PRAKTISCHE GIDS

Maas… in alle vrijheid!
www.toerisme-maas.com

Legendes
Deze gids dient als aanvulling op de toeristische kaart.

‘Elke bezienswaardigheid heeft een code waardoor men deze gemakkelijk kan situeren’.
Ze zijn gerangschikt per thema en vervolgens op alfabetische volgorde.
U vindt er trouwens pictogrammen terug die u toestaan de verschillende troeven van de
diensten te visualiseren.
Neem voor uw verblijf of uw uitstap contact op met de Toeristische diensten of VVV’s
voor een bevestiging van de openingsuren en –dagen.

Toeristische diensten / VVV

[J2] Ligging op de toeristische
kaart

Welkom op de boerderij
‘Renaissance’
Streekproducten
‘Meuse et Merveilles’
Groen vakantieoord

Musea
Opmerkelijke tuinen
van Frankrijk

Historische monumenten
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Wij hebben dit document met de grootste zorg samengesteld. Het Comité Départemental du Tourisme de la Meuse
wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen en weglatingen af en ook voor wijzigingen of gewijzigde
sluitingstijden die zijn opgetreden na de realisatie van dit document. De niet uitputtende lijst is opgemaakt aan de
hand van gegevens van het Comité Départemental du Tourisme de la Meuse in oktober 2016. Wij nodigen u uit uw
opmerkingen en suggesties aan ons mee te delen.
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Introductie
Een schalkse rivier die zich zacht door het weiland kronkelt,
mirabellenbomen die spelen met de zonnestralen, gelach
dat weerklinkt bij het drinken van een heerlijke parelwijn
van bessen, een kind dat verrukt is over zijn eerste forel, een
heuvelachtig landschap dat zich hult in dauw, de sporen
van de geschiedenis die zich openbaren in de kromming
van een weg... Dit is het decor van het departement
Meuse, overvloedig en authentiek. Het schenkt jou zijn
rijkdommen. Geniet ervan in alle vrijheid en zoals jij dat
graag wil.
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Zo kom je

Naar Meuse met de trein:

Identiteitskaart van Meuse:

In minder dan 1 uur ben je met de TGV
in Disneyland-Parijs vanuit het station
Meuse TGV. Voor de dienstregeling van de
treinen naar Meuse, surf naar de website:
Station Meuse TGV - www.sncf.com

• Oppervlakte: 6 211 Km²
• Bevolking: 192 094 inwoners (2015)
• Bevolkingsdichtheid: 31 inwoners/km²
• Prefectuur: Bar-le-Duc
• Onderprefectuur: Verdun en Commercy
• Aantal gemeenten: 501
• Hoogste punt: Buisson d’Amanty op 483 m
• Laagste punt: bij de monding van de Saulx op 115 m
• Trektochten: meer dan 4500 km veilige wegen
waarvan 800 km bewegwijzerd
• Bos: 30% van het gebied
• Kanalen en bevaarbare waterwegen: 250 km
• Het grootste stuwmeer: Lac de Madine 1100 ha
• De Maas, een Europese stroom met een lengte
van 950 km, bevloeit het departement Meuse van
zuid naar noord over een afstand van zowat 200 km.

De TGV-lijn ‘Est Européen’ stopt in de stations
van Bar-le-Duc en Meuse TGV (ligt 30 km van
Bar-le-Duc en 25 km van Verdun): 1.40 uur
naar Bar-le-Duc en 1 uur naar Meuse TGV
vanuit Parijs.
Er rijden pendelbussen van Meuse TGV
naar Bar-le-Duc, Commercy en Verdun. Deze
bussen zijn niet gratis. Je kunt je buskaartje
samen met het vervoersbewijs voor de
trein reserveren of gewoon betalen aan de
chauffeur.
Met TER (Transport Express Régional,
regionale sneltreinen) naar Meuse:
•TER vanuit Parijs naar Bar-le-Duc: 2.20 uur,
in totaal 7 treinen per dag.
• Er zijn ook TER-verbindingen naar de steden
Verdun en Commercy, met respectievelijke
aansluiting naar Châlons-en-Champagne
en Bar-le-Duc.
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De Franse maasstreek
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Het
In het noorden,

de hemel van de Maas
De noordelijke Maasstreek, grensgebied, heeft van deze tijd indrukwekkende
voorgebergten en citadellen behouden. We vinden deze Spaanse invloed terug in
Montmédy, vermengd met de kennis van Vauban, of in Marville, een juweeltje van
de Renaissance tijd met prachtige gebouwen die getuigen van deze architecturale
bijdrage. Aan de oevers van de Maas blijft het betoverende Stenay met haar Europees
museum van het Bier trouw aan de brouwerstraditie. Meer naar het zuiden brengt
Dun-sur-Meuse een modern eerbetoon aan de internationaal bekende beeldhouwer
Ipoustéguy. En herbeleef tot slot de 19de eeuw in de buurt van Damvillers, in Azannes,
op het Domaine des Roises waar 80 beroepen elke zondag van mei weer tot leven
komen.

Accrobranche in Sivry-sur-Meuse

Basiliek van Avioth

Cultureel centrum Ipousteguy

Poppen ‘Petitcollin’ in Etain

Europees biermuseum

Kerk in Marville

Versterkte kerk
in St Pierrevillers

Boten in Dun sur Meuse

De zondagen van mei
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Het land van
De Argonne

en het dal van de Aire
De Argonne, in het westen van het departement en wiens naam van het Keltische
woord ‘Argoat’ komt en ‘Land van het Bos’ betekent, vormt een natuurlijke grens
tussen de Champagne streek en Lotharingen. Hier zijn de bomen koning en vloeien
de valleien over van pittoreske dorpen met vakwerkhuizen en lemen muren. De
Argonne blijft verbonden aan twee grote gebeurtenissen in de geschiedenis: de
arrestatie van Lodewijk XVI in Varennes-en-Argonne en de Grote Oorlog. In het
zuiden is er de vallei van de Aire dat zich uitstrekt tot aan het Land van Bar en
dat het paradijs is voor hengelaars en kunstenaars. De Argonne was eveneens een
belangrijke plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Toren in Montfaucon

Ezels in Evres en Argonne

Het Bos van Argonne

Begraafplaats van Romagne

Monument in Vauquois

Kapel in Saint Rouin

Vakwerkhuizen
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Het Land van
Verdun

en omgeving
Verdun. Hart van de Maasstreek en Wereldhoofdstad van de Vrede. Dit gebied wordt
gewiegd door de kronkelingen van de rustige rivier en gevoed door een rijk maar
roemrucht verleden. Verdun heeft, na het Verdrag en de Slag, uiteindelijk definitief
voor Herdenking en Vrede gekozen.
Het is een verrassende en zeer aangename stad. Op de Quai de Londres langs de
Maas is ‘bootjes kijken’ een bezigheid, voor jong en oud en zelfs voor leken!

Fort van Douaumont

Klank- en lichtspel in Verdun

Ondergrondse citadel van Verdun

Ossuarium van Douaumont

‘Dragées’ of suikerbonen
van Braquier

Fort van Vaux

Maas rivier in Verdun
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Het
De Côtes de Meuse

en de vlakte van de Woëvre
Boomgaarden waar de beroemde ‘gouden vrucht’, de mirabel, zich ontplooit, maar ook
wijngaarden in volle opleving. Het Regionale Natuurpark van Lotharingen strekt zich
hier uit en biedt een verblijfplaats voor trekvogels aan.
De Woëvre streek, land van water en vijvers, vindt zijn natuurlijke naam terug in
‘vouivre’, magische waterslang. Men vindt hier natuurlijk het Meer van Madine, de
vijvers van Lachaussée en het recreatiedomein Colvert waar men talrijke activiteiten
rond water, of in het algemeen in de natuur, kan uitoefenen. De benedictijnse stad
Saint-Mihiel herbergt werken van de beroemde renaissancebeeldhouwer Ligier Richier.
Deze streek was eveneens het theater van zware gevechten tijdens de Grote Oorlog.

Visfeest in Lachaussée

Benedictijnse bibliotheek

De wijnoogst

Mirabellen

Kasteel in Hattonchatel

Meer van Madine

Landschap

Heuvel van Montsec
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Het
Het Land van Bar

en de valleien van de Ornain en
de Saulx, de Hertogenvallei
Het Land van Bar heeft een buitengewoon erfgoed dat dateert uit de de gouden jaren
van het Hertogdom van Bar: de Renaissance. Bar-le-Duc, met het kwaliteitslabel ‘Ville
d’Art et d’Histoire’, is met haar oude hertogelijke stad en haar bovenstad getuige van
een uitzonderlijke architectuur, voorgevels uit de 16de eeuw, het Justitiepaleis, de
Saint-Etienne kerken en Place Saint-Pierre die van de Bovenstad één van de meest
opmerkelijke Renaissance steden van Frankrijk maakt!
Mis het ‘Festival RenaissanceS’ niet, … elk jaar begin juli!
Tussen erfgoed en natuur, wordt de grensstreek tussen Lotharingen en de Champagne
uitgetekend door de bochten van de Ornain en de Saulx: pure vormgeving van de
lijnen en harmonie van de verhoudingen, de renaissance stijl van de kastelen van
Varenne tot Haironville en zijn vakzoldering of nog het kasteel Gilles de Trêvesin in
Ville-sur-Saulx.
Ligny-en-Barrois ‘Village étape’, toegangspoort tot Bar-le-Duc, vertelt u haar ongelofelijk
bestaan met de Hertog van Luxemburg.
Het zeer charmante stadje Revigny-sur-Ornain nodigt u van een ontspanning in alle
intimiteit en de ontdekking van de laatste rustplaats van André Maginot.

Valéran toren
in Ligny-en-Barrois

Deo in Mauvages

RenaissanceS straatfestival in Bar-le-Duc

Aalbessengelei van Bar-le-Duc

‘Transi’ van Ligier Richier

Kasteel in Haironville

Kerk in Rembercourt

Renaissance wijk
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Het land van
Het zuiden

van de Maasvallei
Een streek rijk aan natuur, cultuur en geschiedenis. Commercy, lang de verblijfplaats
van de Hertogen van Lotharingen, behoudt de herinnering van de laatste hertog,
Stanislas, door zijn kasteel maar ook dankzij de bekende madeleinekoekjes. Kom de
wereld van de truffel ontdekken door het Maison de la Truffe en de truffelteelt in
Boncourt-sur-Meuse te bezoeken.
Wat betreft Vaucouleurs, daar ontstond het epos van Jeanne d’Arc. De stad herinnert
aan haar roemrijk verleden met trekpleisters als de Porte de France en het museum
gewijd aan de heldin.
Deze regio is ook die van de natuursteen van Euville. De oude steengroeves leverden
natuursteen aan de grootste Parijse en Europese monumenten.

Kano en kajak

Truffels in Boncourt

Kasteel van Stanislas in Commercy

‘Vent des Fôrets’

‘Porte de France’ in Vaucouleurs

Madeleine van Commercy

Jeanne d’Arc museum in Vaucouleurs
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Geschiedenis en herinnering
De geschiedenis drukt al sinds mensenheugenis een zware stempel op de
Maasstreek.
Van noord naar zuid, van oost naar west, er is geen plaats te vinden waar niet iets gebeurd is
dat tot nadenken aanzet, zowel op historisch als op cultureel vlak.
De dramatische Eerste Wereldoorlog, die zoveel slachtoffers heeft gemaakt, is nog steeds
één van de meest emotionele herinneringen. Verdun, de Forten van Vaux en Douaumont,
de Rode Zone, de ‘Voie Sacrée’ en de Argonne, de Heuvel van Montfaucon, de hellingen
langs de Maas met hun strategische reliëf (waar de schrijver van ‘Le Grand Meaulnes’, Alain
Fournier, de dood vond), het front van Saint-Mihiel, de bergkam van Les Eparges, de Duitse
achterlinies van Spincourt, Marguerre en Duzey: al deze plaatsen doen beseffen in hoeverre
dit gebied een bloedbad was en de slachtoffers helden waren. Was deze opoffering, die zo
duidelijk door de Bajonettenloopgraaf en het grote ossuarium van Douaumont gesymboliseerd
wordt, het werkelijk waard? Misschien wel. Op deze plaats vond Europa stof tot groeien naar
volwassenheid. Dit wordt duidelijk uiteengezet in het Wereldcentrum voor de Vrede (Centre
Mondial de la Paix) in Verdun. De diverse gedenktekens (Varennes-en-Argonne, Montfaucon,
Montsec, Verdun, Vauquois…), opgericht in herinnering aan de gevallen soldaten, de musea en
andere forten kunnen niemand onverschillig laten.

17

De Slagvelden van Verdun

21

De Argonne

18

Verdun
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Het Franse achterfront
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Saillant van Saint-Mihiel
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De Duitse achterbasissen
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Meuse ‘Herdenkingsland’
de slagvelden van verdun

Ossuaire de Douaumont (Knekelhuis Van Douaumont)
Het ossuarium, of knekelhuis, verenigt de resten
van 130 000 onbekende soldaten. Projectiezaal
(ongeveer 20 min), voorstelling elk half uur. Vertoning
beschikbaar in het Frans, Duits, Engels, Nederlands,
Russisch en Chinees. Bezoek van de toren en zijn
museum.
Het ossuarium en de necropool maken deel uit van de
nationale herinnering van de Eerste Wereldoorlog. Het
ossuarium is de beste plaats om de Slag van Verdun
te begrijpen.

Fort de Douaumont (Fort van Douaumont)

55100 DOUAUMONT
Tel.: + 33 (0)3 29 84 54 81
reservation.ossuaire@orange.fr
www.verdun-douaumont.com

[E4]

Het fort van Douaumont was de hoeksteen van de
verdedigingswerken rond Verdun. Hier speelden zich
de meest afschuwelijke confrontaties en dramatische
evenementen af. Meteen in het begin van de slag
van 1916 viel het in handen van de Duitsers en
werd vervolgens constant gebombardeerd door de
Fransen die het fort op 24 oktober van hetzelfde jaar
weer innamen. Te zien: de Duitse dodenakker waar
meer dan 600 Duitse soldaten rusten, een 155-mm
geschutskoepel, een slaapzaal.

Mémorial de Verdun

[E4]

55100 DOUAUMONT
Tél./fax : + 33 (0)3 29 84 41 91
mission-histoire@meuse.fr
www.verdun-meuse.fr

[E5]

Dit herdenkingsmuseum van de Eerste Wereldoorlog
heeft een uitgebreide collectie (zwaar geschut,
voertuigen, vliegtuigen, uniformen...), verdeeld over
2 verdiepingen om de aangrijpende nabootsing
van een slagveld heen. Deze geschiedenis- en
herdenkingstempel getuigt van de inzet en het leed
van de Franse, Duitse en Amerikaanse soldaten die
van 1914 tot 1918 deze sleutelzone van het westelijk
front bevochten.

Fort de Vaux (Fort van Vaux)

1 Avenue du Corps Européen
55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Tel.: +33 (0)3 29 88 19 16
reservation@memorial-verdun.fr
www.memorial-verdun.fr

[E5]

Symbool van de Franse heldenmoed, epos van de
Commandant Raynal en zijn laatste postduif. Bezoek
binnen: bunker van Bourges, kanon van het type
75 mm, duiventil, telefooncentrale. Staat toe een zicht
te hebben op de organisatie van een fort en beter het
dagelijkse leven van de frontsoldaten te begrijpen.

55400 VAUX-DEVANT-DAMLOUP
Tél./fax : + 33 (0)3 29 88 32 88
mission-histoire@meuse.fr
www.verdun-meuse.fr
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Les villages détruits (Verwoeste Dorpen)

[E4]

Negen dorpen, gelegen in de ‘Rode Zone’, werden
totaal van de kaart geveegd tijden de Slag van Verdun,
weggevaagd door de storm van de veldslag.
Vandaag resten er alleen overblijfselen waar de
ligging van de huizen en de openbare plaatsen worden
gesymboliseerd. Ze herinneren aan de beroepen en de
activiteiten van deze oude dorpsgemeenschappen. Ze
werden nooit meer heropgebouwd. Deze spookdorpen,
Gestorven voor Frankrijk, stellen een ontroerende
herinnering voor doorheen de kapellen en de
herdenkingsmonumenten die werden opgericht na de
oorlog.

> Beaumont
> Bezonvaux
> Cumières
> Douaumont
> Fleury-devant-Douaumont
> Haumont
> Louvemont
> Ornes
> Vaux
Vrije toegang.

La tranchée des Baïonnettes (Loopgraaf van de Bajonetten)
Dit monument, gebouwd door een Amerikaanse
weldoener, rust op een legende: die van de Franse
soldaten die rechtop staand bedolven werden in hun
loopgraaf tijdens hevige bombardementen. In de
collectieve verbeelding blijft het een symbolische site
op het Slagveld van Verdun.

[E4]

55100 DOUAUMONT
Vrije toegang.

verdun

Citadelle Souterraine (Ondergrondse Citadel)

[F4]

Onder de citadel van Verdun werden tussen 1886 en
1893 ondergrondse galerijen gegraven. In 1914 was
de totale lengte van de galerijen ongeveer 4 km. Op
het einde van de oorlog tellen we 7 km aan galerijen.
Deze galerijen, georganiseerd om 2 000 man en hun
levensonderhoud te herbergen, zijn samengesteld uit
6 kruitmagazijnen, 7 munitiemagazijnen, een bakkerij,
een molen, een telefonische en telegrafische centrale,
waterhefmachines voor de stad en de forten, keukens
en ruime magazijnen. De broodovens draaiden er
dag en nacht en maakten 28 000 porties brood per
dag. Op 10 november 1920 werd de onbekende
soldaat aangewezen die vandaag rust onder de
Arc de Triomphe in Parijs. Vandaag kunt u een deel
van deze ondergrondse galerijen bezoeken in een
‘wagonnet’. Een circuit laat u het leven van de Poilu,
de Franse soldaat, ontdekken. Bezoek in het Engels,
Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans. Vertrek van
de wagons (9 plaatsen) elke 5 minuten. Reservaties
gewenst.
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Avenue du Soldat Inconnu
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 84 84 42
citadelle@tourisme-verdun.fr
www.citadelle-souterraine-verdun.fr

Centre Mondial de la Paix, des Libertés et des Droits de l’Homme
(Wereldcentrum Van De Vrede)
Het Wereldcentrum van de Vrede is gevestigd in ‘het
grootste en prachtigste bisschoppelijk paleis van
Frankrijk’ – Saint-Simon, ‘Mémoires’. Dit gebouw werd
ontworpen door Robert de Cotte, eerste architect van
Lodewijk XV. De toegangsverbinding, het voorplein, de
tuinen en de prachtige zalen maken het vandaag tot
één van de juwelen van de klassieke Franse kunst.
Het Wereldcentrum van de Vrede, een plaats van
uitwisselingen, ontmoetingen en het nadenken over
de promotiedienst van de Vrede, de Vrijheden en
de Mensenrechten, biedt talrijke activiteiten aan
gedurende het hele jaar: tentoonstellingen, bijeenkomsten, conferenties, internationale vredesontmoetingen, filmprojecties, concerten… en een permanente
tentoonstelling ‘Van de Oorlog tot de Vrede’.
Voor de scholen is er een educatieve dienst die de
groepen het hele jaar door verwelkomt. Er is eveneens
een dienst dat zalen ter beschikking stelt.

[F4]

Palais Episcopal
(Bisschoppelijk Paleis)
Place Monseigneur Ginisty
BP 10183 - 55105 VERDUN Cedex
Tel.: + 33 (0)3 29 86 55 00
contact@cmpaix.eu
www.cmpaix.eu

saillant van saint-mihiel

Fort de Jouy (Fort van Jouy)

[J6]

Het Fort van Jouy, gelegen tussen de krachtige
vestingen Toul en Verdun, werd gebouwd van 1883 tot
1885. Het is een fort van het Séré de Rivières type,
volledig gebouwd in gehouwen natuursteen en niet
gemoderniseerd. Het fort, in een vijfhoekige vorm,
beschikt over 4 binnenplaatsen en is volledig omringd
met een verdedigende sloot door 4 caponnières
waarvan één dubbele. De ingang, de ophaalbrug en de
gepantserde deur zijn nog aanwezig.

Fort de Liouville (Fort van Liouville)

55200 GEVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 92 08 87
ou + 33 (0)6 30 19 65 46
fortdejouy@gmail.com
www.fortdejouy.fr

[I5]

Versterkt verdedigingswerk, van het Séré de Rivières
type (militair architect uit de 19de eeuw), van het
gordijn van de Hauts de Meuse dat de vijandelijke
aanval op Apremont en Marbotte heeft gestopt tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Rondleidingen elke derde
donderdag van elke maand, van mei tot oktober.

