes van het veendorp Reinartzhof. Een nooit geziene storm in 1953
– dezelfde die de watersnoodramp in Zeeland veroorzaakte – luidde
het einde in van de eeuwenoude nederzetting. Wie het verlaten dorp
wil bereiken in de winter, moet bereid zijn om af te zien. In voorjaar en
zomer is de tocht ernaartoe een absolute aanrader voor iedereen. Je
wandelt door de diep ingesneden vallei van de Getzbach en het prachtige veengebied Kutenhart. De schilderachtig mooie valleitjes van de
Steinbach en de Eschbach krijg je er zomaar bovenop.
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DE RAMP VAN 1953
In de nacht van 31 januari op 1 februari
1953 werd West-Europa getroffen door
een uitzonderlijk zware noordwesterstorm, die zich vooral aan de Noordzeekusten van Nederland, België en het
oosten van Engeland manifesteerde tot
een watersnoodramp zonder weerga.
Een enorme stormvloed in combinatie
met springtij veroorzaakte immense
overstromingen met talloze slachtoffers tot gevolg. In België verdronken
gedurende de ramp 28 mensen. Nederland incasseerde de zwaarste klap
en telde 1 835 slachtoffers van de overstromingen. In Engeland en op zee vielen nog eens 500 mensen ten prooi aan
het water.
Tegelijk met de overstromingsramp
aan de kust voltrok zich een andere, inmiddels vergeten ramp: een zeer hevige sneeuwstorm teisterde de Ardennen

en vooral de Belgische Oostkantons,
waar verscheidene dorpen compleet
ingesneeuwd raakten en dagenlang
van de buitenwereld waren afgesloten.
Voor het kleine gehucht Reinartzhof in
de Hoge Venen ten oosten van Eupen
zou de storm van 1953 de doodsteek
betekenen.
In de media raakte de ongeziene winterellende in de Ardennen helemaal
ondergesneeuwd – vergeef ons de
woordkeuze – door het nieuws over de
veel ergere watersnoodramp in Zeeland. Nu de tragedie van Reinartzhof
helemaal vergeten dreigt te worden,
halen wij ze graag nog eens voor het
voetlicht. Meteen koppelen we er een
prachtige veenwandeling aan.

PLEISTERPLAATS REINART
Reinartzhof ligt midden in het Hertogenwoud, een aaneengesloten boscomplex

Winter in Reinartzhof
Foto: Marijn Heuts
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van maar liefst 12 000 hectare aan de
noordkant van de Hoge Venen. De Hoge
Venen zijn met voorsprong de hoogst
gelegen en tevens meest ongerepte wildernis van de Lage Landen. Kilometers
ver in elke windrichting is er geen menselijke bewoning te bespeuren.
Reeds in de middeleeuwen, vanaf
1338, wordt melding gemaakt van een
nederzetting ‘Auf den Reinart’ of ‘Om
Reenert’, een pleisterplek op de oude
pelgrimsweg van Aken naar Trier die
het Hertogenwoud doorkruist. Reinart
is oorspronkelijk een eenvoudige kluizenaarsplek waar bedevaarders en passanten onderdak vinden tijdens hun
tocht door het onherbergzame gebied.
De eenzame bewoners van Reinart –
eerst een kluizenaar, later enkele broeders – laten bij mist en ’s nachts een
klok luiden om verdwaalde reizigers
naar de juiste plek te loodsen. In 1424

