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De ruïnes van het middeleeuwse Kasteel van
Herbeumont
Rue Du Château
Herbeumont - 6887
Contact: +32 476 24 43 63
http://www.herbeumont-

Harry Wedzinga

tourisme.be/offre/fr/40/10835/Ruines-du-chateau-dHerbeumont
Gelegen op de top van een rotsachtige heuvelrug met uitzicht op
het dorp en de Semois, bieden de middeleeuwse ruïnes van het
Kasteel van Herbeumont vele opmerkelijke uitzichten op de
meanders van de rivier.

Een beetje geschiedenis
De eerste stenen van de vesting werden in 1268 gelegd door Jehan
de Rochefort, zoon van het huis Walcourt. In de loop der eeuwen
werd het kasteel bewoond door vele families: het huis van Orgeo,
het huis van Marck-Rochefort, het huis van Stolberg en het huis
van Löwestein.

Een strategische ligging

De natuurlijke helling van de berg heeft het kasteel lang
ontoegankelijk gemaakt van 3 kanten. In de loop van de 15e eeuw
zag Herbeumont zijn muren, in het zuiden, aan elk uiteinde
versterkt door een massieve cirkelvormige toren. Dit zal helaas niet
voorkomen dat het door de Franse troepen op 21 augustus 1657
wordt vernietigd.

Kastelentocht met de auto, te voet of per fiets
Ontdek de ruïnes van het Kasteel van Herbeumont en de andere
forten van de Semoisvallei met onze Kastelentochten.

Langs de mooie Semois, de machtige vestingen uit de
middeleeuwen

Deze mooie route brengt u naar de Burcht van Herbeumont,
in het hart van het Ardense woud. Op het einde van het
parcours ontdekt u de Burcht van Bouillon, die al duizend
jaar zijn geschiedenis en schaduw werpt op het stadje.

Weergeven

Downloaden

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme (WBT
vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden worden
voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de weergave
ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit document
toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de reproductie
van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op dit
document.