55300 MARBOTTE
Tel.: + 33 (0)7 83 36 05 25
ou + 33 (0)3 29 90 40 68
fortdeliouville@laposte.net
http://fortdeliouville.canalblog.com
Duur van het bezoek: 1u30
In het laagseizoen op afspraak
voor groepen.

Musée 14-18 (Museum 14/18)

[I5]

Het museum stelt een collectie van wapens, uitrustingen en
voorwerpen uit het dagelijkse leven van Franse en Duitse soldaten
voor. Talrijke documenten (kaarten, affiches, aquarellen) halen de grote
oorlog in de streek op.

Mairie - 55300 MARBOTTE
Tel.: + 33 (0)7 83 36 05 25
ou + 33 (0)3 29 90 40 68
Duur van het bezoek: 1u
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Fort de Troyon (Fort van Troyon)

[G5]

Dit fort van het Séré de Rivières type, gebouwd in
1878, en volledig gemetseld en niet gebetonneerd,
zal zich zegevierend verzetten tegen de zware
bombardementen en de herhaalde aanvallen van het
Duitse leger in september 1914, Verdun behouden
van insluiting en zo het achterste van de Oostelijke
flanken van de Franse troepen die deelnemen aan de
Slag van de Marne beschermen. Het fort van Troyon,
in de vergetelheid geraakt sinds 80 jaar, wordt nu
onderhouden door een handvol vrijwilligers van de
Vereniging voor de bescherming van het historische
patrimonium, ‘Ceux de Troyon’.

Saillant de Saint-Mihiel (Saillant van Saint-Mihiel)

55300 LACROIX-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)7 89 84 64 08
of + 33 (0)6 75 23 11 09
fort-de-troyon@orange.fr
www.fort-de-troyon.com
Mogelijkheid tot rondleidingen in het
fort, rondleiding van het souterrain

[H6]

De Saillant van Saint-Mihiel, gecreëerd in september
1914, was een vooruitgang van meer dan 20 km
van de Duitse linies in de Franse opstelling. Het was
het theater van gewelddadige gevechten waarvan
het decor overeind is gebleven (Franse en Duitse
loopgraven). Men heeft moeten wachten tot de
zegevierende Amerikaanse interventie in september
1918 om deze vooruitgang definitief van de kaart te
vegen.

55300 SAINT-MIHIEL
Tel./fax: + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

Mémorial Américain de la Butte de Montsec (Amerikaans monument)
Dit monument, gelegen op een heuvel dat getuige is
van de Côtes de Meuse die men van ver waarneemt,
bestaat uit een cirkelvormige zuilenrij waar in het
midden een oriëntatietafel in koper staat dat de
ligging van de dorpen in reliëf weergeeft en de
gevechten van de Saillant van Saint-Mihiel lokaliseert.
Het werd opgericht door de Verenigde Staten in 1932,
in natuursteen van Euville. Het draagt de naam van
de Amerikaanse eenheden die in dit gebied hebben
gevochten in 1918. Het is toegankelijk via een zeer
brede trap. De Heuvel van Montsec is een geïsoleerde
heuvel (375 meter) dat een prachtig, zeer uitgespreid
panorama geeft van het Meer van Madine en de Côtes
de Meuse.

La Crête des Eparges (De bergkam van les Eparges)

55300 MONTSEC
Tel.: + 33 (0)3 83 80 01 01
saint-mihiel@abmc.gov
De site is vrij toegankelijk.

[F5]

Op 22 km van Verdun, behoudt de bergkam van Les
Eparges, dat de vlaktes van de Woëvre domineert,
de nagedachtenis van vreselijke gevechten, in het
bijzonder in 1915. Deze streek met de Tranchée de
Calonne, was het kader van tragische ontmoetingen
tussen gemobiliseerde schrijvers en de Grote Oorlog:
Alain Fournier, Louis Pergaud, beiden gedood in 1914,
Jean Giono, Ernst Jünger en Maurice Genevoix, lid van
de Academie Française, auteur van de monumentale
getuigenis: ‘Ceux de 14’.
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[H6]

Vereniging l’Esparge
Tel.: + 33 (0)9 63 67 14 92
lesparge@orange.fr
De site is vrij toegankelijk.

de argonne

Ravin du Génie

[D2]

‘Ravin du Génie’ ligt langs de weg naar La Haute
Chevauchée en is een echt openluchtmuseum van de
Eerste Wereldoorlog. Over een parcours van 1,2 km
verschijnt er voor jou een plaats waar mensen hebben
geleefd en waar materieel werd opgeslagen. Er staan
overal informatieborden die je helpen om deze plek
beter te begrijpen.

Romagne 14-18

Route Départementale D 38c
55120 LACHALADE
Tel.: + 33 (0)3 29 88 26 50
argonnemeusepatrimoine@sfr.fr
De site is vrij toegankelijk.

[D2]

Informeel museum over het dagelijkse leven van
de soldaat tijdens de Grote Oorlog. De passie van
Jean-Paul de Vries heeft geleid tot deze immense
collectie die u het dagelijkse leven van de soldaat
laat ontdekken. M. De Vries organiseert, als aanvulling
op een bezoek aan het museum, rondleidingen op de
slagvelden rond Romagne-sous-Montfaucon.

2 Rue de l’Andon
55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Tel.: + 33 (0)3 29 85 10 14
info@romagne14-18.com
www.romagne14-18.com
Bezoeken in verschillende talen
en voor scholieren.

Cimetiere militaire Meuse Argonne (Amerikaanse Necropool)
Met zijn 14 246 kruisen is de Memorial van Romagne
de belangrijkste Amerikaanse necropool in Europa.
De Amerikaanse soldaten die zijn gestorven tijdens
de bevrijdingsgevechten in de Maas-Argonne streek
rusten er in vrede.
Zijn organisatie en zijn architectuur maken van deze
begraafplaats een onvermijdelijke plaats als men
wil begrijpen wat de Amerikanen bedoelen met
Herdenkingsplicht.

[D2]

Amerikaanse militaire begraafplaats
Rue du Général Pershing
55110 ROMAGNE-SOUS-MONTFAUCON
Tel.: + 33 (0)3 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov

Monument Américain de Montfaucon (Amerikaans monument van Maas-Argonne)
Dit monument werd opgericht door de Commissie
van Monumenten van Amerikaanse oorlogen, een
regeringsagentschap van de Verenigde Staten van
Amerika dat eveneens het onderhoud ervan waarborgt.
Op het monument, met een totale hoogte van 60m,
is een beeld geplaatst dat de vrijheid symboliseert;
ze kijkt naar de frontlinie van het Eerste Amerikaanse
Leger, wanneer de aanval begon op de ochtend van
26 september 1918. De bezoekers kunnen toegang
hebben tot het observatieplatform (de openingsuren
worden buiten aangekondigd) van waar men geniet
van een prachtig zicht op het bijna volledige terrein
dat werd veroverd tijdens dit offensief dat de grootste
veldslag van de Amerikaanse geschiedenis was in die tijd.

[D2]

55270 MONTFAUCON-D’ARGONNE
Tel.: + 33 (0)3 29 85 14 18
meuse-argonne@abmc.gov
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Butte de Vauquois (Monument in Vauquois)

[E2]

Gedenkplaats van de mijnenoorlog in de Argonne.
Het is het beste voorbeeld van ondergrondse ‘levens’
inrichting. De aandacht en het onderhoud ervan
maken van deze site één van de belangrijkste van het
departement. Door de heel goede kwaliteit van de
begeleide bezoeken kan men uitstekend de gevechten,
die zich hier hebben afgespeeld, begrijpen.

Vereniging Les Amis de Vauquois
1 Rue d’Orléans
55270 VAUQUOIS
Tel.: + 33 (0)3 29 80 73 15
amis.vauquois@wanadoo.fr
www.butte-vauquois.fr
Duur van het bezoek: 2 uren
Rondleiding op afspraak
voor groepen het hele jaar door.

Maison de l’Histoire (Huis van de Geschiedenis)

[C2]

Deze modern ingerichte ruimte van 200 m² biedt
onderdak aan een documentaire tentoonstelling over
het concentratiekamp Natzwiller-Struthof. Je vindt
er ook heel wat documenten (archieven, foto’s…),
oorlogsvoorwerpen, een historisch fresco enzovoort.
Documentaire ruimte met computer en internet voor
wie aan historisch onderzoek wil doen.
Brochure over de militaire monumenten van Val
Dunois in vier talen, verkrijgbaar ter plaatse.

Rue de la Prairie
55110 DOULCON
Tel.: +33 (0)3 29 80 97 31
of +33 (0)3 29 84 24 47
souvenirfrancaisdun@orange.fr
http://souvenirfrancaisdun.free.fr
Vrije toegang.

franse achterfront

Ouvrage de la Falouse

[F4]

Het is een klein modern verdedigingswerk in gewapend
beton, gelegen ten zuiden van Verdun en gebouwd op
230 m hoogte op een heuvel langs de oever van de
Maas. Het heeft 1 pantserkoepel van het type 75 mm,
2 gepantserde observatieposten, 1 pantserkoepel voor
mitrailleurs en 1 wachthuisje voor de infanterie.
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Gehucht ‘Le plat d’Houillon’
55100 DUGNY-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)6 83 27 13 34
ouvragedelafalouse@orange.fr
www.ouvragedelafalouse.fr

Musée de Souilly (Museum)

[G3]

Permanente tentoonstelling van 160 m² om aan het
publiek de rol van het Hoofdkwartier van het 2de
Leger van Souilly tijdens de ‘Groote Oorlog’ duidelijk te
maken. Hiervoor worden films uit de tijd van toen en
allerlei animaties gebruikt. Bij deze expositie wordt de
nadruk gelegd op de complexiteit en de buitengewone
coördinatie die door het stafpersoneel aan de dag werd
gelegd. Naast het stadhuis staat er een vrachtwagen van
het merk Latil. Historische en pedagogische wandeling
(23 infoborden) rond het dorp.

De ‘Voie sacrée’

Mairie
22 Voie Sacrée - 55220 SOUILLY
Tel.: + 33 (0)6 75 82 81 29
jerome.nicolas2@wanadoo.fr
www.voie-sacree.com
Vrije toegang.

[C2]

De ‘Voie Sacrée’ of ‘Gewijde Weg’ was de enige verbinding tussen het front van Verdun en het
achterland, richting Bar-le-Duc, een logistieke ader van vitaal belang. Via deze weg werden
gedurende tien maanden continu zowat 2.400.000 mensen en duizenden ton munitie en
materieel getransporteerd. Het was de schrijver Maurice Barrès die deze baan de ‘Gewijde
Weg’ noemde. Vandaag staat er langs de departementale weg 1916 bij elke kilometer een
herdenkingspaal met erop een helm.
Monument-Gedenkteken van de Gewijde Weg in het gehucht Moulin-Brûlé.

de duitse achterbasissen

Bases Arrières Allemandes (De Duitse Achterbasissen)
Le canon de Duzey (De Batterij van Duzey):
Duzey werd lang beschouwd als ‘het grote Bertha
kanon’. Het gaat hier eigenlijk over de site ‘Max’:
een marinekanon van 20 ton met een zeer lange
reikwijdte. Met een bezoek aan dit kamp ontdekt
men haar indrukwekkende kenmerken, de speciale
inrichting om het kanon te ontvangen, de vindingrijke
schatten om het te camoufleren en de impact van de
schoten op Verdun.

[C6-D5]
55230 SPINCOURT
Tel.: + 33 (0)3 29 85 95 44
of + 33 (0)6 43 78 65 64
tourisme-spincourt@orange.fr
www.codecom-spincourt.fr

Camp Marguerre:
Het Camp Marguerre (1915), een verborgen dorp
en gelegen in het kanton van Spincourt, laat
zichzelf beetje bij beetje ontdekken wanneer men
het pad benadert. Dit kamp, achterbasis van het
Duitse achterfront en samengesteld uit betonnen
barakkenkampen, werd gebouwd onder het bevel
van de Duitse kapitein Hans Marguerre. Deze laatste
zal op deze plaats een betoncentrale creëren en een
kamp om het gebruik van dit ondenkbare materiaal
dat nodig was voor de stellingoorlog te testen.
Een bezoek aan deze site staat toe het dagelijkse
leven van de Duitse soldaat voor en tijdens de Slag
van Verdun te begrijpen.
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Bezienswaardigheden
Wat de Maasstreek al niet aan herinneringen uit de Renaissance en de
Zeventiende Eeuw heeft overgehouden…
De Renaissance was het gouden tijdperk van het Hertogdom van Bar, dat sinds 1420 aan
Lotharingen verbonden is. Bar-le-Duc staat er nog steeds om bekend, voornamelijk op
bouwkundig niveau. Laat u zeker verleiden tot een wandeling in de oude stad, in de ‘Ville Haute’:
u ontdekt de meest prachtige woningen uit de 16de, 17de en 18de eeuw. In de Saint-Etienne kerk
gaat u een confrontatie aan met de beroemde Transi, een meesterwerk van de beeldhouwer
Ligier Richier die overigens ook in Saint-Mihiel, Etain, Hattonchâtel, Clermont-en-Argonne en
Génicourt-sur-Meuse (zie ook de brochure ‘Route Ligier Richier’) zijn sporen heeft nagelaten.
Zo welvarend als het hertogdom was, zo weelderig is de nagelaten erfenis. Of het nu om de
hoofdstad gaat, of om een stadje als Marville waar de Spaanse Renaissance zo geweldig
bewaard is gebleven, of om Saint-Mihiel, het ‘Florence’ van Lotharingen, met zijn paleis, abdij en
benedictijner bibliotheek. Het kasteel van Commercy, waar de laatste Hertog van Lotharingen,
de Poolse koning Stanislas, woonde, bevestigt nogmaals de hoogwaardige en nog levende
invloed van het bouwkundige verleden, de tijd dat bouwers koning waren.
Er zijn ook verrassingen omtrent kastelen en unieke religieuze bouwwerken: een basiliek,
een kathedraal, dorps- of stadskerk, al dan niet versterkt, een uitzonderlijke gewijde bibliotheek…
en talloze andere juweeltjes die dit gebied typeren. Hier doet een oude brug dichterlijke
kwaliteiten ontwaken, daar roept een fontein verlangen op. Verderop legt een museum van bier
of aardewerk, vrolijk de nadruk op al dan niet vervlogen vakkennis.
De krachtige drijfveer waarmee deze zo omstreden streek het overleefd heeft is zijn scheppende
vermogen.

25

Musea en culturele plaatsen

33

Versterkte kerken, Bijzondere
religieuze plaatsen en gebouwen
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De kastelen

Musea en culturele plaatsen
Laat u leiden!

Aarzel niet en ga naar binnen. Een voorwerp, een collectie, een schilderij of een beeld, een
opmerkelijk boek, een belangrijke persoon of een specifieke sfeer zal u zeker en vast kunnen
bekoren. Eenmaal binnen ontdekt u kennis, ontmoet u schoonheid, en ervaart u emoties,
misschien een soort hartstocht. U ontvlucht even het alledaagse leven, u bent in een museum
in de Maasstreek.

Maison du miel et des abeilles (Bijenteeltmuseum)

[C2]

Bijenteeltmuseum (oud en huidig materiaal). Tentoonstelling uiteengezet met foto’s over het leven van
de bijen. Conferentiezaal met filmvertoning of dia’s
over de bijenteelt. Laboratorium met demonstratie
over honingextractie, zichtbaar doorheen een vitrine.
Bijenkast binnen, zichtbaar doorheen een raam met
een demonstratie van de opening van een bijenkorf
door een imker. Workshop: voorstelling van de
bewerking van was, geproduceerd door de bijen,
en fabricatie van kaarsen door de bezoekers zelf.
Degustatie, boetiek.

Musée Barrois (Museum)

Rue d’Argonne - 55110 AINCREVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 80 94 63
of + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
www.maison-du-miel.fr

[J3]

Het museum is ondergebracht in het Kasteel van de
hertogen van Bar (Chateau-Neuf) en omvat een deel
van de oude Rekenkamer (1523) en de zaal van de
‘Trésor des Chartes’ (nationale archieven; eind 15de
eeuw), gebouwd onder René II van Lotharingen.
De collecties van de archeologische afdeling zijn
grotendeels afkomstig van het opgravingsterrein
van het antieke Nasium en van Bar-le-Duc. De zaal
van de ‘Trésor des Chartes’ biedt onderdak aan een
rijke verzameling Lotharings beeldhouwwerk (Rodin
en een beeld van Ipoustéguy) van de 14de tot de
17de eeuw. In het tekeningenkabinet zie je werk van
Boucher en een van de drie gekende tekeningen van
Camille Claudel. In de zaal gewijd aan de etnografie
wordt het dagelijkse leven van de volkeren in Afrika,
Oceanië en het Verre Oosten op schitterende wijze
aanschouwelijk gemaakt.

Esplanade du Château
Rue François de Guise
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : + 33 (0)3 29 76 14 67
musee@meusegrandsud.fr
http://museebarrois.eklablog.fr/
www.meusegrandsud.fr
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Maison des truffes et de la trufficulture (Huis van de truffel en de truffelteelt)
Een tentoonstelling zal u de geheimen rond de
Truffel onthullen: u zal de legendes en de verhalen
ontdekken, dankzij een reis doorheen de tijd, maar
eveneens zijn gebruiksvormen in de keuken sinds het
begin van de XX eeuw. U zal weten hoe ze groeit, in
welke omgeving, wat het werk van de truffelhonden
inhoudt, hoe men de truffel moet verwerken, proeven
en appreciëren. Vervolgens is er een filmvoorstelling
van enkele minuten. Met opgewonden papillen wordt
u verwacht in de degustatieruimte om te kunnen
genieten van het recept met de ‘truffel’-producten
van een topchef, vergezeld met een glaasje Côtes de
Meuse! Want de Lotharingse tofchefs hebben besloten
deel te nemen aan dit mooie avontuur. Ze hebben
heerlijke recepten op basis van de truffel uitgevonden
en gecreëerd met kleuren, smaken en veel inspiratie.
Culinaire creaties die u zullen toestaan deze ‘Diamant’
te laten ontdekken en proeven, op verschillende
momenten van het jaar in ‘La Maison des Truffes et de
la Trufficulture’.

Musée de la Céramique et de l’ivoire (Keramiek- en Ivoormuseum)
Dit museum, ingewijd in 1997, is gevestigd in het
oude gemeentelijke badcomplex. Het is een gebouw
in Art Deco stijl en overvloedig geïnspireerd op het
Pavillon Royal, dat werd gebouwd door de architect
Emmanuel Heré tussen 1747 en 1754 in het park
van het kasteel van Commercy. Het stelt één van
de belangrijkste openbare, Franse collecties voor
van Europees en Aziatisch ivoor van de 17de tot de
20ste eeuw, alsook een mooi geheel van faience en
porselein, karakteristiek voor de grote Europese en
Chinese producties van de 17de tot de 20ste eeuw.
De voorstelling van de collecties is aangevuld met
vitrines die zijn gewijd aan de geschiedenis en het
werk van ivoor en keramiek.
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[J5]

7 Avenue Carcano
55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 92 04 77
of + 33 (0)3 29 91 02 18
Tijdelijke voorstelling.
Duur bezoek: 1 uur.

Centre culturel Ipoustéguy (Cultureel Centrum Ipoustéguy)
Het Cultureel Centrum Ipoustéguy, een polyvalente
plaats dat werd gewijd aan de culturele expressie
onder al zijn vormen, verwelkomt sinds 2001 de
belangrijkste collectie ter wereld van werken
(brons, marmer, aquarel, houtskool) van Jean Robert
Ipoustéguy, beeldhouwer en schilder, internationaal
bekend en geboren in Dun-sur-Meuse in 1920.
Er worden eveneens tijdelijke tentoonstellingen
voorgesteld van regionale en nationale artiesten:
schilderijen, sculpturen, foto’s, tekeningen, keramiek…
Tijdelijke tentoonstellingen.

[I5]

Rue du 1er Septembre 1944
55200 BONCOURT-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)3 29 91 68 54
of + 33 (0)3 29 91 21 88
accueil@maisondestruffes.com
http://maisondestruffes.com

[C2]

3 Bis Place de la Gare
55110 DOULCON
Tel.: + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
Mogelijkheid tot begeleid bezoek
(individueel of in groepen)
op reservatie.
Duur: 45 minuten.

Musée lorrain du cheval (Lotharings Museum van het paard)
De verzamelingen roepen de verschillende methodes
op, waaronder de motorische kracht van het paard dat
werd gebruikt in de loop van de geschiedenis, alsook
de artisanale en militaire activiteiten die zijn gelinkt
aan zijn gebruik (reconstructie van ateliers).