heet het gehucht St. Reynart in Eyffel,
in 1516 ‘der Reinart’.
Het bestaan van de bewuste klok om
de pelgrims te leiden bij nacht en mist
is af te leiden uit een oorkonde van de
Hertog van Jülich uit 1515, waarin die
om giften vraagt voor een nieuwe bel,
nadat de oude verdwenen is. Geleidelijk aan ontwikkelt de kluis van Reinart
zich tot een heuse herberg met omliggende boerderijen op een open plek in
het woud: Reinartzhof.
Hoewel Reinartzhof erg afgelegen en
geïsoleerd ligt, deelt de nederzetting
toch in het oorlogsleed dat de regio geregeld treft. In het begin van de 16de
eeuw maakt Reinartzhof deel uit van
het Duitse Hertogdom Jülich. De grens
met de Nederlanden is vlakbij. Wanneer
in 1543 Keizer Karel V aanspraak meent
te kunnen maken op de erflanden van
Gelre en Gulik, komt het tot de Jüli-
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cher Vete, een ware grensoorlog in de
erfopvolgingsstrijd tussen Keizer Karel
V en Hertog Wilhelm von Kleve-JülichBerg. In dat jaar wordt Reinartzhof grotendeels verwoest. In de Jülicher Vete
gaat de bel van Reinartzhof eens te
meer verloren. Kort daarna wordt het
gehucht heropgebouwd. Pas in 1566
herstelt men het gebruik van de bel.
Een eeuw later, tijdens de Dertigjarige
Oorlog, is het weer van dat: opnieuw
vinden plunderende soldatenbendes in
het afgelegen Reinartzhof een gemakkelijk slachtoffer en wordt de nederzetting met de grond gelijk gemaakt.
Maar de bewoners van het veen zijn
geharde lieden en voor de derde maal
herbouwen ze hun gehucht in het
woud. In het begin van de 19de eeuw
is er zelfs sprake van twee kernen: het
Unterhof (Unterreinert) en het Oberhof
(Oberreinert), telkens een verzameling
van een paar woningen annex hoeve-

gebouwen, schuren en stallingen. In
het Oberhof is ook een herberg gevestigd. Later zal halverwege tussen het
Oberhof en het Unterhof ook een Mittelhof ontstaan.
In 1803 komen de hoeves Oberreinert
en Unterreinert bij de parochie Roetgen. Na de Franse Revolutie wordt het
hertogelijke eigendom verkocht en
komt de Oberhof in het bezit van de
familie Kaufmann-Esser en de Unterhof
in handen van de familie Neicken.

DE DOOD VAN DE SCHOENMAKER
Het leven kan hard zijn op de Hoge
Venen. Op 2 februari 1845 is schoenmaker Joseph Reuter uit Roetgen naar
Reinartzhof gekomen om schoenen te
leveren. De bewoners van het gehucht
krijgen niet alle dagen bezoek en horen
zo nog eens nieuws uit de omliggende
dorpen. Door de interessante babbel
loopt het bezoek van de schoenmaker
flink uit. Nadat hij vetrokken is, wordt
het al gauw donker. Hij verdwaalt en

Sneeuwdek op de Hoge Venen
Foto: Marijn Heuts
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doolt de hele nacht door het woud en
de venen. Als hij bij het ochtendgloren
toch zijn dorp Roetgen bereikt, zijn z’n
voeten bevroren en is hijzelf helemaal
onderkoeld. Hij sterft korte tijd later.
Opnieuw hebben de venen een slachtoffer gemaakt…

felle rukwinden opgehouden… In Sibret
is een trein ontspoord, en militairen die
de plaats van het onheil wilden bereiken,
stonden tegenover een sneeuwmuur van
2,5 meter. Wie erin slaagt de Ardennen en
de Oostkantons te bereiken, waant zich
niet langer in België maar in het Hoge
Noorden.”

BRAND IN DE OBERHOF
In 1856 slaat het noodlot opnieuw toe
in Reinartzhof. De Oberhof brandt volledig af, maar wordt kort daarna eens
te meer heropgebouwd.

In de kranten van 4 februari is er sprake
van “een vreselijke toestand tussen Monschau en Aken. Honderden auto’s totaal
ingesneeuwd. Belgische legervrachtwagens geblokkeerd.”

TERRITORIUMSWITCH
Tot het begin van de Eerste Wereldoorlog loopt de grens tussen de gemeente
Konzen en de gemeente Mützenich tussen de Oberhof en de Unterhof door. Als
na de Eerste Wereldoorlog, in 1920, de
Oostkantons door Duitsland worden afgestaan aan België in het kader van de
Vrede van Versailles, verandert ook Reinartzhof van nationaliteit. Voortaan zal
het geïsoleerde veendorp deel uitmaken van de Belgische gemeente Eupen.

