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Uitstraling Permanente Vorming

Vrije Universiteit Brussel

Kern Leuven bezoekt

ZATERDAG 23 mei 2015

08u00

Verzamelen op de Bodartparking te Leuven

08u10

Vertrek met de bus naar Recht/Saint Vith

10u00 tot 10u30

Onthaal met koffie en taart in Leisteenmijn Recht (Zum Schieferstollen
9A, 4780 Recht/St. Vith)

10u30 tot 12u00

Begeleide rondleiding aan de Leisteenmijn van Recht

12u30 tot 14u30

Lunch bij ‘Auberge du Lac’ (Rue du lac 24, 4950 Robertville)
- Crème Tomate
- Varkensgebraad à la dijonaise, groentjes en kroketten
- Dame Blanche
- Koffie

15u00 tot 16u30

Begeleid bezoek aan het Kasteel van Reinhardstein

17u30

Vertrek met de bus naar Leuven

Ten laatste inschrijven vóór 1 mei 2015
Prijs leden: 48 euro
Prijs niet-leden: 55 euro
Wie met eigen vervoer komt, betaalt 10 euro minder

Erkend als gespecialiseerde instelling voor wetenschapspopularisering
Prof. Dr. M. Magits, Rijweg 80, 3020 Herent – T 016 89 86 58 - GSM 0478 47 03 12
E michel.magits@mail.be -– BE 67 0010 2657 9187 – BIC GEBABEBB
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LEISTEENMIJN RECHT
Het dorp Recht was van de 18de tot begin van de 20ste eeuw een
belangrijke ontginningsplaats voor blauwsteen. Bovendien was recht
voor zijn steenhouwerij bekend. Bovengronds werd blauwsteen hier al
lang geëxploiteerd. In 1886 beslisten de gebroeders Margraff de
leisteen langs een ondergrondse mijn te winnen. Bezoekers kunnen
vandaag op een rondgang van 800m de reusachtige ondergrondse
ontginningshallen in het leisgesteente bewonderen. In het kader van
een boeiende rondleiding krijgt de bezoeker heel wat informatie over
de bijzonderheden van de regionale aardrijkskunde en over het
gevaarlijke werk van de mijnwerkers in de diepte van de mijn.

Tijdens de rondleiding zal o.a. een antwoord gegeven worden op
volgende vragen: Hoe ontstond de "Rechter" lei? Waarvoor werd deze
gebruikt? Waar komen de wetstenen vandaan? Welke rol speelden de
Tiroolse steenhouwers? Waarom kende de zoektocht van de gebroeders
Margraff naar daklei geen succes? Of wat hebben haaien en kikkers met
de leisteen uit Recht te maken?
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KASTEEL VAN REINHARDSTEIN
Gelegen in het hartje van de Oostkantons in de Hoge
Venen, pronkt Kasteel Reinhardstein fier tussen de
heuvels op een rotspunt die het smalle Warche dal
beheerst en waar een waterval uit ontspringt.
Verlaten

en

vernield

heeft

het

Kasteel

van

Reinhardstein na 150 jaar, in 1970 haar rede van
bestaan teruggevonden.

In 1354 werd het kasteel van Reinhardstein gebouwd door Renaud van Waimes met de toestemming
van Wenceslas van Luxemburg. In 1442, na het verval van Waimes komt het kasteel
achtereenvolgens in neerdalende vrouwelijke lijn in handen van de families de Zivelle, Brandscheidt
en Nassau. In 1550 door het huwelijk van Anna van Nassau met Willem van Metternich wordt
Reinhardstein het bezit van deze belangrijke Rijnlandse familie. In 1812 verkoopt graaf van
Metternich , vader van de gelijknamige kanselier en voorzitter van het Congres van Wenen, het
kasteel. Er breekt een periode van verval en volledige destructie aan. Maar in 1965 ontdekt Professor
Overloop bij toeval de ruïne. Onder de indruk van de site, bouwstijl, en de verborgen geschiedenis
besluit hij in 1969 het kasteel herop te bouwen met de hulp van gepassioneerde en lokale
ambachtlieden en met recuperatiemateriaal. De eerste heropbouw werd in 18 maanden uitgevoerd.
Het Kasteel is enkel tevoet bereikbaar: Auto’s moeten op de voorziene parkeerplaats blijven op
ongeveer 550m van het Kasteel.
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