[L5]

Ville Haute
2 Rue Saint Blaise
55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU
Tel.: + 33 (0)3 29 89 68 49
of + 33 (0)3 29 46 43 85

Maison des arts et traditions rurales (Huis van de kunsten en de landelijke tradities)
Dit museum is gelegen in een dorp aan de voet van
de Côtes de Meuse. Ontdekking van een typisch
wijnbouwershuisje uit 1850 (meubilair, voorwerpen
van het dagelijkse leven, landbouwmateriaal…). Te
ontdekken: Eco-tuin en zijn toestellen, respectvol voor
het milieu en de gezondheid, die zijn voorbehouden
aan de goede vaardigheden voor het tuinieren.
Tentoonstellingen over oude beroepen, tijdelijke
tentoonstellingen. Eco-boetiek met ambachts– en
streekproducten. Ruimte voor lectuur, video en creatief
atelier voor de kinderen (op reservatie).
De pedagogische oliefabriek is een ruimte waar men
de omzettingsmethodes van olieachtige planten kan
ontdekken.
Animaties voor schoolkinderen, vakantiecentra en het
grote publiek.

Musée de la belle Epoque (Eco museum)

Association Ecomusée
87 Rue Chaude
55210 HANNONVILLE-SOUS-LES-COTES
Tel./fax: + 33 (0)3 29 87 32 94
ecomusee.hannonville@wanadoo.fr
www.ecomusee-hannonville.com

[J6]

Eco museum met het interieur van een Lotharings
huis, paardenstal, kruidenierswinkel, bistro van 1900,
klasje, broodoven, een smid hoekje, een poppenruimte,
een kappershoekje.

[G6]

5 Rue du Fort
55200 JOUY-SOUS-LES-COTES
Tel.: + 33 (0)3 29 92 08 09
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Les amis du verre d’Argonne (De vrienden van het glas van Argonne)
Deze tentoonstelling is een uitnodiging om in de
voetsporen te treden van de archeoloog om een
weinig bekend, rijk en lokaal erfgoed te ontdekken.
Meer dan 50 jaar opgravingen en onderzoek
hebben toegestaan de voorgestelde elementen te
verenigen: glasproducten van verschillende plaatsen,
gereconstrueerde smeltkroezen, maquettes, oude
documenten, foto’s... en niet te vergeten de meest
recente pronkstukken van de glasblazerij van de
Vallée de la Biesme: flessen, Victorian Bells en bokalen
‘L’Idéale’. Een andere manier om te reizen in de tijd!
Verschillende glasblaas animaties op de oude manier
staan geprogrammeerd. Permanente tentoonstelling.

Écurey, pôles d’avenir

Onthaal van groepen op afspraak.

[L3]

Oude kunst- en ornamentgieterij die werd omgevormd
tot een proefcentrum voor ‘goed leven in een landelijke
omgeving’ met een museologische ruimte, een
eersteklas cultureel programma en landbouwactiviteiten
(brandnetel, groenteteelt). Het publiek kan dit terrein
van 9 ha verkennen langs een aangelegde weg die
door de vroegere abdij en de fabriek loopt. Via deze
weg kom je ook in het magazijn van gietvormen met
een uitzonderlijke collectie van gietijzeren modellen.
Tentoonstelling over de geschiedenis van deze plek en
van het ‘Pays Barrois’.

Maison vigneronne (Wijnbouwershuisje)

1 Rue de l’Abbaye - Hameau d’Ecurey
55290 MONTIERS-SUR-SAULX
Tel.: + 33 (0)3 29 70 70 55
info@ecureypolesdavenir.fr
www.ecureypolesdavenir.fr
Er worden rondleidingen
georganiseerd op zondag en na
reservering. Ook een winkel met
streekproducten. Audiogidsen
beschikbaar in het Frans, het Duits
en het Engels. De kinderen krijgen
een ontdekkingskoffertje.

[C3]

Met 100 hectare wijnstokken in 1860 bezat Murvaux
een van de grootste wijngaarden van het noorden
van het departement Meuse. Vandaag blijft hiervan
slechts een halve hectare over. Om het verleden te
doen herleven werd een land- en wijnbouwershuis uit
de 19de eeuw opengesteld voor het publiek. Er worden
wijn- en landbouwwerktuigen tentoongesteld. Je kunt
de expositie vrij bezoeken dankzij een systeem van
steekkaarten.
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[F1]

64 Rue Jules Bancelin
55120 LES ISLETTES
Tel.: + 33 (0)6 52 96 21 66
avargonne.sec@gmail.com
www.verre-argonne.org

18 Rue Oudun
55110 MURVAUX
Tel.: + 33 (0)3 29 80 82 27
of + 33 (0)6 03 55 23 99
jaboulan@gmail.com

Citadelle de Montmédy (Citadel)

[B4]

Leer de citadel van Montmédy kennen via het museum
van de vestingwerken en het museum Jules BastienLepage. Volg ook het met pijlen aangegeven parcours
van ongeveer 1 km over de omwalling: je kunt er
genieten van een mooi uitzicht over het omliggende
platteland en je kunt je tegelijk verdiepen in de
geschiedenis van de citadel door middel van borden
met uitleg, filmpjes en quizzen. Om de kinderen
vertrouwd te maken met de vestingbouw is er een
spelboekje. In juli en augustus worden er fakkeltochten
georganiseerd om je de citadel op een andere manier
te laten ontdekken!

Citadel – Hoge Stad
2 Rue de l’Hôtel de Ville
55600 MONTMÉDY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 15 90
(Office de Tourisme – Toeristische
Dienst/VVV)
tourisme.otpaysdemontmedy
@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

> Museum van de vestingwerken
Dit museum wil de rijkdom, de diversiteit en het
belang van het patrimonium van Meuse op het vlak
van militaire architectuur aantonen en dit van bij de
oorsprong tot aan het einde van de 18de eeuw. Je ziet
er maquettes van verdedigingswerken, oude wapens,
luchtbeelden van versterkte plaatsen in Meuse...
> In het museum Jules Bastien-Lepage
Dit museum wordt hulde gebracht aan deze portreten realistische schilder die in de 19de eeuw werd
geboren in Damvillers, niet ver van Montmédy.
Chronologische fries van het leven van de kunstenaar
en ook een paar schetsen van bij het begin, vervolgens
een reeks schilderijen met portretten of taferelen uit
het plattelandsbestaan. Raadpleeg de interactieve paal
om je bezoek volledig te maken en om te weten waar
zich het geheel van de werken van de schilder bevindt.

Musée des crèches (Museum van de kerststallen)

[D6]

Een museumruimte met 400 kerststallen van over
de hele wereld dat het evenement in Muzeray, dorp
van kerststallen, vereeuwigt. Verschillende thema’s
zijn ontwikkeld en in het bijzonder de kerststallen
van Europa, in een prachtig en feeëriek decor, een
volksverbeelding vanuit de vier hoeken van de wereld.

Association Bethléem
6 Rue Forbeuvillers
55230 MUZERAY
Tel./fax: + 33 (0)3 29 85 93 75
paalexandre@orange.fr
www.museedelacreche.com
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Musée de la faïence (Museum)

[F2]

Een versterkt huis uit de 17de eeuw dat meer dan
800 faience stukken en aardewerk van de Argonne
herbergt: Islettes, Waly, Lavoye, Salvange, Rarécourt,
Froidos en archeologische collecties, perkamenten en
muntstukken. Autografen uit de Revolutionaire Tijd
waaronder de kalender en de autograaf van MarieAntoinette en Lodewijk XVI.
Postkaarten van de Argonne.

Maison Forte
55120 RARECOURT
Tel.: + 33 (0)7 87 77 29 82
Duur van het bezoek: 1u15.

Musée d’Art Sacré et Bibliothèque bénédictine [H5]
(Museum voor Heilige Kunst Benedictijnse bibliotheek)
> Museum voor Heilige Kunst
Deze instelling, gevestigd in de zuidelijke vleugel van
het oude Palais Abbatial dat eveneens onderdak brengt
aan de benedictijnse Bibliotheek uit de 18de eeuw, is
aangewezen om het departementale patrimonium van
de heilige kunst tot zijn recht te laten komen door de
uitleningen van de gemeentes en het departement:
edelsmeedkunst maar ook beeldhouwwerken, voorwerpen
van populaire aanbidding (kerststal, taferelen met
wassen personages, reliekschrijnen). Een zaal in het
museum onthaalt tijdelijke tentoonstellingen.

Rue du Palais de Justice
55300 SAINT-MIHIEL
Tel./fax: + 33 (0)3 29 89 06 47
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

> Benedictijnse bibliotheek
De benedictijnse bibliotheek werd voltooid rond 1775
en bezit bijna 8 783 werken waarvan 74 manuscripten,
86 incunabelen en zeldzame bewaarde waardevolle
drukwerken, de oudsten dateren van de 10de eeuw.
Deze uitzonderlijke voorraad kan ontdekt worden in de
antichambre, rijk gedecoreerd doorheen verschillende
thematische tentoonstellingen. Een filmprojectie staat
toe de inhoud en de geschiedenis van de bibliotheek te
ontdekken.

Musée Raymond Poincaré (Museum)

[I5]

Het departementale museum is gevestigd op het
gelijkvloers van het voormalige zomerverblijf van
Raymond Poincaré. Het werd gebouwd tussen
1906 en 1913 in de neo-Lodewijk XIII stijl door de
architect Bourgon van Nancy. Raymond Poincaré,
geboren in 1860 in Bar-le-Duc, was 6 maand minister
en vervolgens President van Frankrijk onder de 3de
Republiek van 1913 tot 1920. Het museum haalt de
verbazingwekkende succesvolle carrière op van deze
politieke man, jurist en geletterde die de geschiedenis
van de Derde Republiek diep zal markeren.

Tuinen van Clos-Poincaré Zie pagina 71
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Clos Raymond Poincaré
55300 SAMPIGNY
Tel.: + 33 (0)3 29 90 70 50
cdmm@meuse.fr
www.meuse.fr

Musée de la bière (Biermuseum)

[B3]

Het Europese biermuseum is gevestigd in het oude
levensmiddelenmagazijn van de citadel van Stenay,
Gebouwd tussen 1609 en 1615. Het is open sinds
1986 maar gerenoveerd in 2008 en stelt u een nieuw
museum voor over een tentoonstellingsoppervlakte
van meer dan 2 500 m² om alles te begrijpen over
het bier en zijn geschiedenis, dankzij de collecties van
meer dan 50 000 voorwerpen.
Het museum neemt u mee te midden van de geuren
van de biertuin op zoek naar de aromaten en
gebruikte specerijen in de brouwerij. Het stimuleert
uw zintuigen: het zicht natuurlijk maar ook het taft
en de reuk, alvorens u te laten proeven uit een keuze
van 50 artisanale en industriële bieren. Het biedt u
duizend en één bezoekmogelijkheden naargelang
uw interesses: technische, culturele, gastronomische
of historische… in een cultureel programma dat
altijd maar vernieuwd. Breng ons een bezoekje! Een
bezoekje zonder mate te gebruiken!

Musée d’Argonne (Museum)

17 Rue du Moulin
55700 STENAY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 68 78
ou + 33 (0)3 29 86 79 07
musee.biere@meuse.fr
www.museedelabiere.com
Mogelijkheid tot begeleid bezoek
voor groepen en schoolkinderen,
alleen op reservatie.
Een parcours voor kinderen maar ook
vertalingen in het Duits, Nederlands
en Engels.

[E2]

Het museum, gevestigd in een modern gebouw dat
werd ingewijd in 1973, biedt drie afdelingen aan
die betrekking hebben tot de lokale geschiedenis:
arrestatie van de Koninklijke familie, kunst en
volkstradities, evocatie van de oorlog van 1914 - 1918
en de gevechten in de Argonne (waaronder de
mijnenoorlog). ‘Marie-Antoinette’ zaal: 9 schilderijen
stellen de koningin voor tijdens verschillende
periodes van haar leven, reliëfplan van Varennes in
1791, revolutionaire gravures.

Rue Louis XVI
55270 VARENNES-EN-ARGONNE
Tél. : + 33 (0)3 29 80 71 14
ou + 33 (0)6 14 53 29 96
mairievarennesenargonne@wanadoo.fr
Duur van het bezoek: 1 uur.
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Musée Jeanne d’Arc (Museum)

[K6]

Dit museum, is volledig gewijd aan de voorstellingen
van Jeanne d’Arc, maagdelijke strijdster en martelares,
waarvan het tragische lot schrijvers, artiesten en
historici nog altijd inspireert sinds meer dan twee
eeuwen. Het bezoek aan het museum is de eerste fase
van een ontdekkingscircuit van het erfgoed van de
stad, in het bijzonder de sites die de tijd van Jeanne
d’Arc ophalen inbegrepen (Porte de France, crypte van
de castrale kapel).
Het museum is gewijd aan Jeanne d’Arc en haar epos
doorheen de verbeelding van de 17de - 20ste eeuw. Twee
verschillende bezoeken mogelijk: begeleid bezoek
van het museum en de stad (min. 5 pers.) - vrij bezoek
van het museum. Animatie met museum parcours en
animaties over de wapens van de Middeleeuwen voor
schoolgroepen.

Musée de la Princerie (Museum)

Mogelijkheid tot een gekoppeld
bezoek met Domrémy.

[E4]

Het museum is sinds 1932 gevestigd in het Hôtel de
la Princerie, een elegante woning in Renaissance stijl,
dat een kloostergang uit de 16de eeuw bewaart en een
kleine gotische kapel. De collecties, zeer verscheiden,
hergroeperen archeologische collecties afkomstig van
de prehistorie en de protohistorie, Gallo-Romeins en
Merovingisch. De beeldhouwwerken van de 12de tot de
19de eeuw die uit oude, verdwenen kerken en kloosters
uit Verdun komen, faiences van de Argonne, van Franse
en Nederlandse keramiekcentra en van de hele wereld,
tot werken van schilders van de Maas uit de 19de eeuw,
Jules Bastien-Lepage en Hector Leroux uit Verdun die
de tweede prijs van Rome heeft gekregen.
Een zaal is gewijd aan de geschiedenis van de stad
Verdun, een ander aan het meubilair van Lotharingen
en nog een ander stelt de militaire uitrusting en
wapens voor uit de 16de tot de 20ste eeuw.
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Place de l’Hôtel de Ville
55140 VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)3 29 89 51 63
of + 33 (0)3 29 89 51 82
(Toeristische Dienst/VVV)
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

16 Rue de la Belle Vierge
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 86 10 62
princerie@grandverdun.fr
www.musee-princerie-verdun.fr
Duur van het bezoek: 1 uur.

Versterkte kerken, bijzondere religieuze
plaatsen en gebouwen
De Middeleeuwen waren ruige tijden.

De Maasstreek was als grensgebied genoodzaakt zich in te dekken en elk dorp had zijn
versterkte kerk met een robuuste klokkentoren, ‘hourde’ genoemd, die dorpelingen, dieren
en verdedigers bescherming bood bij aanvallen. Een aantal van deze kerken hebben de tijd
en de aanvallers geweldig doorstaan. Ze getuigen van een uitzonderlijke bouwkunst, die
kantelen en mezekouwen een heilig aangezicht gaven. De versterkte Saint-Rémi kerk van
Saint-Pierrevillers (12de – 16de eeuw) is een uitstekend voorbeeld. Onder de hanenbalken is
een permanente tentoonstelling gewijd aan de versterkte kerken van de Maasstreek.

versterkte kerken

Eglise fortifiée Saint-Rémy (Versterkte kerk)

[C6]

De versterkte kerk (12de - 16de eeuw) werd ingericht
als een museumruimte over het thema ‘versterkte
kerken in de Maas’. Vrij bezoek of begeleid bezoek voor
individuelen, groepen of scholieren, op reservatie.

55230 SAINT-PIERREVILLERS
Tel.: + 33 (0)3 29 85 95 44
of + 33 (0)6 43 78 65 64
tourisme-spincourt@orange.fr
www.codecom-spincourt.fr

bijzondere religieuze plaatsen en gebouwen

Basilique d’Avioth (Basiliek)

[A4]

De bedevaart van het feest ‘Notre-Dame du MontCarmel’ vindt plaats op 16 juli. Avioth is de plaats
van een eeuwenoude bedevaart (begin 12de eeuw),
oorspronkelijk voor de bouw van de zeer monumentale
Notre-Dame kerk van Avioth. De kerk, een kunstwerk
van schitterende gotische kunst, werd opgericht vanaf
de tweede helft van de 13de eeuw. Het gebouw, een waar
kantwerk van steen, is beroemd voor haar ‘Recevresse’
(ontvanger), een klein aedicula dat is gelegen voor
de kerk en uniek in zijn soort. De ‘cathédrale des
champs’ (veld kathedraal) is geklasseerd als Historisch
Monument sinds 1840 en erkend als basiliek sinds
1993.

12 Rue de l’Abbé Delhotel
55600 AVIOTH
Tel./fax: + 33 (0)3 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.avioth.fr
Begeleid bezoek (binnen en buiten
gedeelte): 45 min. op reservatie of vrij
bezoek.
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Église Saint-Étienne

[J3]

De oude collegiale kerk Saint-Pierre is een zeer mooi
voorbeeld van schitterende gotische architectuur. Het
gebouw herbergt een rijk meubilair: orgels, altaren,
bas-reliëfs en beeldhouwwerken. Twee onder hen zijn
toegekend aan de artiest uit de Maas Ligier Richier:
de ‘Calvaire’ en de ‘Transi’, meesterwerken van de
kunstgeschiedenis in Frankrijk. De glas-in-loodramen
zijn getekend door de Maarschalk van Metz en door
Champigneulle.
Begeleide bezoeken in het Frans, Duits en Engels voor
groepen, het hele jaar en op reservatie.

Chapelle Saint-Rouin (kapel)

55250 BEAULIEU-EN-ARGONNE
Tel.: + 33 (0)3 29 70 77 24

[G4]

Benoîte-Vaux is een belangrijke bedevaartsplaats, sinds
zeer lange tijd gekend in Lotharingen. Deze oude priorij
werd opgericht in de 12de eeuw en de kerk die werd
gebouwd in de 18de eeuw is rijkelijk gedecoreerd en
bezit mooie koorstoelen. Te zien: dichtbij de fontein:
een kruisweg waarvan de 14 haltes elk zijn gehouwd
in een blok steen.
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Duur van het bezoek: 1 uur.

[G2]

Moderne kapel, kubusvormige en onregelmatige blok
van grijs beton dat rust op paalwerk, verzoent de
natuur en hedendaagse kunst. Gebouwd door Père
Rayssiguier, leerling van Le Corbusier en medewerker
van Matisse aan de ‘Chapelle de Vence’. De glas-inloodramen werden getekend door een jonge Japanse
artiest, Kimié Bando.

Benoîte-Vaux (Oude priorij)

Place Saint Pierre
55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 79 11 13
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr

Benoîte-Vaux Accueil
55220 BENOITE-VAUX
Tel.: + 33 (0)3 29 80 52 35
bv.accueil@wanadoo.fr
www.catholique-verdun.cef.fr/spip

Église Saint-Florentin

[L5]

Gebouw van eind 13de eeuw dat talrijke verbouwingen
heeft ondergaan en dat is voorzien van een uitzonderlijk
verdedigingssysteem: kerkhofmuur die de omsluiting
vormt, moordgat op ingerichte boog in het bovenste
deel van de toegangspoort. Binnenin is er het graf van
Saint-Florentin en 21 muurschilderijen waarvan 18
die zijn leven voorstellen.

Église Saint-Didier

55130 BONNET
Tel.: + 33 (0)3 29 89 62 58

[F2]

De kerk Saint-Didier werd in de 16de eeuw opgetrokken
in een stijl die half gotisch en half renaissance is.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ze in brand
gestoken door Württembergse soldaten en ze werd
pas in 1919 herbouwd. Binnen kun je de graflegging
van Christus bewonderen: een geheel van 6 beelden
waaronder de Heilige Vrouw met Kapje, toegeschreven
aan Ligier Richier.

Église Notre-Dame de Bonne Garde

[C3]

Spitsboogkerk uit de 14 eeuw (geklasseerd als
Historisch Monument in 1920) dat werd gebouwd te
midden van de oude citadel van Dun-Haut en bevat
twee monumentale beeldhouwwerken van Ipoustéguy
‘Mort de l’Evêque Neumann’ en ‘Christ’.
de

55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tel.: + 33 (0)3 29 88 42 22

Esplanade des Seigneurs d’Apremont
55110 DUN-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr
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Église Saint-Martin

[E6]

De kerk Saint-Martin (MH), een prachtig gebouw, heeft
een schitterend gotisch koor met een uitzonderlijke
schoonheid en een belangrijk werk van de Renaissance
beeldhouwer Ligier Richier: la Pietà. De kerk bevat
eveneens talrijke kunstvoorwerpen die werden
geklasseerd als Historisch Monument.