HELSE SNEEUWSTORM
Tijdens de fatale storm van 1953, die
de watersnoodramp in Zeeland veroorzaakt, begint het ook fel te sneeuwen
boven de Hoge Venen. Nu zijn de bewoners wel wat gewoon, maar ditmaal
is het een helse sneeuwstorm die al
gauw metershoge sneeuwmuren opwerpt en Reinartzhof totaal isoleert.
In Gazet van Antwerpen van 2 februari
1953 lezen we: “Op gans ’t oosten van ons
land heeft een geweldige sneeuwstorm
gewoed. Overal zijn bomen ontworteld.
Talrijke dorpen liggen volledig afgezonderd. Met de sneeuwvegers kan ook moeilijk of niet worden gewerkt. De sneeuw is
te vlug en te overvloedig gevallen.” Hoe
uitzonderlijk ook de omstandigheden,
toch verschijnt het nieuws over de Hoge
Venen niet op de voorpagina van de
krant, want die is helemaal gewijd aan
de watersnoodramp in Zeeland; Reinartzhof wordt verbannen naar pagina 7.
In Le Soir staat te lezen: “Zaterdagmiddag is de storm opgestoken en pas
maandagavond zijn de sneeuw en de

SOS REINARTZHOF
Na enkele dagen isolement beginnen
de voedselvoorraden in Reinartzhof te
slinken, maar de 26 inwoners – mannen, vrouwen én kinderen – hebben
geen mogelijkheid om de buitenwereld om hulp te vragen. Het gehucht
heeft immers geen elektriciteit en dus
ook geen radio- of telefoonverbinding.
Er zit niets anders op dan iemand erop
uit te sturen om hulp te halen.
Een moedige boerenzoon begint aan een
tocht van ruim tien kilometer dwars door
het woud en de venen naar Eupen. Metershoge sneeuwmuren en ontwortelde
bomen versperren geregeld de weg. Na
vele uren bereikt hij uitgeput Schönefeld, een buitenwijk van Eupen. De politie
wordt verwittigd en hulp wordt georganiseerd. Skipatrouilles vertrekken vanuit het
stadje, maar ze moeten onverrichterzake
terugkeren. Er is geen doorkomen aan
voor de skiërs met hun zware bepakking
met voedselvoorraden. Omdat Reinartzhof vlakbij de grens ligt, wordt aan de
Duitse autoriteiten gevraagd of zij hulp
kunnen bieden. Een Duits hulpkonvooi
doet een poging om het gehucht te bereiken, maar ook de Duitsers geraken er niet.

VOEDSELDROPPING
Uiteindelijk vraagt het leger hulp aan de
nationale luchtvaartmaatschappij Sabena. Een Sabena-helikopter die de dagen
voordien al is ingezet om hulp te bieden
in Zeeland, zal uiteindelijk 60 kilogram
brood en levensmiddelen droppen in
Reinartzhof, zodat de bewoners het
weer enkele dagen kunnen uithouden.

Winter in de Hoge Venen
Foto’s: Marijn Heuts
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Het dal van de Getzbach
is diep ingesneden.
Kuiten insmeren!

GEDWONGEN VERHUIS
Wanneer de sneeuwperikelen opgelost
zijn en het leven terug zijn gewone gang
gaat, willen de autoriteiten zich bezinnen
over het voortbestaan van het afgelegen
gehucht. Is het wel verantwoord om op die
plek bewoning en hoevebedrijven in stand
te houden? Er is geen elektriciteit of stromend water en de gemeenten in de buurt
zijn niet geneigd kilometerslange leidingen
aan te leggen door het woud en de venen
ten behoeve van amper 26 inwoners.
Bovendien is hier enkele jaren voordien, in
1950, een nieuw stuwmeer in gebruik genomen. Het stuwmeer van Eupen is het grootste drinkwaterreservoir van België. Het wordt
gevoed door de Vesder (Weser in het Duits)
en zijn zijriviertjes de Getzbach, de Helle
en de Eschbach. De boerderijen en aalputten van Reinartzhof liggen in het bron- en
stroomgebied van de Vesder; van hieruit zou
dus verontreinigd grond- of oppervlaktewater in het drinkwaterreservoir terecht kunnen
komen. Mede daarom wordt rigoureus besloten om het gehucht te onteigenen en af
te breken. Dat stuit op protest bij enkele van
de bewoners, maar tevergeefs.
Met een Koninklijk Besluit in 1958 start de
onteigeningsprocedure. Uiterlijk in 1962