55400 ETAIN
Tel./fax: + 33 (0)3 29 87 20 80
of + 33 (0)3 29 87 22 87
of + 33 (0)6 78 75 65 06.
publics@tourisme-etain.fr
www.tourisme-etain.fr
Begeleid bezoek: op reservatie.

Eglise Abbatiale (Abdijkerk)

[E1]

Oude cisterciënzers abdij dat werd gesticht in het
begin van de 12de eeuw (geklasseerd als Historisch
Monument in 1862). Prachtig rozet, afkomstig van de
abdij Saint-Vannes in Verdun.

Église Notre-Dame

55120 LACHALADE
egliselachalade@gmail.com
www.amisabbayedelachalade.fr

[C2]

Romaanse kerk, gebouwd vanaf de 11de eeuw
(geklasseerd als Historisch Monument in 1869),
versierd portiek en portaal met beelden (13de eeuw)
en een opmerkelijke crypte (12de eeuw).

55110 MONT-DEVANT-SASSEY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 91 17
of + 33 (0)3 29 74 80 42
www.mont-devant-sassey.org
Mogelijkheid tot begeleide bezoeken
voor individuele personen of groepen
op reservatie.
Duur: 45 min. minimum.

Église Saint-Louvent

[H3]

Majestueus monument, één van de mooiste schitterende
gotische kerken van het zuiden van het departement.
Zijn portaal is karakteristiek voor de Barrois architectuur
in het begin van de Renaissance.
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55250 REMBERCOURT-SOMMAISNE
Tel.: + 33 (0)3 29 70 67 01
of + 33 (0)3 29 70 70 26

Église Saint-Étienne

[H5]

Deze kerk met gekleurde glas-in-loodramen bevat
een belangrijk werk van Ligier Richier, het Sepulcrum.
‘La mise au tombeau’ (graflegging), werd onlangs
gerestaureerd en is terecht erkend als hoogtepunt
in de Lotharingse beeldhouwkunst van de 16de eeuw.
Dit geheel van 13 personages, een beetje groter dan
natuurlijk en in kalksteen van de Maas met een heel
fijne korrel, is de laatste gekende realisatie van de
beeldhouwer in Frankrijk.

Église Saint-Michel

55300 SAINT-MIHIEL
Tél./fax : + 33 (0)3 29 89 06 47
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Begeleid bezoek voor groepen en op
reservatie.

[H5]

De abdijkerk Saint-Mihiel herbergt de ‘Pâmoison de la
Vierge’ (de bezwijming van de Maagd), gebeeldhouwd
door Ligier Richier. Niet te missen: de 80 koorstoelen
en de prachtige orgelgaris uit de 17de eeuw.

55300 SAINT-MIHIEL
Tél./fax : + 33 (0)3 29 89 06 47
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr
Begeleid bezoek voor groepen en op
reservatie.

Église Saint-Léonard

[D6]

De Saint-Léonard kerk, gebouwd in 1536, is
geklasseerd als Historisch Monument sinds 1906.
Kom de geschiedenis van deze kerk ontdekken en
bewonder de rijkdom van zijn erfgoed waaronder zijn
betonnen dakstructuur.

55230 SENON
Tel.: + 33 (0)3 29 85 95 44
of + 33 (0)6 43 78 65 64
tourisme-spincourt@orange.fr
www.codecom-spincourt.fr
Bezoek alleen voor groepen
(min. 5 pers./max. 20 pers.)
op reservatie.
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Abbaye de Jovilliers (Abdij)

[K3]

Abdij uit de 12 eeuw, van de Prémontrés orde en
weer opgebouwd in de 18de eeuw. Ze maakt deel uit
van de gemeente Stainville tussen Ménil-sur-Saulx en
Juvigny-en-Perthois. Vandaag blijven de bijgebouwen,
de overdekte waterput, de prachtige gewelfde kelders
en een deel van de abdijruimtes met mooie vertrekken
over. De kerk heeft haar voorgevel, samengesteld uit
twee massieve vierkantige torens, bewaard.
de

Crypte Saint-Dagobert

[B3]

In de crypte kan men het portaal van de Saint-Dagobert kerk (9de12de eeuw), de mysterieuze steen van Stenay en het denksteen van
de verloren Koning gaan bekijken. In de Saint-Dagobert zaal is er een
permanente tentoonstelling over de geschiedenis, de Merovingische
archeologie en de geschiedenis en de legende van Saint-Dagobert II.

Chapelle Castrale (Kapel)

55700 STENAY
Tel./fax: + 33 (0)3 29 80 48 04
of + 33 (0)3 29 80 48 19
cerclesaintdagobert@wanadoo.fr

[K6]

Het is van deze historische plaats, dat een uitzicht
heeft over de stad, dat Jehanne d’Arc vertrok om haar
missie te volbrengen, door op 23 februari 1429 door
de ‘Porte de France’ te passeren. De kapel herbergt in
haar crypte het beeld van de Notre Dames des Voûtes
waarvoor Jehanne graag mediteerde.
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Jovilliers Echanges et Culture
55500 STAINVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 78 65 81
abbayedejovilliers@orange.fr
www.abbayedejovilliers.fr

Office de Tourisme
(Toeristische Dienst/VVV)
55140 VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)3 29 89 51 82
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

Cathédrale Notre-Dame (Kathedraal)

[F4]

Prachtig heterogeen gebouw (van de 10de tot de 18de
eeuw) waar de Romaanse en Gotische kunststijlen zich
vermengen. Crypte van de 12de eeuw, kloostergang
van de 14de - 16de eeuw, baldakijn en orgel van de 18de
eeuw.

7 Place Monseigneur Ginisty
55100 VERDUN
Tel.: + 33(0)6 70 86 05 80
collet.michel3@wanadoo.fr

te ontdekken

Pressoir Seigneurial (Landsheerlijke pers)

[J3]

De pers van de heerlijkheid van Combles-en-Barrois
kwam in 1970 in handen van het Bureau voor
Toerisme van Bar-le-Duc en kreeg in 1977 een plaatsje
in de Rue des Ducs. Staat op de lijst van historische
monumenten. Deze pers vormt samen met die van de
abdij van Beaulieu het onweerlegbare bewijs van een
rijke wijnbouwtraditie in Meuse. Typische pers met
hefboom uit de 15de eeuw, herinnert aan de productie
van de ‘Pineau de Bar’ tot het begin van de 20ste eeuw.

75 Rue des Ducs de Bar
55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 79 11 13
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr
Vrije toegang.

Pressoir de Beaulieu-en-Argonne (Pers van Beaulieu-en-Argonne)
De Pers van de Abdij, geplaatst in een bakstenen
gebouw, heeft gewerkt tot het einde van de XIX eeuw.
De pers, geklasseerd als Historisch Monument, is
samengesteld uit een boom en een tegengewicht
dat bijna 30 ton weegt en het kan 3 000 kg druiven
behandelen.

[G2]

55250 BEAULIEU-EN-ARGONNE
Tel.: + 33 (0)3 29 70 68 62
beaulieuenargonne@orange.fr
Vrije toegang.
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Bijzondere wasplaatsen, fonteinen en bruggen

[K3]

Dit is een andere toeristische ‘deugd’ van de Maasstreek, even zorgvuldig
onderhouden. U komt ze tegen op kleine weggetjes, deze schilderachtige en
interessante bouwwerkjes.
Ze worden nog dagelijks gebruikt en maken integraal deel uit van het landschap
van de Maasstreek. Wasplaatsen, fonteinen en bruggen: monumenten die het
boerenland een vleugje ouderwetsheid geven. Een herinnering aan het nog zo verse
gisteren, de vrucht van plaatselijke vakkennis. Ze zijn beslist de moeite en de omweg
waard. De wasplaatsen bestaan uit een combinatie van natuursteen, hout, en staal
uit de ontwakende Lotharingse staalindustrie. De diverse watertoevoertechnieken,
het gebruik van stromend of bronwater, de Latijnse inscripties en de verschillende
voorzieningen voor het gemak van de wasvrouwen maken deze plaatsen extra
bijzonder. Het ruikt hier naar leven en naar fantasie.
Het grote aantal fonteinen in het departement doet er nog een duit bovenop. In
Andernay komt u Neptunus tegen, in Lacroix-sur-Meuse een stelletje kariatiden,
in Mauvages een Egyptische god en in Villotte-devant-Louppy een rund op ware
grootte. En dan de stenen bruggen uit vervlogen tijden in het dal van de Saulx…
Al die scheppende verbeeldingen, origineel dus aantrekkelijk, geeft dorpen en
dalen in de Maasstreek beslist een meerwaarde.

Archeologische Vindplaats Nasium

[K4]

Op het grondgebied van de 3 huidige gemeentes Naixaux-Forges, St-Amand-sur-Ornain en Boviolles. Elke
zomer organiseert de vereniging ‘La Cité des Leuques’
activiteiten om het publiek op boeiende wijze te laten
kennismaken met de lokale en regionale geschiedenis.
Eerst en vooral zijn er van juni tot eind september
de rondleidingen in een idyllisch kader: op
verkenningstocht naar de Romeinse stad of de
Gallische hoofdstad. Er zijn weekends waarin je de
archeologische opgravingsterreinen kunt bezoeken
en met de onderzoekers een praatje kunt maken over
hun laatste vondsten.
Kom in de zomer kennismaken met de legioensoldaten
van het 22ste Legioen van Nasium en hun
ambachtslieden! De presentatie van de kostuums, de
uitrusting en de gebaren - gebaseerd op voorwerpen
uit het museum en archeologische research - is uniek
in de regio. De natuurgetrouwe weergave van het
stuk artillerie is bovendien uniek in Frankrijk. Gratis
rondleidingen.
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Tel.: + 33 (0)3 29 70 93 07
lesleuques@free.fr
www.nasium.net
Gratis rondleidingen.

De kastelen

Château Stanislas

[J5]

Het kasteel werd in 1662 door de Kardinaal van Retz op
de overblijfselen van een 12de-eeuws fort opgetrokken
en vanaf 1708 door de Prins van Vaudémont
verfraaid. Het Bureau voor Toerisme organiseert een
buitengewone rondleiding in de ‘bedolven’ delen van
het kasteel!

Château de la Varenne

55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 91 33 16
(Toeristische Dienst/VVV)
ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

[K2] Zie het kasteelpark pagina 70

Elegant kasteel dat werd gebouwd op een oud versterkt
huis in 1506 door Pierre Merlin, accountant van de
Hertog van Bar. De architectuur is eenvoudig, zonder
gebeeldhouwde versiering: men is gecharmeerd door
de harmonie van de verhoudingen en de zuiverheid
van de lijnen. Aan de vier hoeken van het hoofddeel
overkoepelen de leistenen daken in peperbusvorm
de uitkijktorentjes. Het dak met vier zijden die zijn
bedekt met oestgeester pannen is even hoog als
de voorgevel. De twee vleugels, die in 1574 zijn
gebouwd, bakenen het gesloten voorplein af door een
versierde baluster in de vorm van een bloemenvaas in
steen, dat dateert uit de 18de eeuw. De duiventil, een
koninklijk voorrecht, grenst aan het huis en is trots op
zijn 3 000 vogelgaten, een bewijs van de rijkdom van
de voormalige eigenaar... Binnenin het voorportaal
is er opmerkelijke en zeldzame gebeeldhouwde
Renaissance caissonzoldering in steen, met daarnaast
een monumentale trap met een trapleuning in
smeedijzer van de 18de eeuw. Het park, geschreven in
de inventaris van Parken en Tuinen, is omringd door de
Saulx en beschermt prachtige bomen en een Franse
tuin.

9 Rue Victor Pétin
55000 HAIRONVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 70 21 45
of + 33 (0)6 07 60 02 20
duburch@yahoo.fr
www.lorrainedesjardins.com
Bezoek van ‘geklasseerde delen
buiten’ voor groepen en op afspraak.
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Château d’Hattonchâtel

[G6]

Het kasteel van Hattonchâtel, oude heerlijkheid van
de Bisschoppen van Verdun, werd gebouwd door de
bisschop van Hatton in de 19de eeuw. Het is één van
de belangrijkste plaatsen met een rijke geschiedenis
van Lotharingen. Het onderging bestormingen onder
verschillende oorlogen en werd vervolgens gerestaureerd
door een Amerikaanse vrouw, Mw Skinner. Het geheel,
gelegen op een voorgebergte dat de vlaktes van de
Woëvre domineert, biedt een impressie van evenwicht,
authenticiteit en serene schoonheid.

Tour Valéran (Toren)

[J4]

De Valéran Toren, 22 m hoog, is een overblijfsel van
de versterkingswerken van de omheining dat het
kasteel van de Comtes Linéens beschermde en waarin
de belangrijkste architecturale getuigenis van de
middeleeuwse periode verblijft. Dit verdedigend geheel,
waarvan de bouw begon in de 12de eeuw en beëindigde
in de 15de eeuw, diende als kantongevangenis van de
18de tot de 19de eeuw.
Het bezoek bevat eveneens: de Notre-Dame des
Vertus kerk (XVIe,IMH), het Stadhuis, Wandeling op de
vestingmuur, de Valéran Toren (XIIe-XVe, MH), Het Parc
des Luxembourg (geklasseerde site).

Logis Seigneurial

Rue de la Tour
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tel.: + 33 (0)3 29 78 06 15
bureau-info@lignyenbarrois.fr
www.tourisme-barleduc.fr

[J2]

Het oude kasteel van Lisle, gelegen in een bocht van
de Saulx rivier, heeft haar gracht en haar gewelfde
spitsboogpoort, die dateren uit de Middeleeuwen,
behouden. In het begin van de XVIII eeuw voorziet
François Le Besgue de Nonsart het kasteel met
een opmerkelijke binnendecoratie. Lambrisering in
rocaille, open haarden en trumeaux, alsook het
uitzonderlijke beschilderde plafond dat de trap bedekt,
stellen een mooie homogeniteit voor, uitgevoerd met
veel finesse. Van het kasteel, ontmanteld en verkocht
per perceel in 1812, werd alleen de ‘Logis Seigneurial’
bewaard met zijn authenticiteit en werd in 1994
verdient geklasseerd als Monument Historique. Dit
patrimonium, een lange tijd vergeten, wordt ontsluierd
door de eigenaars, alsook zijn geschiedenis, die vanaf
XIII eeuw altijd nauw werd gelinkt aan die van Barle-Duc.
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55210 HATTONCHÂTEL
Tel.: + 33 (0)3 29 89 31 79
sophie.fabien.castle55@gmail.com
www.hattonchatelchateau.com

1 Cour du Château
55000 LISLE-EN-RIGAULT
Tel.: + 33 (0)6 59 59 32 21
contact@chateaudelisle-en-rigault.fr
www.chateaudelisle-en-rigault.fr

Château de Louppy-sur-Loison

[C4]

Renaissance kasteel dat werd gebouwd in de 17de
eeuw door Simon II de Pouilly, militair gouverneur
van Stenay, voor de Hertog van Lotharingen. Zijn
architecturale interesse vindt men vooral terug in
zijn met veel fantasie gebeeldhouwde portalen en
portieken en in zijn indrukwekkende duiventil.

Château de Thillombois

1 Rue Porte Haute
55600 LOUPPY-SUR-LOISON
Tel.: + 33 (0)9 65 16 54 65
chateaudelouppy@orange.fr

[H4]

Heel mooi architecturaal en majestueus geheel,
Engels park. Het kasteel werd vergroot en verfraaid in
1825 en 1873, overblijfselen van een vierkante toren
en het centrale deel, delen uit de 16de en 17de eeuw,
terras met balustrade.
Het hele jaar door zijn er culturele evenementen
en animaties. Vrij bezoek van het park van 43ha
van april tot oktober, behalve wanneer het kasteel
wordt gebruikt voor evenementen en wanneer het is
verhuurd.

Le Château de Gombervaux

Connaissance de la Meuse
55260 THILLOMBOIS
Tel.: + 33 (0)3 29 75 07 07
chateau.thillombois@wanadoo.fr
http://chateau-thillombois.com
Begeleide bezoeken van het kasteel
op reservatie.

[K6]

Het kasteel van Gombervaux, op 3,5 km ten noordwesten
van Vaucouleurs, dicht bij de D964, is één van de
zeldzame middeleeuwse architecturale voorbeelden
dat verstandig is behouden. Met de imposante
verhevenheid van de voorgevel en zijn donjon, en de
decoratieve schoonheid van zijn zalen, spiegelt dit
gebouw uit de 14de eeuw in een prachtig valleitje in
zijn grachten vol water. Het hele jaar op afspraak.

55140 VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)9 71 51 77 11
of + 33 (0)6 52 93 94 72
contact@gombervaux.fr
www.gombervaux.fr
Begeleide bezoeken op reservatie.
Mogelijkheid tot het ter beschikking
stellen van de plaats voor culturele
evenementen.
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Sports en ontspanning
Zin in een adrenalineboost,
zin om te herbronnen samen met familie of vrienden?
Het departement Meuse met zijn grote stukken open natuur, zijn waterpartijen en zijn bossen
leent zich uitstekend voor het uitoefenen van je passie. Trektochten, klimparcours tussen de
bomen, uitstapje met de boot... zoveel activiteiten die zich aan jou openbaren...

45

Recreatiedomeinen

48 Watersporten
51

Gemotoriseerde activiteiten
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Ontdekkingsactiviteiten van de natuur

66

De natuur ontdekken

Recreatiedomeinen

Base de loisirs du Colvert

[F5]

Aangelegd recreatiedomein van 30 ha, waterpartij van
9 ha. Zwemmen, kanovaren, kajakken, waterglijbaan.
Huisdieren toegelaten. Bar-restaurant op het terrein,
snackbar op het strand.
Camping met 100 staanplaatsen en verhuur van
mobilhomes.

Base de loisirs du Lac Vert Plage

55160 BONZEE
Tel.: + 33 (0)9 67 71 59 46
http://base-de-loisirs-du-colvert.fr

[C2]

Welkom bij het Lac Vert Plage, een haven van rust
en vrijheid waar je je ten volle kunt ontspannen en
kunt proeven van allerlei openluchtactiviteiten. Een
groen en schaduwrijk terrein van 18 ha, waarvan 6
ha waterpartij, een uitstekende ontvangst en talrijke
voorzieningen om te zorgen voor een maximaal
comfort en een gevoel van welbehagen.
Activiteiten: bewaakt zwemmen, vissen, verhuur van
waterfietsen, waterglijbaan, speelweide voor kinderen,
bowling voor iedereen.
In juli en augustus elke woensdagochtend markt. In
de zomer elke week muziek. Plaats om te picknicken.
Diverse wandelingen en bezienswaardigheden in de
buurt.
Camping-caravanning met 435 staanplaatsen. Verhuur
van uitgeruste chalets (16) voor 5 of 6 personen,
een chalet (3 personen) die toegankelijk is voor
mensen met beperkte mobiliteit. Tenten-slaapzalen
voor groepen (48 plaatsen). Parkeerplaats met
voorzieningen voor kampeerwagens.

3 Bis Rue de la Gare
55110 DOULCON
Tel.: + 33 (0)3 29 80 90 38
lacvertplage@wanadoo.fr
http://lacvertplage.fr
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Lac de Madine (Meer van Madine)

[H7]

Het meer van Madine is een watervlakte van 1100 hectare, maar ook een nationaal
reservaat van 1735 hectare midden in het Regionaal Natuurpark van Lotharingen,
een gebied waar niet mag worden gejaagd en waar de in het wild levende dieren dus
worden beschermd. Dit recreatiedomein is een klein stukje paradijs, de ideale plek om te
ontspannen: volg de gids...

> Het watersportcentrum

Je houdt van watersport? Dan moet je beslist bij ons een kano, een catamaran, een
surfplank... komen huren. Je zou graag met vrienden of familie een zeiltocht maken
(zeilboot met 10 plaatsen)? Wij bieden stages en initiatiedagen aan om de technieken te
leren of om je te vervolmaken. Geopend van februari tot oktober, 7 dagen op 7 tijdens de
zomer en de schoolvakantie (buiten deze periode eerst informeren).

> Golf

Een golfterrein van 3020 m met 9 holes, perfect om je als beginneling vertrouwd te
maken met de golfsport. Naast dit terrein met 9 holes, dat vlak is en waarop talrijke
waterhindernissen zijn voorzien, heeft de club ook nog een leerparcours en een overdekte
driving range met 12 posten. Je kunt ter plaatse materiaal en een golfkarretje huren. Het
hele jaar geopend, afhankelijk van de weersomstandigheden.
golf@lacmadine.com - www.golfclubmadine.fr

> Vissen

De droomplek voor liefhebbers van vissen in zoet water: snoek, karper, rivierbaars,
zander... ze liggen op jou te wachten. Viskaart voor een dag, voor twee weken of voor een
jaar. Vraag informatie.
peche@lacmadine.com - www.lespecheursdemadine.fr

> Klimparcours tussen de bomen, volop avontuur

Daag jezelf uit met deze 5 te gekke parcours (blauw, paars, groen, geel en rood), spring
van boom naar boom, een paar meters boven de grond, in alle veiligheid dankzij de
instructies van ervaren boomklimmers. Test hoe lenig je bent, hoe goed jij je evenwicht
kunt bewaren en hoeveel lef je hebt met parcours die aan jouw niveau zijn aangepast.
Sensatie gegarandeerd op het reuzenklimparcours met 3 tokkelbanen die over het meer
scheren, een quick jump waar je een sprong van 12 meter in het niets kunt maken! Klim op
je fiets, peddel over een houten bruggetje of voel de kick als je surft op je snowboard... De
adrenaline raast door je lichaam!
Nieuw: Disc’golf. Spel met regels die gebaseerd zijn op het golfen. Je gooit met een
soort frisbee, maar dan kleiner en zwaarder, naar een doel dat als ‘hole’ dienst doet. Die
doelwitten kunnen bomen zijn, maar ook palen of metalen manden...
AX AVENTURE - Xavier : + 33 (0)6 42 17 45 57 - axaventure04@gmail.com

> Een ornithologisch observatorium dat op het water lijkt te drijven, met de oever

verbonden door een houten brug. Hier kun je de vogels observeren die komen nestelen
in een vreedzame inham van het meer. Het zijn meer dan 200 soorten: kokmeeuwen,
kievieten, visarenden, wouwen... Er is ook een pad aangelegd: volg het en ontdek de
opmerkelijke biodiversiteit van het meer.

> En er is nog zoveel meer: speciaal aangelegde en in juli en augustus bewaakte

stranden, ruitercentrum, verhuur van mountainbikes, tandems, choppers, ligfietsen en
elektrische fietsen, karts, wagentjes, tennisbanen, voetbalterreinen, ballonnen...
Verken het terrein ook met het treintje, ontdek zijn geschiedenis en geniet van de schoonheid
van zijn landschappen. Je kunt wandelen of fietsen: 2 circuits, 18 of 23 km.
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> Overnachten

Je zou hier graag een nachtje, een weekend of een
week logeren met familie of vrienden? Wij bieden
je verschillende mogelijkheden: het dorp met
30 vakantiewoningen** voor 4-6 personen, het
overnachtingscentrum met 30 tweepersoonskamers,
de camping met 300 staanplaatsen en een
parkeerterrein voor kampeerauto’s.
Een must!
Wil jij je vakantie op een originele manier
doorbrengen en slapen op een heel ongewone
plek? Wil jij je één voelen met de natuur en je
laten omringen door rust? Wil jij helemaal weg
van de sleur van alledag? De houten woonwagens
(kwaliteitslabel van Meuse), volledig ingericht en
voorzien van alle comfort, nodigen uit tot reizen
en dromen. Je kunt ze het hele jaar huren.
Een hongertje? Zin in iets fris? De ‘Brasserie du
Port’, de ‘Bar des Typhas’, de snackbar en het terras
van de ‘Bar de la Plage’ verwelkomen je met open
armen.
Het recreatiedomein beschikt over kwaliteitsvolle
zalen en infrastructuur die je kunt huren voor
evenementen of sportmanifestaties.
… en het hele jaar lang allerlei festiviteiten, tentoonstellingen... vraag naar de evenementenkalender.

Lac de Madine - 55210 NONSARD
Tel.: + 33 (0)3 29 89 32 50
contact@lacmadine.com
www.lacmadine.com
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Watersporten
kano en kajak

Ancerville - Bar-le-duc Canoë-kayak club

[K2]

Veilig peddelen op het water met familie of vrienden.
Een instructeur laat je kennismaken met het natuurlijke
milieu en biedt een afvaart van de rivier aan voor
groepen.
Vanaf 8 jaar. Initiatie met instructeur. De deelnemers
moeten kunnen zwemmen. Verzekering inbegrepen.
Begeleiding bij alle prestaties.

Meuse Canoë (Kanovaren op de maas)

[E4]

Afdaling van de Maas in een kano van 2 of 4 plaatsen (2 volwassenen
en 2 kinderen) of in een kajak. Vertrek in volle natuur met een parcours
zonder risico tussen Charny en Régnéville, in de buurt van Verdun.
Mogelijkheid tot een maaltijd aan de oever, in Charny.
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La Pointerie - 55170 ANCERVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 75 38 09
reby.isabelle@wanadoo.fr
kayak.abck@free.fr
http://canoekayak-ancervillebarleduc.fr

55100 CHARNY-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)6 80 22 24 18
jean-christophe.drouet@wanadoo.fr
www.meusecanoe.com

Canoë Kayak Club de Saint-Mihiel

[H5]

Verhuur van kano of kajak zonder begeleiding, per
uur, per dag of per halve dag. Afdaling van de Maas
met boottransport en begeleiding vanaf 5 personen.
Afnemende prijs volgens het aantal personen.
Verplicht kunnen zwemmen. Verzekering is inbegrepen.

Rando Canoe sur la Meuse (Kanovaren op de maas)

Promenade des Dragons
55300 SAINT-MIHIEL
Tel.: + 33 (0)6 09 87 78 12
of + 33 (0)6 01 78 96 41
kayackclubsaintmihiel@gmail.com
val.sp@free.fr

[K6]

De hele zomer lang worden er in het weekend vrije
afvaarten zonder begeleiding georganiseerd, van Pagnyla-Blanche-Côte naar Champougny, om 14.30 of 16.30u
(reken op 1 uur en 45 minuten). Beperkt aantal plaatsen,
reserveren verplicht bij het Bureau voor Toerisme van
Vaucouleurs. Kinderen moeten 8-10 jaar oud zijn en
moeten kunnen zwemmen. De vereniging ‘Les Funnys’
heeft 6 kano’s van 3 à 4 plaatsen en de plaatsen in
het midden zijn gereserveerd voor kinderen of lichte
volwassenen.

Tel.: + 33 (0)3 29 89 51 82
(Toeristische Dienst/VVV)
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.lesfunnys.com
Voor groepen afvaart mogelijk in het
weekend op aanvraag.

> Informatie +:
Kom de vallei van de Aire en haar ongerepte omgeving ontdekken. Wij hebben 6 kano’s met plaats voor
3 volwassenen of 2 volwassenen/2 kinderen, die je kunt huren voor een halve dag.
Informatie:
Tel: + 33 (0)3 54 65 52 16 of + 33 (0)6 19 82 22 97
romain.gerard70@sfr.fr
www.chambredhotesaufildelaire-varennesenargonne.fr
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rondvaart

Meuse Nautic

[C3]

Scheep in voor een paar uur of een weekend en ontdek
de charme van het water... Geen vaarvergunning
nodig om enkele dagen kapitein te spelen: na een
korte initiatie ben je helemaal klaar om een van onze
‘Souchets’ te besturen. Een ‘Souchet’ is een ontzettend
gemakkelijk bestuurbare plezierboot. Verhuur van
3 boten 4 tot 8 plaatsen per boot, Verhuur van plezierboot
‘La Fauvette’ voor 12 personen voor een dag.
Je hebt geen zin om zelf aan het roer te staan? Meuse
Nautic organiseert ook mini-cruises om de ongerepte
Maas te ontdekken!

Bateau le Mosa (Passagiersboot ‘Mosa)

Andere formules à la carte
(cruise met maaltijd, geschenk,
speciale gelegenheden...):
neem contact met ons op.

[F4]

U kan op de Maas aan boord gaan op de passagiersboot
‘Mosa’, die een capaciteit van 110 passagiers heeft. U
geniet tegelijkertijd van een cruise op de rivier en een
originele ontdekking van Verdun met unieke zichten
op de monumenten.
De toelichtingen beschrijven u de nauwe banden
tussen de rivier en de stad.
Mogelijkheid tot een cruisemaaltijd (diner of lunch).
Tocht met commentaar (in drie talen: Frans, Engels,
Duits) met vertrek aan de jachthaven, panoramisch
uitstapje.
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Le Pont Cassé
Chemin de la Perchette
55110 DUN-SUR-MEUSE
Tél. : + 33 (0)3 29 80 82 27
ou + 33 (0)6 22 18 24 98
meuse-nautic@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Quai de la République
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)6 31 48 63 92
info@fluviatours.fr
www.fluviatours.fr

Gemotoriseerde activiteiten
Droom je ervan om te vliegen? Heb je zin in een luchtdoop? Zou je graag
vanuit de hoogte de prachtige landschappen van Meuse bewonderen?
Informeer dan zeker bij een van onze dienstverleners.

le karting

SKLC 55

[H3]

Hou je van een stevige kick? Kom dan rijden met
een Sodikart (270cc) op ons kartcircuit van 713
meter. Kippenvel gegarandeerd! Evenementen
voor groepen en bedrijven, vaste prijs op
aanvraag.
55260 CHAUMONT-SUR-AIRE
Tel.: + 33 (0)6 07 82 62 09
postmaster@sklc55.fr - www.sklc55.fr

Karting 55

[F4]

Kom bij ons karten en beleef een geweldig
moment samen met je vrienden of collega’s.
Restauratie ter plaatse: pizzeria, sandwichbar.
Boulevard Stratégique - 55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 86 31 83 of + 33 (0)6 07 11 87 15
e.schwab@laposte.net - www.k55.fr
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in de wolken

Aéroclub du Sud Meusien
Les hauts de Chée [I3]
55000 CONDE-EN-BARROIS
Tel./fax: + 33 (0)3 29 77 18 30
Tel.: + 33 (0)6 87 28 86 90
aeroclub_sudmeusien@yahoo.fr
www.aeroclub-sudmeusien.fr

Club ULM Bar-le-Duc Extrêmes

[I2]

55000 FAINS-VEEL
Tél./fax : + 33 (0)3 29 45 15 60 of + 33 (0)6 08 25 67 96
thillement@aol.com

Cirrus Air Évasion

[I6]

Gehucht: aux Roppes
55200 GEVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 91 58 36 of + 33 (0)6 08 55 25 13
cirrusairevasion@gmail.com
http://cirrusairevasion.free.fr

Made in ULM

[H6]

55210 HEUDICOURT-SOUS-LES-COTES
Tel.: + 33 (0)6 82 67 19 34

ULM Club

[B4]

Vliegbasis / 55600 MARVILLE
Tel.: 00 32 496 807 521

Aéro-Club Robert Thiery
Aérodrome Sommedieue/Verdun
Le Rozelier [F5]
55320 SOMMEDIEUE
Tél. : + 33 (0)6 33 40 24 99
acrtvdn@wanadoo.fr
http://acrt.free.fr
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Ontdekkingsactiviteiten van de natuur

parcours in de bomen

Parc de loisirs Vert Forêt-vasion (Recreatiepark)

[D3]

Kom het bos veroveren! Test hoe goed jij je evenwicht
kunt houden en hoe lenig jij bent op een klimparcours
tussen de bomen, met apenbruggen, loopplanken
van rondhout, een snowboard, reuzenschommels,
tokkelbanen van 500 meter...
Herontdek je 5 zintuigen op dit ludieke parcours,
trek je schoenen uit en ga blootsvoets wandelen in het
bos (ongeveer 1 uur). Het prikt, het is zacht, het kriebelt, het
is koud, het is ruw... een echt voelavontuur met 5 ruimten
die je verrassen met spelletjes voor het zicht, de reuk,
het gehoor, de smaak en de tastzin. En om te eindigen
een adembenemende afdaling van 100 meter! Met zijn
tweetjes, vastgemaakt in een ENORME opblaasbal, langs
de helling naar beneden. Spannend!

La Gustaville
55110 SIVRY-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)6 74 06 39 49
foret-vasion@orange.fr
www.foretvasion.com

Klimparcours tussen de bomen Zie pagina 46
golf

Golf Club

[J2]
Op een zachtgroen en natuurlijk glooiend terrein
volgen de 18 holes perfect het reliëf van het prachtige
platteland van Meuse. Dit gevarieerd en uitdagend
parcours ligt verwijderd van alle drukte. Rust
gegarandeerd op 5 minuten van Bar-le-Duc en twee
uur van Parijs.

38 Rue Basse
55000 COMBLES-EN-BARROIS
Tel.: + 33 (0)3 29 45 16 03
golfdecomblesenbarrois@gmail.com
www.golfdecombles.fr

Golfsport Madine Zie pagina 46
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sterrenkunde

Association Sammielloise d’Astronomie (Astronomievereniging)
Het observatorium van ‘Champ Chipoté’ is een
astronomisch observatieterrein in volle natuur, 5 minuten
van Saint-Mihiel. Wat zou je ervan vinden om even
hallo te zeggen tegen de sterren? Het observatorium
organiseert regelmatig speciale avonden waarop het
publiek de allermooiste bezienswaardigheden van de
hemel kan komen bewonderen: de maan, Saturnus en
Jupiter... Er worden ook activiteiten georganiseerd voor
schoolreizen en vakantiescholen, zoals ‘Jouons avec le
Soleil’ (laten we spelen met de zon). Bezoek aan het
Planetarium en projecties...

[H5]

55300 LES PAROCHES
Tél. : + 33 (0)6 88 48 68 43
f.rannaud@gmail.com

reuzenlabyrint in maïsveld

Le labyrinthe de maïs

[B4]

Volg de paden door de maïs en zoek de uitgang van
dit labyrint! Een wandeling van ongeveer 1 uur met
onderweg vragen over dit ludieke thema, aangepast
aan alle niveaus: volwassenen, tieners en kinderen. De
perfecte gezinsuitstap! Ter plaatse talrijke activiteiten
rond ‘vakantie’, met een echt zandstrand van meer dan
600 m², strandspelen, wedstrijden strandvolleybal...
Thema-avonden op 14/07 en 15/08 vanaf 21 uur:
animatie, spoorzoeken. Vergeet je zak- of voorhoofdslamp
niet en trek stevige schoenen aan.
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Rue des cannes - Iré les Prés
55600 MONTMEDY
Tel.: + 33 (0)3 29 85 42 34
of + 33 (0)6 08 52 21 20
labyrinthemontmedy@gmail.com
http://labyrinthemontmedy.skyrock.com

speleo

Groupe d’Études et de Recherches Spéléologiques Meusien
(Studie- en onderzoeksgroep speleologie Meuse)
Ga op ontdekking onder de grond, in het gezelschap
van ervaren speleologen. Een uitstap die je nooit
meer zult vergeten! Je maakt kennis met de ‘vreemde’
wereld die zich onder jouw voeten verbergt: de wereld
van de grotten en de afgronden. De tocht start met
een bovengrondse wandeling van ongeveer anderhalf
uur die je laat zien hoe al deze uithollingen worden
gevormd (karstpad). Het parcours loopt langs plaatsen
waar het onderaardse water aan de oppervlakte komt,
langs dolines, afgronden...
Daarna ga je op expeditie naar een rivier die onder
de grond stroomt (anderhalf uur). Daar kun je de
holenfauna bewonderen, die vooral bestaat uit
salamanders. Je krijgt van ons een helm met verlichting.
Zou je graag met je familie de grotten willen bezoeken,
dan kun je bij ons terecht voor een geologische
ontdekkingstocht van tweeënhalf uur naar grotten
en putten (neem je laarzen mee en zorg voor warme
kleding).

Maison Lorraine de spéléologie

[J3]

13 Voie des Fusillés
55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 45 00 78
of + 33 (0)6 81 74 20 45
gersmspeleo@orange.fr
http://gersm.blogspot.fr

[J3]

Verhuur van de berghut voor een nacht, etappe, verblijf, vergaderzaal en
restauratie ter plaatse of in de buurt. Totale capaciteit van 30 personen.
17 Rue Henry Chevalier - 55000 LISLE-EN-RIGAULT
Tel./fax: + 33 (0)3 29 71 30 12 of + 33 (0)6 77 03 43 18
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr

bezoek aan een ondergrondse steengroeve

Les Amis de la Pierre

[J2]

Daal af in de onderbuik van de aarde en breng een
bezoek aan de ondergrondse steengroeve van Rinval
met haar champignonkwekerij.
Tijdens de rondleiding leer je alles over het werk van
de steenhouwers van de Gallo-Romeinse tijd tot nu en
maak je ook kennis met de verschillende manieren die
doorheen de eeuwen werden gebruikt om stenen te
delven. Ter plaatse tentoonstelling van gereedschap
en uitgesneden of uitgebeitelde voorwerpen, de
laatste getuigen van een ondertussen lang vervlogen
epos. Breng stapschoenen en warme kleding mee.
Op het dorpsplein vind je het ‘Maison de la Pierre’: een
archeologische tentoonstellingsruimte met foto’s en
filmvoorstellingen.

Route de Sommeville
55170 BRAUVILLIERS
Tél : + 33 (0)3 29 70 87 12
of + 33 (0)3 29 70 08 39
of + 33 (0)3 25 55 65 09
amisdelapierre@laposte.net
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vissen
Het departement Meuse telt heel wat waterlopen van 1ste en
2de categorie (de Saulx, de Cousance, de Chée, de Ornain…) en
ook talrijke privévijvers voor recreatievisserij.

Les étangs de Brouennes (Vijver van Brouennes)

[B3]

Wie houdt van vissen, kan zich in deze groene omgeving volledig uitleven
op verschillende vijvers: de eerste is 1 ha groot en wordt gebruikt voor
het vissen op snoek, een andere is voorbehouden aan het vliegvissen en
er zijn ook twee vijvers met een totale oppervlakte van 4 ha die vol zitten
met regenboog- en farioforel, karpers en snoek. ‘No kill’ vissen. Huren
mogelijk voor een hele of halve dag voor families, groepen... Terrein met
schuilhut en barbecue.

La pêche à la truite (Vissen op forel)

[I4]

Kom met je familie of vrienden het ‘vissen per gewicht’ uitproberen! Je
krijgt van de viskwekerij het materiaal dat je nodig hebt om op forel te
vissen en dan kun je op vijver nr. 1 je kans wagen om zoveel mogelijk vis
naar boven halen die dan vervolgens op de weegschaal wordt gelegd.
De meer ervaren hengelaars kunnen op regenboogforel gaan vissen op
vijver nr. 2 met een oppervlakte van 20 are. De visjes zullen het je niet
gemakkelijk maken, en geduld is hier dan ook een mooie eigenschap.
Aan de hengels, start! De vijver kan voor een hele of halve dag worden
afgehuurd. Speel- en picknickterrein.

Étang de Lachaussée (Vijver van Lachaussee)

55500 COUSANCES-AUX-BOIS
Tel./fax: + 33 (0)3 29 78 35 95
www.cousancespeche.com

[G7]

Sportief vissen: Over een oppervlakte van 360
hectaren, aan boord van een bootje of vanop de
ponton, bieden wij u de mogelijkheid te vissen op
karper of op roofvissen ‘no kill’. Voor een dag, een
weekend of een volledige week, met of zonder verblijf.
Mogelijkheid tot restauratie in de Auberge.
Hobby vissen: Kom gedurende een dag of een halve
dag genieten van ontspanning en vissen op rivierbaars,
voorn, kleine snoeken en kleine karpers, aan de oevers
van 2 tot 3 vijvers van piscicultuurs.
Elk jaar van eind oktober tot begin november: feest van
de vis. De vijver wordt leeggevist en laat voorouderlijke
beelden van de visvangst zien: de viskwekers vangen
in hun immens grote netten karpers, zeelten, snoeken,
zanders.
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2 Sentier du Moulin
55700 BROUENNES
Tel.: + 33 (0)3 29 80 66 74
j.pirotte@hotmail.com

Domaine du Vieux Moulin
55210 LACHAUSSEE
Tel.: + 33 (0)3 29 89 36 02
esat.lachaussee@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com

Domaine piscicole la pêche à la truite (Hobby viskwekerij)
Het terrein omvat 2 privévijvers die voorbehouden zijn aan het vissen
op forel; een van de twee vijvers wordt gebruikt voor ‘no kill’ vissen
(met vlieg) met vistrofee. Zin om een hengeltje uit te werpen? Het
concept is hier eenvoudig en ludiek, iedereen kan vissen. Gewapend
met vislijn en aas kun je terecht op het speciaal aangelegde
parcours rond de vijver of een van onze 5 bassins. Er is zelfs een
‘verrassingsbassin’ speciaal voor kinderen. Als je klaar bent, wordt je
vangst gewogen. Je kunt ook een vijver huren voor een hele of halve
dag, indien gewenst met reuzenbarbecue. -- Kweken van zalmachtigen
(forel, zalmforel), piscicultuur met pedagogische rondleidingen voor
kinderen, speelterrein, educatief parcours en visserij.
Je kunt ter plaatse overnachten en eten.