moeten de gebouwen afgebroken worden. Er volgt nog een uitstel naar 1966, en
uiteindelijk wordt de laatste hoeve pas in
1971 verlaten. Maar dan valt definitief het
doek over Reinartzhof. Ruim 60 hectare
open weilanden rondom het dorp worden beplant met sparren. Na meer dan zes
eeuwen bewoning neemt de natuur weer
bezit van de vrijgekomen ruimte.

VERDWENEN VEENDORP
Wie vandaag ter hoogte van Reinartzhof
door het Hertogenwoud wandelt, vindt alleen nog de fundering van enkele gebouwen en enkele stukjes muur. Op de plek van
de vroegere kluis werd in 1973 een klein
kapelletje met een Mariabeeld geplaatst
door de padvinderij van Raeren. Een paar
infoborden met oude foto’s staan op de plek
waar ooit gezinnen leefden, kinderen speelden en boeren hun land bewerkten.

EXPEDITIE REINARTZHOF
Tot zo ver dus Reinartzhof, maar hoe geraak je er? Je kan jouw tocht starten aan
de noordkant van de Hoge Venen, bijvoorbeeld op de kleine parking Vennkreuz in
de bossen van Raeren, of in de buurt van
Petergensfeld. De mooiste natuurbeleving
heb je echter als je start aan Natuurcentrum Ternell langs de N67 van Eupen naar
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Monschau, met de kaart op de volgende
bladzijden als gids. Daar vind je ook de link
naar een gpx-bestand dat de redactie van
LANDSCHAP ter beschikking stelt.
De tocht is 16 kilometer lang, eventueel
eenvoudig in te korten tot 14 kilometer
als je de vallei van de Steinbach weglaat
en 9 kilometer als je zowel Eschbach als
Steinbach achterwege laat. Bij extreme
sneeuwval is het een ware expeditie. Hartje winter proef je hier het best de sfeer van
1953. Maar dan ga je heus geen 4 of 5 kilometer per uur halen. Begin dus op tijd aan
jouw wandeling; na zonsondergang veranderen de venen immers in een ijskoude
variant van de hel. Hou er ook rekening
mee dat het weer op de Hoge Venen snel
kan omslaan en dat het weer hier doorgaans anders – natter, kouder, mistiger –
is dan in de rest van België of Nederland.

Zorg altijd voor warme kleren en voldoende voedsel en drank als je de venen in
trekt! Want je wil niet doodvriezen zoals
de schoenmaker uit Roetgen of de uitputtingstocht van de boerenzoon uit Reinartzhof nog eens overdoen, toch? De venen
zijn vandaag nog net zo gevaarlijk en verraderlijk als toen. De herberg van Reinartzhof is er vandaag niet meer; de klok kan jou
dus niet meer redden en je kan hier dan
ook echt verdwalen. Wees voorbereid!

STEVIGE START
Bij Ternell steek je de N67 over en je
wandelt over de geasfalteerde bosweg
naar het noorden. De asfaltweg loopt
door dicht sparrenbos – het Schwarzbusch – en maakt dan een bocht naar
rechts en begint te dalen. Je mist bewust
die bocht en stapt rechtdoor; je volgt
een niet-verhard, modderig bospad vol

Schwarzbusch bij Ternell
Foto: Hans Debruyne

Brug over Getzbach
Foto: Sandy Spaenhoven
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Gemengd bos tussen
Getzbach en Kutenhart
De ‘pierrier’ van een oude gletsjer
Veengebied Kutenhart
De heenweg door Kutenhart
Oude Baileybrug over de Eschbach
Foto’s: Hans Debruyne

boomwortels. We vermelden hier opzettelijk geen wegwijzersymbolen, omdat
je nooit lang dezelfde moet volgen.
Na een flinke daling steek je een asfaltweg over. Het smalle pad daalt nu
nog sneller, steeds dieper de vallei van
de Getzbach in. Onderaan in de vallei
kom je bij een brug over de Getzbach.