[G5]

55300 LACROIX-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)3 29 90 15 08
of + 33 (0)6 99 40 59 31
lafario.meuse@wanadoo.fr
www.aubergedelapechealatruite.com
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Pisciculture de Bulgnevaux (Viskweekerij)

[H5]

Parcours voor wildwissen in de beek.

Domaine de Sommedieue

33 Rue de Sénarmont
55300 SAINT-MIHIEL
Tel.: + 33 (0)3 29 90 20 20
diffalor55@orange.fr

[F5]

Beeld je even het volgende in: een aaneenschakeling
van meertjes met dwars erdoorheen een door bronnen
gevoede rivier... vis in perfecte conditie die rondzwemt
in kristalhelder water... een stijlvolle logde waar je
aan de gastentafel geniet van een heerlijke maaltijd.
Je bevindt je op een van de mooiste domeinen van
Europa voor vliegvissen. Gesloten parcours van 12 ha
waarvan 4 ha water en 3,5 km oevers. Visdag,’s ochtends,
namiddag en ’s avonds. Seminarie dagen met verhuur
van uitgeruste zaal (15 pers.), maaltijd, sigaarkelder,
biljartzaal.

1 Rue du Parc - 55320 SOMMEDIEUE
Tel.: + 33 (0)3 29 85 78 70
of + 33 (0)6 22 61 17 40
fly.in.sommedieue@wanadoo.fr
www.fly-in-sommedieue.com

Fédération de Pêche de la Meuse/Maison de la pêche et de l’eau

[F3]

Erkende vereniging voor het beheer, de bescherming, de valorisatie en de bewaking van het aquatische
milieu van het departement. Het ‘Maison de la Pêche’ laat je kennismaken met de visvangst via een
aangelegd pedagogisch pad. Het nodige materiaal wordt je ter beschikking gesteld.
Le Moulin Brûlé - 55120 NIXEVILLE-BLERCOURT
Tel.: + 33 (0)3 29 86 15 70 - secretariat.peche55@gmail.com - www.peche55.fr
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jagen

Auberge du Faisan Doré

[B2]

Een massief van 750 hectaren in het noorden van de Maas, jachtdag op
everzwijnen, reeën en hertensoorten.
Mogelijkheid tot een weekend jagen voor 2 dagen (everzwijnen, reeën
en hertensoorten).

Ferme de Fraicul

3 Rue de l’Ecluse - 55700 INOR
Tel.: + 33 (0)3 29 80 35 45
of + 33 (0)6 09 81 01 82
jeannine.bataille@wanadoo.fr
www.aubergedufaisandore.com

[K6]

Op een gebied van 150 ha, jachtdag op fazanten en op grijze en rode
patrijs. 12 prooien worden losgelaten per jager. Van 3 tot 12 geweren (in
samengestelde groepen) per jachtdag.

55140 MONTIGNY-LES-VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)3 29 89 50 17
of + 33 (0)6 88 52 70 77
didier.guilland@wibox.fr

> Nuttige informatie:
Op jacht met het ‘Office National des Fôrets’.
In de uitgestrekte bossen van Meuse is er een overvloed aan everzwijnen en reebokken. Van oktober tot
januari kun je via het ONF (Office National des Forêts, de nationale bosdienst) op drijf- of loerjacht (everzwijn,
hert en reebok) in het staatsbos van Verdun dat een oppervlakte heeft van 3000 ha.
Voor meer informatie, contacteer het ONF: + 33 (0)3 29 84 82 27 of + 33 (0)6 72 75 73 33 - www.onf.fr
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ruitercentra

Kennismaking met de paardrijkunst, als sport of vrijetijdsbesteding,
op tocht maar dan wel op een heel speciale manier?
Onze ruitercentra staan klaar om je in te wijden in de wereld van het paard...

> paarden, pony’s
Earl le Ranch

Bux Poney

[J2]

[H6]

Rue des Nonnes - 55170 BAUDONVILLIERS
Tel.: + 33 (0)3 29 71 32 38 ou + 33 (0)6 89 11 43 80
fabienne.dessaux@bbox.fr
http://leranch.ffe.com

Lieu-dit « Ville » - 55300 BUXERULLES
Tel.: + 33 (0)6 10 64 89 33
info@bux-poney.com
www.bux-poney.com

Centre équestre - EPL AGRO

Écurie Sébastien Billebaut

[F4]

[J4]

Route de Dugny - 55100 BELLERAY
Tel.: + 33 (0)3 29 73 50 50
www.eplagro55.fr/le-pole-equestre.html

4 Rue Barotte - 55500 COUSANCES-LES-TRICONVILLE
Tel.: + 33 (0)6 80 70 10 13
billteam55@hotmail.fr
www.ecurie-seb-billebaut.ffe.com

Centre équestre
du VAL d’Hipp’Saulx

La ferme du Sonvaux

[J2]

Rue du Tacot - 55000 BEUREY-SUR-SAULX
Tel.: + 33 (0)6 95 29 06 41
www.equitherapie-valdhippsaulx.ffe.com

Centre de tourisme équestre

[L4]

12 Grande Rue - 55290 BIENCOURT-SUR-ORGE
Tel/Fax: + 33 (0)3 29 75 94 26
ctebiencourt@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ctebiencourt

Association Trait Meuse

[F5]

13 Rue Van wesel - 55160 LES ÉPARGES
Tel.: + 33 (0)3 29 87 35 69
nadja.pruvost@gmail.com
www.cheval-meuse.fr

[F5]

9 Rue du Moulin aux Champs - 55160 BONZÉE
Tel.: + 33 (0)3 55 09 50 53

Poney Club

[E5]

Route d’Hermeville
55400 GRIMAUCOURT-EN-WOEVRE
Tel.: + 33 (0)6 69 64 62 81
poneyclubdegrimaucourt@hotmail.fr

Association de tourisme équestre

[E6]

4 Avenue de Gussainville - 55400 GUSSAINVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 88 39 16
jonathan.briclot@orange.fr
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Poney Club

Ferme équestre le Rupt

[I5]

6 Rue Grande - 55300 HAN-SUR-MEUSE
Tel.: +33 (0)6 87 73 08 93
achevalleyval@laposte.net
www.magic-minis.com

[H4]

7 Rue Haute - 55260 RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL
Tel.: + 33 (0)3 29 75 07 37 ou + 33 (0)6 42 83 81 24
lerupt@wanadoo.fr - www.lerupt.fr

Centre équestre du grand pré
Écuries de Jeand’heurs

[J2]

Vieux Jeand’Heurs - 55000 LISLE-EN-RIGAULT
Tel.: + 33 (0)3 29 70 20 61
ecuries.jeandheurs@wanadoo.fr
www.ecuries-jeandheurs.fr

Centre équestre

[B4]

Plan d’eau de la Vallée de l’Othain
55600 MARVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 88 13 47
centreequestremarville@orange.fr
www.centre-equestre-marville.ffe.com

Ferme du Vallon

[D4]

1 Rue de la Mairie - 55150 MOIREY
Tel.: + 33 (0)3 29 85 61 62 ou + 33 (0)6 30 78 84 26
laferme.duvallon@wanadoo.fr
www.lafermeduvallon.fr
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Les écuries du Railly

[C6]

Constantine - 55230 ROUVROIS-SUR-OTHAIN
Tel./fax: + 33 (0)3 29 85 96 10
ou + 33 (0)6 32 56 24 78
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[H1]

2 Rue du Grand Pré - 55800 SOMMEILLES
Tel.: + 33 (0)3 29 75 50 64 ou + 33 (0)6 87 47 95 44
aureliemeurgey@sfr.fr
http://centreequestredugrandpre.wifeo.com

Étrier Verdunois

[F4]

Route d’Etain - Rue Robert Schumann - 55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 84 10 56
etrier.verdunois@orange.fr
www.etrier-verdunois.ffe.com

> ezels
À dos d’âne

[I5]

28 Grande Rue - 55300 BRASSEITTE
Tél. : + 33 (0)3 29 90 76 41 ou + 33 (0)6 20 98 56 92
adosdane@wanadoo.fr
http://adosdane55.e-monsite.com

Verhuur van ezels, organisatie van wandelingen
van één of meerdere dagen, mogelijkheid tot
ezelrijden en tochten maken met een kar,
bezoek aan de ezelfokkerij.

Ânes Art’gonne

[G2]

Chemin de Brouenne - 55250 EVRES
Tél./fax : + 33 (0)3 29 70 60 84
anesartgonne@free.fr
http://anesartgonne.free.fr

Verhuur van ezels, organisatie van wandelingen
van één of meerdere dagen.

en nog veel meer vrijetijdsactiviteiten

Paintball Temple

Mini Golf

[F4]

Fort de Belrupt
55100 BELRUPT-EN-VERDUNOIS
Tel.: + 33 (0)6 27 26 21 45
pbtemple@hotmail.fr

[J3]

2 Allée des Cévennes - 55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 70 74 31
oclubgourmand@gmail.com

Mini golf chez les gaulois

[E3]

Village Gaulois - 11 Rue du Parge - 55110 MARRE
Tel.: + 33 (0)3 29 85 03 45
villagegaulois@wanadoo.fr
www.villagegaulois.com

Lorraine paintball - A.L.S.G

[I5]

Mini golf

[H5]

37 Rue Nationale - 55200 LEROUVILLE
Tél. : + 33 (0)3 29 91 17 69
ou + 33 (0)6 12 82 50 00
x.jacus@free.fr
http://lorrainepaintball.free.fr

3 Sentier de la Haroncote
55300 SAINT-MIHIEL
Tel.: + 33 (0)3 29 91 16 74
of + 33 (0)6 08 93 45 44

Speed Laser

34 Rue de la Piscine - 55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 79 09 06
www.barleduc.fr

Centre nautique
[J3]

ZI de Popey - Impasse des Lettres
55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)6 59 90 53 50
speedlaserbarleduc@gmail.com
http://speedlaser.fr

Bowling Melistrike

[I2]

38 Rue de Bar - 55000 FAINS-VEEL
Tel.: + 33 (0)3 29 45 52 80
www.melistrike.fr

Bowling City Bowl

[F4]

Rue Charles Delvert - 55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 73 71 72
info@citybowl.fr - www.citybowl.fr

Bowlingbanen + laser game en city park
(3 tot 12 jaar)…

Aquadrome

[J3]

[F4]

7 Rue du 8 Mai 1945 - 55100 VERDUN
Tél. : + 33 (0)3 29 86 15 62
www.verdun-aquadrome.fr

Royaume des jeux (0-12 ans)
Zone du Dragon
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 80 37 15
of + 33 (0)6 82 56 12 09
info@leroyaume-verdun.fr
www.le-royaume-verdun.fr

Recreatiecentrum:
labyrinten, glijbanen,
ballenbad... En ook, in
Charny-sur-Meuse naast
de camping, 1000 m²
springkastelen.
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met de fiets op verkenning in meuse

Vélo-Rail

[D3]
Een originele manier om het platteland van Meuse
te ontdekken, gezeten op een gekke machine. Tocht
van ongeveer een uur langs de oude, buiten dienst
gestelde spoorlijn, aan boord van een draisine die
plaats biedt aan 4 volwassenen of 2 volwassenen en
3 kinderen. Reserveren aanbevolen.
Meuse Vélo-Rail - Quartier de la Gare
55110 FORGES-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)6 45 02 67 44 - mairie.forges.55@wanadoo.fr

> De Maas met de fiets:
Fietsen langs de stroom
Deze fietsroute verbindt de bron van de Maas met haar monding. Je rijdt
dus door 3 landen (Nederland, België en Frankrijk). Deze 3 landen hebben
gezorgd voor een identieke markering van het volledige traject. Op het
programma staan het Europese Biermuseum, het Centrum Ipoustéguy, het
slagveld van Verdun, het kasteel Stanislas, het museum van Jeanne d’Arc…
Het stuk van dit langeafstandsfietspad dat door het departement Meuse
loopt is schilderachtig en bezaaid met etablissementen die houder zijn van
het label ‘Accueil Vélo’ (zie verder).
Voor meer informatie, surf naar onze website www.velo-meuse.fr of bestel
de kaart ‘La Meuse à vélo’ op www.tourisme-meuse.com

> Fietsers welkom
Je wenst op de best mogelijke manier ontvangen te worden?
In het departement Meuse zijn er tal van etablissementen met een afgesloten
stalplaats voor fietsen, met faciliteiten om je fiets proper te maken, met
toeristische informatie en fietstips...
Een kaart van Maasfietsroute is beschikbaar www.velo-meuse.fr

Wist je dit?
> De groene weg van de vallei van de Ornain
De ‘groene weg’ is een verkeersroute voor niet-gemotoriseerde voertuigen.
Deze weg is uitermate veilig en goed te bereiken.
Deze Groene Weg van 29 km verbindt het dorp Fains-les-Sources met
St-Amand-sur-Ornain. Onderweg kun je de rivier Ornain meermaals
oversteken via aquaducten. Niet te missen: Bar-le-Duc; de kunst- en
historische stad Ligny-en-Barrois; de ‘optische’ stad, het antieke Nasium…

> Fietsenverhuur
TUB MEUSE GRAND SUD
87 Boulevard de la Rochelle
55000 BAR-LE- DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 45 45 45
www.bus-tub.com
MOULIN DE CHANTERAINE
Morlaincourt
55500 CHANTERAINE
Tel./Fax: + 33 (0)3 29 77 05 67
moulin.de.chanteraine@wanadoo.fr
www.moulin-de-chanteraine.com
OFFICE DE TOURISME
Château Stanislas
55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 91 33 16
ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr
ATELIER CYCLE
La Côte Saint Martin
55100 HAUDAINVILLE
Tel.: + 33 (0)9 81 99 99 29
ateliercycle@live.fr
www.ateliercycle.fr
LAC DE MADINE
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AGENCE TIV
Place Maurice Genevoix
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 86 66 66
www.bus-tiv.com
NATURET
50 Voie Sacrée - 55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 88 57 25
Brommobielen, racefietsen, mountainbikes,
elektrische fietsen, quads, scooters,
motorfietsen (kinderen en volwassene).
Klantendienst en onderhoud.

Je vindt alle circuits op www.cirkwi.com

> Praktische informatie:
Mogelijkheid tot uitstapjes met de mountainbike, begeleid en voorzien van historische toelichtingen over de Slag
van 1916, per halve dag of per dag. Inlichtingen bij ASPTT:
Tel.: + 33 (0)3 29 86 71 23 - http://verdun.asptt.com
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> Fietsenmakers:
Voordat je vertrekt, moet je uitrusting worden
gecontroleerd. Bij problemen met je ‘tweewieler’ op
het grondgebied van Meuse staan onze fietsenmakers
(verkoop van fietsen en accessoires, herstellingen
en onderhoud) klaar om je te helpen.
ESPACE 2 ROUES
10 Rue Exelmans - 55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 71 02 53
INTERSPORT
Zone de la Grande Terre - 55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 45 43 34
PATRICK CLAISSE
11 Rue des Colins - 55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 91 10 65
PASCAL VASSON
47 Rue du 150° RI - 55300 CHAUVONCOURT
Tel.: + 33 (0)3 29 89 01 00
SPORT BIKE CYCLES
4 Avenue de la libération - 55000 FAINS-VEEL
Tel.: + 33 (0)3 29 76 23 14
sportbikecycles@orange.fr
www.sportbike55.fr
DECATHLON
ZAC d’Haudainville - 55100 HAUDAINVILLE
Tel.: +33 (0)3 29 84 85 00
ATELIER CYCLE
La Côte Saint-Martin - 55100 HAUDAINVILLE
Tel.: + 33 (0)9 81 99 99 29
ateliercycle@live.fr
www.ateliercycle.fr
PLANET BIKE
ZI Regret - Route de Clermont - 55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 84 20 14
NATURET
50 Voie Sacrée - 55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 88 57 25

Praktische gids

63

sportieve activiteiten
en ontdekkingstochten

> wandelingen
> Het geluk in de buurt:
Zin in een aangename wandeling? Op ontdekking gaan naar het patrimonium
van de Maas? Wat een goed idee! Op het programma: ontspanning,
ontdekking van de natuur en het patrimonium. Kortom er valt wat te
beleven tijdens een kort verblijf in de Maas, … een onvergetelijk moment.
Voor alle wandelliefhebbers van ontdekkingsrijke uitstapjes. Het CDT van
de Maas stelt voor:
> 16 wandelideëen van 1 km tot 20 km, verdeeld over heel het departement: in het hart van Ligny en
Barrois, de Arboretum van Varennes, het kalkgrasland van Génicourt sur Meuse, een uitstap rond de vijvers
van Lachaussée, de bomkraters van Chevauchée en nog veel meer.
Deze circuits kunnen gedownload worden op de website www.toerisme-maas.com of op aanvraag.

> wandelpaden en thematochten
Het departement Meuse, een uitgestrekt en weids gebied waarvan een derde is bedekt met bos, is
voorbestemd om trektochten te maken. Het telt meer dan 4500 km beschutte weg en 800 km hiervan
zijn bewegwijzerd.

Le Vent des Forêts (Open luchtkunstwerk)
Meer dan 100 hedendaagse kunstwerken kan men
bezichtigen langs het 45 kilometer lange pad, verdeeld
in zeven bebakende parcours, voor wandelingen van
1 uur tot 5 uren, met de mountainbike of te paard. Een
origineel experiment sinds 1997: de zes dorpen van
de Vent des Forêts delen elk jaar hun patrimonium en
hun levenskunst met artiesten die hier verblijven voor
hun creatie. Van deze verblijven ontstaan kunstwerken
in het bos, zowel gedurfd, verrassend als avontuurlijk
om te zien, te horen en te dromen. Er is gratis een kaart
van deze wandeltochten beschikbaar op aanvraag bij
de Vereniging. De wandelingen zijn vrij toegankelijk
van maart tot september.
De eerste twee weken van juli worden nieuwe werken
gerealiseerd die het pad verrijken. Het korte verblijf
van de artiesten die hier logeren voor hun creatie
zorgt voor een ware hotspot. Om deze nieuwe werken
te verwelkomen, wordt het publiek uitgenodigd
om de artiesten te ontmoeten, om bijvoorbeeld een
concert in een kerk, een bal of een dansspektakel bij
te wonen…
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Association Le Vent des Forêts
Mairie - 55260 FRESNES-AU-MONT
Tel.: + 33 (0)3 29 71 01 95
of + 33 (0)6 61 45 48 93
contact@ventdesforets.org
http://leventdesforets.org

Circuit de la Mirabelle
Op deze route van 77 km kunt u te paard of per
mountainbike de Côtes de Meuse en de Hauts
de Meuse ontdekken. Op het programma staan
fantastische uitzichten over het middeleeuwse
dorp Hattonchâtel en het dal van de Maas.
U gaat door wijngaarden en boomgaarden, u
bezoekt de kelders van onze wijnproducenten.
U ontdekt het boslandschap van de Hauts de
Meuse, de kalkgraslanden van Génicourt sur
Meuse en het vrije uitzicht op de vlakte van
de Woëvre.
Duur: 2 dagen - Overnachting in gîte de randonnée
(trekkershut) of hotel mogelijk.

De Ligier Richier route,
beeldhouwer van de Renaissance
(met de wagen) (Autotocht)
In Saint-Mihiel, in de Maasstreek, werd één
van de meest bijzondere beeldhouwers uit
de 16de eeuw geboren: Ligier Richier. Zijn
werken, van onschatbare waarde, zijn nog
altijd te bezichtigen in Saint-Mihiel, Bar-leDuc, Clermont-en-Argonne, Etain, Génicourtsur-Meuse en Hattonchâtel. De tocht die
speciaal aan hem gewijd is, is de gelegenheid
bij uitstek om al rijdend door de Maasstreek
de mooiste beelden uit de Lotharingse
Renaissance te bezichtigen.
Brochure Ligier Richier op aanvraag:
www.tourisme-meuse.com

Circuit Jeanne d’Arc
Het Circuit Jeanne d’Arc, aangelegd in 1995,
staat open voor alle typen trekkers en biedt
80 km paden aan, beladen met geschiedenis.
U ontdekt hier het geboortehuis van Jeanne
d’Arc, de kapel van Bermont waar ze in stilte
kwam bidden, Montigny-lès-Vaucouleurs waar
ze haar paard kocht, Vouthon, het geboortedorp
van haar moeder Isabelle Romée en natuurlijk
Vaucouleurs ‘de stad die Jeanne d’Arc bewapende’.
Duur: 2 dagen – Overnachting in gîte de randonnée
(trekkershut) of hotel mogelijk.

Saillant de Saint Mihiel
De Saillant de Saint-Michiel, een essentieel
strategische zone van 1914 tot 1918, behoudt
de littekens van de vreselijke gevechten die
zich gedurende 4 jaar hebben afgespeeld. Le
Bois d’Ailly, le Bois Brûlé en la Tranchée de
la Soif getuigen van het getolereerde lijden
door de frontsoldaten.
De ‘Tranchées des Bavarois et de Roffignac’, een
uitzonderlijke site waarvan de inrichtingen al
90 jaar intact zijn gebleven, laat, tijdens een
bezoekje, het dagelijkse leven van de soldaten
in de twee kampen weer tot leven komen.

GRP ‘Entre Vallée et Côtes de Meuse’
(langeafstandswandelpad van de streek)
Dit parcours ‘tussen vallei en berghellingen
van Meuse’ (40 km) kun je te voet, te paard
of met de mountainbike afleggen. Je
ontdekt onderweg diverse gezichten van
het departement: de berghellingen met
mirabellenbomen, de Saillant van SaintMihiel... maar ook het meer van Madine.
Durée : 2 dagen - Overnachting in gîte de randonnée
(trekkershut) of hotel mogelijk.

GPR ‘Marche de Meuse’
(langeafstandswandelpad van de streek)
Op deze tocht ontdek je het noorden van
het departement, het land van de hop en de
vestingwerken...

Duur: 1 dag – Verblijf mogelijk in een gîte de
randonnée (trekkershut) of hotel mogelijk.
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De natuur ontdekken
C.P.I.E de la Meuse

[F5]

Het CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, permanent centrum voor milieu-initiatieven) organiseert natuuruitstappen, ontdekkingswandelingen, pedagogische en ludieke activiteiten
van een hele of een halve dag over alle mogelijke
milieuthema’s om je zo te laten kennismaken met
de rijkdom van de omgeving. Ook ‘ecotoeristische’
activiteiten voor groepen, per dag of met verblijf.
Het CPIE beschikt over een overnachtingscentrum
met 32 bedden, waar je kunt logeren in volpension,
halfpension of zonder maaltijden.

Verger conservatoire prunes et mirabelles de l’AREFE

Maison de l’Arsen
14 rue Chaude - 55160 BONZEE
Tel.: + 33 (0)3 29 87 36 65
cpie.meuse.admin@orange.fr
www.cpie-meuse.fr
Kalender van de activiteiten
en voordrachten op aanvraag.

[G6]

(Boomgaard voor behoud en bescherming van bepaalde soorten)

Het bezoek aan deze ‘conservatoire’ boomgaard
(boomgaard voor behoud en bescherming van
bepaalde soorten) is de gelegenheid bij uitstek om
de geschiedenis van de mirabelpruim in Lotharingen
te leren kennen en om de boomgaard te ontdekken
doorheen de seizoenen, met voorstelling van het
beroep van boomkweker en ook van het gereedschap
dat deze traditionele vakkennis ondersteunt.

Étang de Lachaussée - (De vijver van Lachaussee)

[G7]

De vijver van Lachaussée in het Regionaal Natuurpark
van Lotharingen is een waterpartij van meer dan 300
ha. Deze bevindt zich op het kruispunt van een groot
netwerk van vochtige zones van groot biologisch
belang, midden op de kleivlakten van Woëvre. De vijver
wordt op natuurlijke wijze gekoloniseerd door een
watervegetatie die in gordelvorm groeit. Zo krijgen
we grote stukken rietveld, zones met struikgewas
die omgeven zijn door natte weilanden waarin heel
wat dieren leven. Om het ecologische belang van
dit gebied veilig te stellen, werd het geklasseerd
als ‘gevoelig natuurgebied’ (E.N.S.; Espace Naturel
Sensible) en ook als regionaal natuurreservaat.
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55210 HATTONVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 89 58 18
contact@prunes-et-mirabelle-delorraine.com
www.prunes-et-mirabelles-de-lorraine.
com

Domaine du Vieux Moulin
55210 LACHAUSSEE
Tel.: + 33 (0)3 29 89 36 02
esat.lachaussee@apf.asso.fr
www.etang-de-lachaussee.com

Ligue de Protection des Oiseaux (Bescherming van de Vogels)
Ontdekking van de natuur en ornithologie in de
Maasvallei in Mouzay. Tentoonstelling, conferenties
over de natuur en haar bescherming.
Uitstap begeleid door natuurkenners.

[B3]

54 Grande Rue - 55700 MOUZAY
Tél. : + 33 (0)3 29 80 25 56
ou + 33 (0)6 83 29 25 47
meuse@lpo.fr
http://meuse.lpo.fr
Lening van monokijkers.
Duur van het bezoek: 3 tot 4 uren.

Parc naturel régional de Lorraine (Regionaal Natuurpark van Lotharingen)
Het Regionaal Natuurpark van Lotharingen, gecreëerd
in 1974, biedt een mozaïek aan landschappen en
natuurlijke omgevingen waar uitzonderlijke fauna
en flora zijn. Deze beschermde plaats, bemiddelaar
tussen Mens en Natuur, nodigt uit tot het ontdekken
van de rijkdom van zijn patrimonium: van thematische
huizen tot één groot geheel met het landschap of nog,
van het klein gebouwd landelijk patrimonium tot een
bepaalde levenskunst!
De ontspannings- en hobbygelegenheden zijn talrijk:
natuurcentra, ontdekkingspaden, Grande Randonnées
(GR) wegen, ontdekkingsuitstapjes in de natuur of nog,
fietstochten met de familie of rondtrekken. Ontdek
tot slot een gebied waar men dagelijks levenskunst
uitoefent waar men op ontmoeting gaat naar zijn
bewoners: de boetieks van het Park staan u toe de
talrijke lokale producten te ontdekken alsook de
kennis van de ambachtslieden of nog de culturele
centra die jaarlijkse plannings, tentoonstellingen of
festivals voorstellen… Van het oosten tot het westen,
het Park wordt op uw ritme ontdekt!

Maison du Parc
Logis Abbatial des Prémontrés
Rue du Quai – BP 35
54702 PONT-A-MOUSSON
Tel.: + 33 (0)3 83 81 67 67
severine.huaux@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com

Conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine
(Conservatorium van natuurgebieden van Lotharingen)
Uitstap voor het grote publiek: naturalistische en
landschapachtige ontdekkingen en ter beschikking
stellen van materiaal, monokijkers, loepen in de
hand, vlindernetten, schepnetjes, terreingidsen,…
- Multi-ontdekking: sensorische benadering van
planten (erkenning door de smaak, geur), etymologie,
fabeltjes en sages; blootsvoets wandelen… Lening
van tentoonstellingen (reptielen, amfibieën, Moselle
Sauvage…). Diverse tentoonstellingen (foto’s, insekten…).

Tour de Contrôle
54470 HAGEVILLE CHAMBLEY
Tel.: + 33 (0)3 82 20 88 04
of + 33 (0)3 82 20 88 00
n.avril@cren-lorraine.fr
www.cren-lorraine.com
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activiteiten op de ontdekkingsboerderijen

Ferme de Woimbey

[G5]

Beleef een onvergetelijke dag op de boerderij van Woimbey!
Voor kinderen in het gezelschap van hun ouders: ontmoeting met de
dieren van de boerderij: de kinderen kunnen de dieren leren kennen, ze
kunnen ze strelen en voederen. Ze mogen de pony’s borstelen en ermee
gaan wandelen en ze kunnen ook spelen met de geitjes...

Chemin des Vignerons
55300 WOIMBEY
Tel.: + 33 (0)3 29 90 14 34
of + 33 (0)6 70 43 01 23
fermedewoimbey@orange.fr
www.lafermedewoimbey.com
Duur: 2 uur.
Ter plaatse aanwezig: picknickterrein.
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Chèvrerie de Chaillon

[H6] Zie pagina 94

Een boerderij in miniformaat om je kinderen te laten
kennismaken met de boerderijdieren:
geiten, konijnen, eenden, kippen... Hun manier van
leven, hun woongebied, hun voeding... dochter- en
zoonlief leren er alles over! Laat je verleiden door het
grote aanbod van boerenkazen en verwen jezelf met
een stukje zeep gemaakt van geitenmelk.

Ferme la Clé des Champs

Bezoek aan de kinderboerderij: gratis.

[K5] Zie pagina 90

Op ontdekkingstocht naar fruit uit de natuur om heerlijke jam te
maken. Voor de kinderen: schattenjacht of een landelijk schilderij
maken om mee naar huis te nemen. Initiatie- en lekkerbekkenparcours,
tussendoortje met gebak van het huis, jam en siroop van de boerderij.
Reserveren vereist. De boerderij en haar omgeving ontdekken:
oriëntatieparcours rond de boerderij en in het dorp. Op de terugweg
proeverij van boerderijproducten.

La Hardonnerie

32 Grande Rue
55210 CHAILLON
Tel.: + 33 (0)3 29 90 09 39
helene.lebas932@free.fr
www.chevrerie-chaillon.fr

1 Chemin Ile de France
55190 MELIGNY-LE-PETIT
Tel.: + 33 (0)3 29 90 50 04
of +33 (0)6 08 04 77 96
contact@confituresdelacle
deschamps.com
www.confituresdelacledeschamps.com
Duur: 2 uur.

[E2]

De landbouwhuisdieren op een andere manier leren kennen!
Welkom op de boerderij van Hardonnerie! Laat je meevoeren op
deze tocht door een natuurlijke omgeving die rijk is aan geschiedenis
en maak kennis met onze heel speciale boerderijdieren. Zijn er
hennen die rondlopen als een kip zonder kop? Houden varkens
echt van videospelletjes? Langs het bewegwijzerde parcours kom
je alles te weten over het gedrag van de dieren en de verschillende
houderijtechnieken. Je komt er kippen tegen, maar ook eenden, ganzen,
varkens… Een authentieke en leuke ervaring voor het hele gezin.
Picknickplaats.

Route d’Avocourt
55270 VAUQUOIS
Tél. : + 33 (0)3 29 88 93 85
lahardonnerie@welfarm.fr
www.lahardonnerie.fr
Tarifs :
Adulte = 4 € / Enfant = 2 €.
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parken en tuinen

Kuieren door parken en tuinen…

Volgens thema, op Engelse wijze, met zeldzame plantensoorten... de tuinen van Meuse zijn
onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis, want ze werden doorheen de tijd verrijkt.
Deze synthese van vele jaren is nu terug te vinden in de betoverende parken die hun deuren
openen voor de nieuwsgierigen en de wandelaars onder ons en waar het zalig is om gewoon
niets te doen...

Jardin Sous-les-Côtes

[I6]

In deze romantisch geïnspireerde tuin aan de voet van de ‘Côtes de Meuse’
worden perken met winterharde planten en grillige boorden harmonieus
gecombineerd met pergola’s vol oude rozen en wandelpaden afgeboord
met rustiek papaverrood. De keuze van de planten getuigt van grondig
botanisch onderzoek.
Gabrielle en Michel maken je met veel plezier deelgenoot van hun passie
en staan altijd klaar om goede tips te geven voor een tuin die even
verrukkelijk is als die van hen...

Jardin de Bussy

[J5]

Deze tuin, ontworpen in een landelijke en romantische sfeer, is verdeeld
in 9 kamers, elk opgedragen aan een thema dat is verbonden aan
een kleur, een ligging of een type beplanting. Het groepeert een rijke
collectie van winterplanten, grasachtige planten, oude rozen, clematis en
zeldzame struiken.

Les jardins d’Ingrid

8 Chemin de Bussy
55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)6 08 34 72 12
www.lorrainedesjardins.com

[I4]

Bezoek aan de tuin van 40 aren om aromatische, zeldzame, decoratieve,
verf-, medische, culinaire en wilde planten te ontdekken. Plaats voor
LPO (vogelbescherming).
Een tuin rijk aan ontdekking en geschiedenis, een origineel idee voor een
uitstap in de Maasstreek, voor zowel nieuwsgierigen, natuurliefhebbers,
koks,… U zal een aangenaam en instructief moment beleven.

Parc du Château de la Varenne

22 Rue Ulysse Guinard
55500 COUSANCES-AUX-BOIS
Tel.: + 33 (0)3 29 77 04 54
of + 33 (0)6 27 39 62 03
jardiningrid@gmail.com
www.jardiningrid.fr

[K2] Zie pagina 41

Het ontwerp van het huidige park is gerealiseerd
volgens de regels van kracht in de 19de eeuw: een
prairie, benadrukt met bosjes en omringd met een min
of meer dichte bosaanplanting. Hier en daar maakt
een opmerkelijke soort zich los door zijn omvang
(paarse beuk, plataanbomen,…) of zijn originaliteit
(tulpenboom…).
Twee uitzichtpunten zijn het tegenovergestelde en
vullen elkaar aan, ofwel het gehele zicht van aan het
terras, achteraan het kasteel, ofwel het verdeelde maar
dynamische beeld dat zich ontrolt vanaf de promenade
van de omheining. Stenen banken zijn geordend als
evenveel ‘haltes’. Elk van hen bevoorrecht een zicht
op het kasteel, op de rivier, op de oude brug van
Haironville. Dit park is ingeschreven in de inventaris
van Parken en Tuinen van Frankrijk en geklasseerd als
‘Opmerkelijke Tuin’ sinds 2004.
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17 Route de Nancy
55300 APREMONT-LA-FORET
Tel.: + 33 (0)3 29 90 40 90
of + 33 (0)6 01 41 38 01
michelchatignon@orange.fr

9 Rue Victor Pétin
55000 HAIRONVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 70 21 45
of + 33 (0)6 07 60 02 20
duburch@yahoo.fr
www.lorrainedesjardins.com

Parc de la Grange aux Champs

[I1]

Het domein, oorspronkelijk van monniken, heeft haar naam behouden.
Het park, herontworpen naar het Engelse model, bezit twee mooie
beelden, een decoratieve grot, vijvers, een meer, een washuis dat
behoorde tot de traditionele architectuur van de Argonne en een oude
pers in de bijgebouwen in Champagne-stijl.

Jardin du Clos-Poincaré

[I5] Zie pagina 30

De residentie van Raymond Poincaré in de Maas
beschikt over een etage tuin die de Maasvallei
domineert zonder een direct zicht te hebben op de
rivier. De samenstelling van de tuin biedt een geheel
van regelmatige bloemperken aan met rozenstruiken,
omboord met buksboompjes met een Italiaanse
invloed. In de oude moestuin geeft een buitengewone
trap in beton dat rondhout nabootst toegang tot de
oude volières.
De tuin werd tegelijkertijd ontworpen met het kasteel
in het begin van de 20ste eeuw. Het is een eclectische
tuin dat verschillende architecturale stijlen verenigt.
Hij kan evenwel beschouwd worden als een Italiaanse
tuin door zijn klein formaat, zijn nauwkeurige
compositie en zijn versiering met vijver, grotten en
bosje. De beelden die het park verfraaien zijn in
terracotta en in gietijzer. U vindt er eveneens een
patrimoniale bewegwijzering met 10 panelen die zijn
verspreid over de tuin en die het historische leven en de
meest opmerkelijke aspecten van deze tuin beschrijven.

Les jardins d’Armelle

Château - Route Départementale 994
55800 NETTANCOURT
Tel./fax: + 33 (0)3 29 75 13 04
of + 33 (0)1 42 68 06 72
angelinemorillion@hotmail.com
www.la-grange-aux-champs.fr

Chemin rural de la Tuilerie
55300 SAMPIGNY
Tel.: + 33 (0)3 29 90 70 50
cdmm@meuse.fr
www.meuse.fr

[B3]

65 struikvariëteiten, 40 boomsoorten, droge bloemen.
Privé tuin, versierd van juni tot oktober met zijn
mooiste troeven: éénjarige planten, tweejarige planten,
grasachtige planten, winterharde planten, groenten,
cucurbitacee, vreemde planten, exotische, aromatische
en magische planten. Gerichte animaties, joert.

7 Rue du Clos
55700 STENAY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 38 75
armelle.guerin124@orange.fr
Vrij of begeleid bezoek op afspraak.
Pedagogische bezoeken.

Tuin Beer Museum Zie pagina 31
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Ambachten
Werp een blik achter de schermen van de bedrijven van Meuse, ontdek onze
knowhow…
Van de textiellijn tot de enige 100% Franse fabriek van speelgoed en poppen, er is voor elk wat
wils. Onze bedrijven openen hun deuren voor de toeristen, dus waarom zou je nog twijfelen?
Grijp je kans!
Maak ook kennis met onze vakmannen en -vrouwen die erin zijn geslaagd om hun waarden te
behouden en hun vakkennis door te geven in diverse domeinen, zoals de bewerking van hout,
steen, ijzer, glas en leder, het maken van juwelen, het weven...
Deze gepassioneerde vakmensen stellen hun ateliers open en maken originele werken voor het
oog van de bezoekers: schilderijen, aardewerk, beelden, decoratievoorwerpen, juwelen... Je kunt
bij hen ook initiatiestages volgen.

73

Open bedrijvendagen

75

Ambacht
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Open bedrijvendagen

Bergère de France

[J3]

Bergère de France, gevestigd in Bar-le-Duc op
40 000 m² ruimte, is één van de grootste en meest
concurrerende spinnerijen in Europa. Het begeleide
bezoek stelt de verschillende ateliers voor, vanaf
de aankomst van het materiaal, de fabricage van
de bollen, tot de voorbereiding aan de lopende
band van de colli’s. Mogelijkheid tot aankoop in de
fabriekswinkel, op het einde van het begeleide bezoek.
Duur van het bezoek: 1u45. Een gids voor 20 personen
staat ter beschikking. Verdeling van koptelefoons.
Verplichte reservatie. Begeleid bezoek alleen in het
Frans. Om veiligheidsredenen zijn kinderen jonger dan
18 jaar niet toegelaten.

Andra - Laboratoire, Espace Technologique, Écothèque
Het Andra bestudeert de opslag van radioactief afval
in een kleiachtige rots, gelegen op 500 m diepte.
In het ondergrondse laboratorium bezoekt u een
reconstructie van een ondergrondse galerij en
onderzoekt u de geologie van de regio.
In de technische ruimte ontdekt u prototypes van
afvalcontainers en machines die het principe van
diepe opslag verduidelijken.

91 Rue Bradfer
55000 BAR-LE-DUC
Tel.: +33 (0)3 29 79 11 13
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr

[L4]
RD 960 - 55290 BURE
Tel.: + 33 (0) 805 107 907
visite.55.52@andra.fr
www.andra.fr
Duur van het bezoek: 2u à 2u30.
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Visite du Musée et de la Fabrique Petitcollin
Bezoek aan het museum en de fabriek Petitcollin

[E6]

Begeleid bezoek van het speelgoed van Petitcollin,
een unieke plaats in Frankrijk. Laatste 100% Frans
bedrijf dat speelgoed en poppen maakt. Ontdekking
van de verschillende fabricagefases van de poppen en
de ‘baigneurs’. Duik, op twee passen van de fabriek, in
het hart van de geschiedenis van deze symbolische
onderneming door dit museum met beelden en
documenten van vroeger, mythische modellen, baby’s
en poppen om mee te spelen… te bezoeken, opdat de
droom blijft voortduren.

Atelier de taille - Grande carrière (de grote steengroeve)
Het terrein van Euville is uniek in Lotharingen, zowel
door de afmetingen van de steengroeve als door de
geschiedenis ervan. Het activiteitencentrum van de
slijperij van ‘La Grande Carrière’ (de grote steengroeve),
dat zich midden op het terrein bevindt, is de plek
bij uitstek om je te verdiepen in de geologie, de
steenambachten en het leven van de steenhouwers
aan het begin van de 19de en in de 20ste eeuw. Semipermanente tentoonstelling ‘Pierre d’Euville, histoire
d’un mythe’ (de stenen van Euville, de geschiedenis
van een mythe). Rondleidingen, bewegwijzerd pad
‘Le circuit de la pierre’, het parcours van de steen,
pedagogische workshop.