WOESTE GETZBACH
De Getzbach is één van de twee rivieren
die het stuwmeer van Eupen voeden. In
het stuwmeer vloeit ze samen met de Vesder (Weser), maar net voor ze in het meer
komt, ontvangt ze nog een flink deel van
het water van de Helle (Hill), dat via een
stuwdam op die laatste in een kilometerlange tunnel wordt geleid en zo onder de
hoge heuvelrug doorgestoken die de vallei
van de Helle scheidt van die van de Getzbach. Die kunstmatige constructie loopt
diep onder de N67 Eupen-Monschau door,
ter hoogte van het toponiem Meyerskreuz
en de gelijknamige bushalte aldaar.
De bronnen van de Geztbach liggen in
het Brackvenn. Tussen de bronnen bovenop het veenplateau en de monding
in het stuwmeer van Eupen liggen negen
kilometer woeste valleinatuur. De Getzbach heeft een groot verval en de bodem
van de beek is bezaaid met rotsblokken,
waar het water wild overheen stroomt.
Via de nieuwe voetgangersbrug – de oude
is meegesleurd door smeltwater – steek

je de Getzbach over. Aan de overkant sla
je rechtsaf. De onverharde weg beneden
in de vallei leidt naar een gemengd bos;
daarin klimt een pad omhoog langs een
stenige holle weg, eerder een soort bedding-zonder-beek, tot bij de zuidwestelijke
hoek van het veengebied Kutenhart. De
talloze kwartsietblokken in het hellingbos
verraden dat we op een oude ‘pierrier’ lopen, de puinstroom van een gletsjer. In dit
bos ligt ook de Diekdenquelle, een immer
stromende bron die vroeger gebruikt werd
om de trekdieren van water te voorzien.

BETOVEREND KUTENHART
Aangekomen bij het veengebied, boven op het plateau, volg je de westelijke rand ervan. Dat komt erop neer dat
je op de hoek van het veen rechtdoor
loopt en de rand tussen bos en veen
volgt, en dus zeker niet rechtsaf gaat
over de brandweg langs het veen. Je
volgt de westelijke veenrand net zo
lang tot je bij een vlaggenmast aan
een klein paadje komt dat het veen in
loopt. Dat paadje neem je! Het voert
je anderhalve kilometer lang door het
open veen, helemaal naar de noordkant van Kutenhart.
Kutenhart is ongeveer 300 hectare groot,
een overwegend vlak en open veenlandschap op 500 meter boven zeeniveau.
Vroeger werd het veen bewerkt door de
inwoners van Reinartzhof, die hier de
heide maaiden en periodiek plagden. In
1947 woedde in Kutenhart een bijzonder
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Grote bonte specht
Torenvalk
Foto’s: Hugo Willocx
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Bos herovert Reinartzhof
Foto: Hans Debruyne

felle brand. Sindsdien is het landschap
drastisch gewijzigd. Je wandelt door een
weidse vlakte die overwoekerd is door
pijpenstrootje, met ook veel haarmossen,
hier en daar een berkenbosje, koepels van
wilgen en velden vol adelaarsvaren.

een kilometer de brandweg met het wondermooie veen aan de linkerkant en dicht
sparrenbos aan de rechterkant, tot je aan de
hoek van het sparrenbos komt waar je de
prille bovenloop van de Eschbach ontmoet.

Het smalle pad is een afwisseling van stukken turf, modderstroken en vervallen plankenbrugjes. Niet eens zo lang geleden kwam
hier nog het korhoen voor, maar de klimaatcrisis en milieuvervuiling eisen een zware tol.
Toch kan je ook ernstige vragen stellen bij
het natuurbeheer dat hier gevoerd wordt
door het Département de la Nature et des
Forêts (DNF). Miljoenen euro’s Europese Life-subsidie voor grootschalige werken hebben niet verhinderd dat het pijpenstrootje
hier nog altijd de scepter zwaait. Wat baat
het om peperdure maai- en plagwerken uit
te voeren als je niet bereid bent om de talloze
ontwateringsgrachten te dempen omdat dat
ongunstig is voor de jacht?

Steek de smalle Eschbach over en volg het
riviertje stroomafwaarts, met het water
rechts van jou. Na anderhalve kilometer
stappen langs het kronkelend paadje op
de linkeroever van de Eschbach – in april
en mei bloeien hier wilde narcissen – kom
je op een asfaltweg, vlakbij een oude baileybrug over het riviertje. Ga de brug over
en sla daarna meteen linksaf. Je volgt de
Eschbach nu verder stroomafwaarts op
de rechteroever, ruim een kilometer. Uiteindelijk zal je bij de samenvloeiing met
de Steinbach komen. De Eschbach neemt
de Steinbach op en zal zich één kilometer
verder in de Vesder (Weser) werpen, die op
zijn beurt het stuwmeer van Eupen voedt.

Als je de brandweg aan de noordelijke veenrand bereikt, ga je linksaf. Je volgt nu ruim

Neem de brug over de Steinbach, ga rechtsaf en volg nu de Steinbach stroomopwaarts,

ESCHBACH EN STEINBACH
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ruim anderhalve kilometer, met de beek
aan jouw rechterhand. Je komt uiteindelijk
op een asfaltweg bij een brug over de Steinbach. Steek de brug over en volg de stijgende asfaltweg 900 meter tot aan een Y-splitsing met een semi-verharde weg. Sla daar
linksaf, de semi-verharde weg in, richting
Reinartzhof. Na enkele honderden meters
bereik je de voormalige Unterhof.

REINARTZHOF REVISITED
Als je goed kijkt en probeert het vroegere
landschap te lezen, herken je ter hoogte van
Reinartzhof doorgeschoten beukenhagen,
enkele oude meidoornheggen en fruitbomen. In de overgebleven graslanden van de
voormalige Ober-, Mittel- en Unterhof groeien in de zomer allerlei bloemen, waaronder
bergvenkel. De kapel met Mariabeeld, op
de plaats van de voormalige kluis, is een
geschikte picknickplek. Van Reinartzhof
zelf resten nog slechts enkele funderingen
en stukken van muren. Het zijn vooral de infoborden met oude foto’s die onze verbeelding triggeren en die ons een blik gunnen
op hoe het was om hier te leven.

DE GROTE OVERSTEEK
Een eind voorbij de ruïnes van Reinartzhof
kom je opnieuw bij de noordelijke rand van
veengebied Kutenhart, hetzij exact op de
plaats waar je daarstraks ook al was, hetzij iets
meer oostelijk. In het eerste geval ga je bij de
rand van het veen linksaf, tot bij een vlaggenmast. In het tweede geval kom je al meteen
bij die vlaggenmast uit. Neem daar het paadje dwars door het veen. Vergis je niet: het bedoelde pad is niet het pad van de heenweg
en ook niet de brandweg langs de rand.
Na anderhalve kilometer ploeteren door de
veenmodder kom je aan de zuidrand van het
veen, bij een infobord. Loop daar rechtdoor
het veen uit; een semi-verharde weg leidt
omlaag, naar de Getzbach. Net voor de rivier
staat een ijzeren kruis ter nagedachtenis van
Christian Jansen, die hier op 27 juli 1872 omkwam bij een brand. Je steekt de rivier over
via een houten brug. Historisch is deze plek
gekend als de Ghetevaerde, een doorwaadbare plaats in de Getzbach die al eeuwen
dienst doet. Aan de overkant van de rivier
kom je op een geasfalteerde bosweg.

Pijpenstrootje domineert
Doorsteek Kutenhart op z’n smalst
Kutenhart in avondstemming
Berk, bosbes en pijpenstrootje
in Kutenhart
Foto’s: Hans Debruyne
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Christian Jansenkreuz
bij de Ghetevaerde
Wilde narcissen
Brug over Getzbach bij de Ghetevaerde
Waterval op de Schwarzbach
Foto’s: Hans Debruyne

DE LAATSTE LOODJES
Volg de asfaltweg naar rechts tot je na
ruim twee kilometer op een kruispunt
van asfaltwegen komt. Alle asfaltwegen
hier zijn verkeersvrije bosexploitatiewegen. Vergeleken bij het baggeren door
het veen, gaat het hier goed vooruit.
Onderweg krijg je mooie dingen te zien.
Rechts de diepe vallei waarin de Getzbach over de talloze rotsblokken huppelt, links een steile, natte helling waar
de zon nauwelijks bij kan, met een bijzondere vegetatie van varens en mossen.
Al kort nadat je op het asfalt rechtsaf
bent gegaan, kruist de Eupener Graben
jouw pad. Die Eupener Graben is een
gegraven gracht die de gronden van
Neu-Hattlich en de veengebieden rondom het Königliches Torfmoor, deel van
het Brackvenn, moest ontwateren. Hij
komt links de steile helling af, gaat onder
de weg door en voegt zich rechts in de

vallei bij de Getzbach. Waar een kilometer verderop de Schwarzbach of Swarsbach, een onooglijk zijriviertje van de
Getzbach, zich in het dal stort, ontstaat
een heuse waterval. Afhankelijk van de
neerslag de dagen en weken voordien, is
die meer of minder spectaculair.
Kies op het kruispunt van asfaltwegen links de weg naar omhoog en je
zal uiteindelijk na nog een kilometer
asfalt opnieuw bij Natuurcentrum Ternell uitkomen. Niet zo? Oeps! Dan heb
je ergens een foutje gemaakt. Je bent
nu officieel verdwaald. Blijf kalm, bel
+32(0)495-32 53 30 en we proberen je
nog voor het donker de venen uit te
loodsen.
Geen gsm-signaal? Dat was te verwachten… Hou moed! Trek meteen alle kleren aan die je bij je hebt, en bedenk dat
het nooit zo erg kan zijn als in Reinartzhof anno 1953…
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Op stap!
Expeditie Reinartzhof
START
Haus Ternell, Ternell 2/3, BE-4700 Eupen. Bezoekerscentrum en herberg Haus Ternell zijn gelegen
langs de N67 – de Monschauer Strasse – tussen Eupen (B), Mützenich (D) en Monschau (D). Ruime
parking. Toeristische balie, museum en café-restaurant.

AFSTAND
16 km – niet bewegwijzerd (tenzij via een combinatie van diverse wegwijzersymbolen)
Te verkorten tot 14 kilometer als je de vallei van de Steinbach weglaat en 9 kilometer als je zowel
Eschbach als Steinbach achterwege laat.
Downloadbare gpx-file: www.landschapvzw.be/expeditie-reinartzhof

TOEGANKELIJKHEID
Stevige wandelschoenen of laarzen aanbevolen. Het terrein is avontuurlijk: flinke hoogteverschillen, rotsen, modder, boomwortels. Bij sneeuwbedekking is het een ware expeditie. Absoluut niet
geschikt voor kinderwagens. Honden welkom, aan de leiband.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
In de directe omgeving van Haus Ternell lopen verschillende asfaltwagen door het eindeloze Hertogenwoud. Die zijn doorgaans geleidelijk hellend en geschikt voor rolstoelen. Van de hier voorgestelde wandeling is alleen de laatste 3 kilometer toegankelijk voor rolstoelen.

ONTHAAL
Natuurcentrum Haus Ternell, adres zie start, +32(0)87-55 23 13, info@ternell.be, www.ternell.be.

OPENBAAR VERVOER
• Trein: NMBS-station Eupen. Dienstregeling op www.belgiantrain.be
• Bus: TEC – lijn 385 (Eupen-Monschau-Kalterherberg) van station Eupen naar halte Ternell Naturzentrum.
Alleen op zaterdagen, zondagen en feestdagen! Dienstregeling op www.infotec.be

WANDELKAART
Toeristische wandelkaart Hoge Venen, te koop in Haus Ternell of bij het NGI, www.ngi.be

Eschbach
Foto: Hans Debruyne

Sperwer
Foto: Hugo Willocx
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