Essilor International, Les Battants

Zie pagina 79
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Chemin des Battants
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tel.: + 33 (0)3 29 79 11 13
(Toeristische Dienst/VVV)
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr

Dragées Braquier

[J3]

Zie pagina 79

Société Madeleines Zins

[J5]
Chemin de Gonfontaine
55200 EUVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 91 33 16
ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

[J4]

De groep Essilor (wereldleider op het vlak van
oogcorrecties) verwelkomt je in haar historische
fabriek die gespecialiseerd is in het maken van
minerale brillenglazen met vloeiende lenssterkte en
ook in het vervaardigen van glazen op voorschrift
die buiten de normen vallen. Na een algemene
voorstelling over de groep en de terreinen breng
je een bezoek aan het atelier waar de befaamde
Varilux-glazen worden gemaakt. Vervolgens ontmoet
je de ‘oppervlaktebewerkers’ die de glazen kunnen
aanpassen aan het zicht van elke brillendrager.

À la Lorraine

Centre Culturel et Touristique
2 Rue des Casernes
55400 ETAIN
Tel./fax: + 33 (0)3 29 87 20 80
publics@tourisme-etain.fr
www.tourisme-etain.fr

[F4]

Zie pagina 81

[J5]

Clair de Lorraine
Zie pagina 97

[J6]

Ambacht
Atelier de tissage Coline (Weefatelier)

[F3]

In een dorp in het hart van de Argonne, werkt Colette
Châtelet met weefgetouwen, zoals aan die van onze
voorlopers wevers. Ze toont, onder de oplettende
blik van de bezoekers, de zelfzekere gebaren van een
beroep dat verdwijnt. Schietspoel, textieldraad, spoel,
kettingdraad en schacht, aanslagkam en weefriet
staan toe kwaliteitsvolle stoffen te maken voor het
linnengoed in katoen, linnen of wol. Bezoek van
een weefatelier. Van de klos tot de stof. Uitleg wordt
gegeven over het begrip weven, vanaf katoen, linnen,
wol en soms zijde.

Faïencerie ‘le Saint Gervais’

[M6]

Francis PROFIT, gelegen in het dorpscentrum in een oud
ploegerhuis, is sinds vele jaren pottenbakker. Hij onthaalt
u hartelijk het hele jaar door met zijn vervaardigde en
gedecoreerde faience, volledig handgemaakt. Unieke
stukken op aanvraag, personalisering. Gratis bezoek van
het atelier en demonstratie. Tentoonstelling en verkoop.

Atelier 639 Jacques Droux

25 Grande Rue
55140 GOUSSAINCOURT
Tel.: + 33 (0)3 29 90 83 23
francis.profit@wanadoo.fr
www.faiencerie-le-st-gervais.com

[G6]

Jacques Droux - digitale kunstfotograaf, metaalsnijder en maker van
atemporele voorwerpen - blijft creëren en verrassen. Hij voegt samen,
haalt uit elkaar en combineert en dit zowel met foto’s als met ander
materiaal. Op verfijnde en subtiele wijze bewerkt hij metaal, voor hem
‘het alles’ en bron van inspiratie. Gratis bezoek aan zijn atelier.
Je kunt een workshop ‘metaal ontdekken’ volgen: vraag naar informatie.

Atelier Plum d’Azur

Rue de la Quarelle
55120 BROCOURT-EN-ARGONNE
Tel./fax: + 33 (0)3 29 88 45 52
marcel.caucheteux@orange.fr

2 Chemin de la ligne
55210 HERBEUVILLE
Tel.: + 33 (0)6 13 87 73 30
jacquesdrouxphoto@hotmail.com
http://jacquesdrouxphoto.blogspot.
com/

[G5]

Henri-Patrick is al bijna 35 jaar bezig met beeldhouwwerk. Door zijn
ervaring heeft hij uiteenlopende materialen kunnen bewerken en heeft
hij ook over de hele wereld deelgenomen aan wedstrijden. Hij maakt
beelden van marmer, steen, hout, brons, ijs, sneeuw... en altijd maar één
exemplaar. Na afspraak.

1 Rive Gauche - Chemin de Rupt
55320 MOUILLY
Tel.: + 33 (0)3 29 85 79 55
of + 33 (0)6 78 74 85 86
h.patrick.stein@wanadoo.fr
www.henripatrickstein.com
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Sculpture sur bois ornemaniste (Houtsnijwerk)

[H4]

Meubilair beeldhouwer, model van gietkunst, artistieke stukken, restauratie.
Beeldhouwwerken met grote dimensies: in hout, ijs, sneeuw met animatie
en demonstratie.
Atelier animatie (beeldhouwen in zeep) voor scholen.

La Savonnière du Moulin

[K6]

Bio zepen en cosmetica op basis van verse
ezelinnenmelk. Deze zepen worden vervolgens verpakt
in kleine houten doosjes (recycleerbaar), artisanaal
vervaardigt uit populier.

Atelier Pier’Art

Moulin de Chantraine
55140 SAINT-GERMAIN-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)3 29 89 82 60
of + 33 (0)6 84 90 46 33
laurence@la-savonniere-du-moulin.com
www.la-savonniere-du-moulin.com

[J3]

Creatieatelier. Schilderen: tentoonstelling van recente
werken. Keramiek: tentoonstelling en bezoek aan
het atelier, demonstratie van het boetseerwerk en
pottenbakkersschijf. Toelichtingen van de verschillende
thema’s dat de artiest benadert. Kracht halen uit de
alchemistische mengeling, doorheen de creaties:
water, aarde en vuur en de emoties delen met de
toeschouwers.

Stéphanie Coupade

135 Rue de Bar
55000 SAVONNIERES-DEVANT-BAR
Tel.: + 33 (0)3 29 76 19 56
of + 33 (0)6 23 78 75 03
daniel.pierrard@club-internet.fr
http://atelierpierrard.e-monsite.com
Mogelijkheid tot stage:
keramische werken.

[F4]

Beeldhouwkunst in metaal,creatie van meubilair en decoratievoorwerpen
in metaal, raku, hars op maat, unieke stukken.
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1 Rue Queue Vache
55260 PIERREFITTE-SUR-AIRE
Tel.: + 33 (0)6 71 26 02 69
jeanmx@hotmail.fr
http://jeanbergeron.fr

3 Place du Marché Couvert
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)6 88 74 05 50
contact@stephaniecoupade.fr
www.stephaniecoupade.fr

Géraldine Duriaux - Verrier d’Art

[J6]

Kom binnen in de wereld van de glaskunst, van de
creatie van dieren in glas (pâte de verre). Sprookjeslicht,
kristal,… unieke kunstwerken.

Atelier C. Cir’Art

[G6]

Fusie, alchemie van de gedachten en de materie! Beeldend kunstenares
die glas met de brander bewerkt en aan wasschilderen doet.
Ontwerpt juwelen, unieke stukken van Muranoglas, schilderkunst en
beeldbouwwerk. Initiatiestages glas voor volwassenen. Workshops
wasschilderen voor kinderen. Dagelijks, eerst even bellen.

Yannick Arcelli

29 Rue de la Chapelle
55200 VERTUZEY
Tel.: + 33 (0)6 45 89 35 00
geraldine.duriaux@wanadoo.fr
www.geraldine-duriaux.fr

2 rue Jeanne d’Arc
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-COTES
Tel: + 33 (0)3 29 89 32 38
of + 33 (0)6 81 37 71 19
contact@chantalguery.fr
http://cguery.unblog.fr/

[G6]

Yannick ARCELLI maakt decoratieve en/of gebruiksvoorwerpen van hout,
gedraaid en versneden (balpennen, vulpennen, bureaubenodigdheden,
paddenstoelen, vruchten, juwelen, puzzels, klokken...), unieke stukken
van lokale fruitbomen zoals de mirabellenboom en de notelaar, maar
ook van meer traditioneel hout. Na afspraak.

L’atelier du Roncier

4 rue de la Victoire
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-COTES
Tel.: + 33 (0)3 29 89 38 56
of + 33 (0)6 87 79 51 89
yannick.arcelli@wanadoo.fr

[J2]

Kunstdraaier Eric Henry legt u met passie uit hoe hij voorwerpen
vervaardigt in nobele en waardevolle houtsoorten. Elk stuk wordt
ambachtelijk bewerkt en wordt nooit meer opnieuw geproduceert, wat
het dan ook heel uniek maakt. Voorstelling van zijn beroep, zijn atelier
alsook een ruim gamma van houtsoorten waaronder enkele zeldzame
soorten.

12 Voie des Mares
55000 VILLE-SUR-SAULX
Tel.: + 33 (0)3 29 75 44 76
roncier-henry@orange.fr
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Al het lekkers
Meuse, intens genot!
Meuse, een gastvrije streek waar je lekker kunt eten!
Elke stad heeft zijn beroemde lekkernij. Commercy heeft de ‘Madeleine’, Verdun heeft de
‘Dragées’, Bar-le-Duc de ‘kaviaar’ met albessensmaak, en Vaucouleurs zijn ‘Jeannettes’… De
Maasstreek maakt, met Lorraine, smaak en gaat daar prat op. Was dit gebied niet de grootste
truffelproducent van Frankrijk in de 17e eeuw? En wel in het bijzonder de oortreffelijke tuber
uncinatum en tuber mesentericum.
Beslist het proeven waard!

‘Meuse et Merveilles’, een kwaliteitsgarantie
Ambachtslieden en makers van boerenproducten kiezen allebei voor kwaliteit en laten dat
weten. Zij hebben speciaal voor dit doel ‘Meuse et Merveilles’, een gemeenschappelijk merk, in
het leven geroepen. Het waarborgt de ‘smaken uit de streek’. Dit logo bereidt de weg van goede
smaak, smullen, en uniek zijn. Maakt niet uit om welk product het gaat: aalbessengelei, witte wijn,
puur appelsap, biersoorten en andere lekkernijen. U komt beslist aan uw trekken. Herkomst en
kwalitiet gegarandeerd. Lijst met alle producten ‘Meuse et Merveilles’ beschikbaar op aanvraag
of op de website : http://www.meuse-et-merveilles.com
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Specialiteiten van de Maas
aalbessenconfituur van bar-le-duc

À la Lorraine

[J3]

Dit familiebedrijf produceert en commercialiseert, in
een gezellige omgeving, aalbessenconfituur van Barle-Duc voor de hele wereld. Na de voorstelling door
middel van een film van 10 minuten, gerealiseerd in
de jaren 1950, zal u, met een klein lepeltje degusteren
van deze zoete jam met een robijnkleurtje en getuige
zijn van een ontpitdemonstratie. Boetiek ruimte met
talrijke streekproducten.

Maison Dutriez
35 Rue de l’Etoile
55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 79 06 81
contact@groseille.com
www.groseille.com

de ‘madeleines’ van commercy

À la Cloche Lorraine

[J5]

De zaak ‘A la Cloche Lorraine’, verkoop van madeleines en
andere specialiteiten. De ‘royales’ madeleines zijn op deze
plaats vervaardigd en gebakken sinds 1928.
Een moderne zaak, een immense muur bestemd voor
cadeaukoffers, en dit alles beklemtoont de lokale ster, ‘de
madeleine royale van Commercy’.

La boîte à madeleines - Société Madeleines Zins

8 Place Charles de Gaulle
55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 91 25 16
josette.grojean@stmichel.fr
www.madeleine-commercy.com

[J5]

Al drie generaties lang maakt dit familiebedrijf op
artisanale wijze madeleinekoekjes, die vandaag
verkrijgbaar zijn in veel meer kleuren en smaken
dan vroeger. Er zijn verschillende versies: de klassieke
madeleine,gevuld met mirabellen,bedekt met een laagje
glazuur van zwarte chocolade, met suikerbolletjes... Je
kunt de opeenvolgende fabricatiefases (van het deeg tot
de verpakking) volgen achter glas. In de winkel worden
de specialiteiten van het huis verkocht en alles wat in de
verste verte te maken heeft met de madeleinekoekjes. In
de grote ontspanningsruimte kun je proeven van deze
beroemde gouden lekkernij, met erbij een koude of
warme drank. Verkoop van regionale producten.

La Boîte à Madeleines
ZAE La Louvière
55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 91 40 86
madeleines.zins@wanadoo.fr
www.madeleines-zins.fr
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‘croquets’ en ‘rochers’ van saint-mihiel
Boulangerie Mageot (Bakkerij)

[H5]

Bakkerij Mageot ligt in het centrum van de stad en
verkoopt de beroemde specialiteiten van Saint-Mihiel,
op artisanale wijze bereid: de ‘Croquets’ gemaakt van
bloem, suiker, eieren, vanille en vooral amandelen en
de ‘Rochers’ die bestaan uit zwarte of melkchocolade
en gepelde, gegrilde en fijngestampte hazelnoten.
Je vindt er tevens de ‘Samielloises de Ligier Richier’,
traditionele producten en ijs. Ook theesalon.

4 Rue Général Pershing
55300 SAINT-MIHIEL
Tél./fax : + 33 (0)3 29 89 01 44

les baisers de dagobert
de ‘baisers de dagobert’ (kusjes van koning dagobert)
en de ‘crottes de satan’ (duivelskeutels) van stenay

Boulangerie Baumaux (Bakkerij)

[B3]

Bakker, patissier, chocolatier. De heer BAUMAUX
verwent je met de specialiteiten van de stad: de
‘Baisers de Dagobert’ - kusjes van Koning Dagobert;
een geslaagde combinatie van snoep met oranjelikeur,
bittere chocolade en stukjes witte chocolade - en de
verrukkelijke ‘Crottes de Satan’ - duivelskeutels; een
hele amandel gehuld in een jasje van chocolade
en bedekt met suikerglazuur. Je vindt er ook andere
producten met handelsmerk, zoals de ‘Délicieuses’ en
de koekjes ‘Cochon’… Alles ter plaatse te koop.

4 Rue de l’Hôpital
55700 STENAY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 33 34
baumaux@orange.fr
www.boulangerie-baumaux.fr

de ‘jeannettes’ van vaucouleurs

Boulangerie Tommasi Fabrice (Bakkerij)

[K6]

De ‘Jeannettes de Vaucouleurs’ - een specialiteit op basis van chocolade,
hazelnoot en karamel met honing - liggen op jou te wachten bij bakker
TOMMASI in het stadscentrum.
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56 Rue Jeanne d’Arc
55140 VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)3 29 89 43 16

de lorgnon linéen

Boulangerie Demée (Bakkerij)

[J4]

De ‘Lorgnon’ herinnert aan het industriële en
economische verleden van de stad met haar fabrieken
van brillenglas en haar jamfabrikanten gespecialiseerd
in het ontpitten van bessen met een ganzenveer. Cyril
DEMEE laat je kennismaken met de specialiteit van de
stad: de befaamde ‘Lorgnon Linéen’, een subtiele mix
van kwaliteitschocolade en bessenganache in de vorm
van een knijpbril.
De vastberaden animatie van Cyril Demée, bakkerpatissier en chocolatier, zal u de legende van Léonie
doen herleven. Hij biedt u eveneens een film aan van
10 minuten dat de bereidingswijze weergeeft, gevolgd
door een demonstratie ‘indompelen’ van de chocolade.
En vervolgens is er natuurlijk de degustatie!

55 Rue de Strasbourg
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tel.: + 33 (0)3 29 78 40 18
cyril.demee@wanadoo.fr

de ‘dragées’ van verdun

Dragées Braquier

[F4]

De fabriek Dragées Braquier maakt al sinds 1783 de specialiteit van
Verdun en doet dit ook nu nog op artisanale wijze. Er worden daar
ook andere suikerwaren vervaardigd, zoals de reuzenbol (die van kleur
verandert), de Obus Braquier, de Choc’Amandes, snoepjes van gekookte
suiker... Ontdek hoe deze lekkernijen tot stand komen en bezoek de
ateliers, kijk ook naar het filmpje en maak van de gelegenheid gebruik
om je inkopen te doen in de fabriekswinkel. Parking toegankelijk voor
kampeerwagens (France Passion). Rondleidingen in het Frans, Engels,
Duits.
Winkel in het stadscentrum:
La Dragée de Verdun / 3 Rue Pasteur / 55100 Verdun

50 Rue du Fort de Vaux
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 84 30 00
ets.braquier@wanadoo.fr
www.dragees-braquier.fr
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de truffel van lotharingen

Ferme truffière de Navi (truffel boerderij)

[I5]

De uitbaters van de boerderij Navi, Marc en Lydie
BILLON, produceren 2 soorten truffels: de TUBER
mesentericum (of de zogenaamde truffel van Meuse)
en de TUBER uncinatum (de Bourgondische truffel)
die in de herfst worden geoogst, tijdens de ‘cavage’.
Deze naam is afkomstig van het instrument dat
wordt gebruikt om de truffels op te graven, nadat de
hond ze heeft geroken. Je zou graag het truffelveld
bezoeken of tips krijgen voor het kweken van truffels?
Je wilt deelnemen aan een culinaire workshop (na
reservering) van een hele of halve dag? Lydie en Marc
maken je maar al te graag deelgenoot van hun passie.
Verkoop van verse truffels in het seizoen en ook van
producten gemaakt op basis van truffels van het
domein, terrines met truffel, tartinades (smeerpasta)
voor bij het aperitief...

La Truffachuchu

[L6]

Pascal SCHUZGER geeft demonstraties van truffelzoeken met honden
(min. 4 personen) en geeft ook culinaire tips voor het gebruik van
truffels, met uitwerking van volledige maaltijden (min. 6 personen).
Verkoop van verse truffels van september tot februari en ook verkoop
van producten bereid met truffel, pastei van varken/ree/everzwijn met
truffels, truffelolie, Lotharingse paté met truffels... (op bestelling).
Op afspraak. Producten eveneens te koop in de delicatessewinkel van
Vaucouleurs.

Truffière de Saint-Rémy (truffel boerderij)

Chemin du Lerry
55140 BUREY-EN-VAUX
Tel.: + 33 (0)6 78 55 84 71
www.latruffachuchu.fr

[G6]

Om je te laten inwijden in de wereld van de truffel moet
je bij Michel GARZANDAT zijn. Hij geeft rondleidingen
op het truffelveld en demonstreert de ‘cavage’ (het
opgraven van truffels) met een truffelhond. Hij laat
je ook truffelspecialiteiten van Lotharingen proeven.
Ter plaatse verkoop van verse, lokale truffels en
truffelplanten. Culinaire tips.

Huis van de truffel en de truffelteelt Zie pagina 26
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55300 BISLEE
Tel.: + 33 (0)3 29 89 11 34
of + 33 (0)6 85 40 45 57
of + 33 (0)6 84 85 96 94
marc-billon@wanadoo.fr
www.fermetruffieredenavi.com

55160 SAINT-REMY-LA-CALONNE
Tel.: + 33 (0)3 29 87 30 63
of + 33 (0)6 89 56 52 35
contact@truffiere.org
www.truffiere.org

De wijnen van de maas
Of ze nu wit, rood of licht rosé (‘gris’) zijn, de
wijnen die voortkomen uit de wijngaarden
van de Maasvlakte en van de Côtes de Meuse,
lichtelijk zuur maar eerlijk en fruitig, zijn
goedgeefs en uitstekend aangepast aan de
gastronomie van dit gebied. Te ontdekken aan
de tafels van een restaurant in de Maas en in
een kelder van een wijnproducent.

Domaine de Montgrigon

[G6]

6 Chemin des Vignes
55210 BILLY-SOUS-LES-CÔTES
Tel.: + 33 (0)3 29 89 35 55 of + 33 (0)3 29 89 58 02
info@domaine-montgrignon.com
www.domaine-montgrignon.com

Domaine de Muzy

[G6]

3 Rue de Muzy - 55160 COMBRES-SOUS-LES-CÔTES
Tel.: + 33 (0)3 29 87 37 81
infodomainedemuzy@orange.fr
www.domainedemuzy.fr

SCEA Domaine de Coustille

[H6]

10 Rue Basse - 55210 CREUË
Tel.: + 33 (0)3 29 89 33 81
jean.philippe55@orange.fr
Verkoop op het Domaine de Coustille 23 Grand’ Rue
55300 BUXERULLES-SOUS-LES-CÔTES

Domaine de Gruy

[H6]

7 Rue des Lavoirs - 55210 CREUE
Tel./fax: + 33 (0)3 29 89 30 67
of + 33 (0)6 30 03 38 23
laurent.degeneve@wanadoo.fr

Domaine de la Goulotte

[G6]

6 Rue de l’Eglise
55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES
Tel.: + 33 (0)3 29 89 38 31 of + 33 (0)6 77 47 12 04
domainedelagoulotte@orange.fr
www.domainedelagoulotte.fr

GEAC de l’Aumonière
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid,
drink met mate.

[G6]

7 Rue Arnay Leduc
55210 VIEVILLE-SOUS-LES-CÔTES
Tel.: + 33 (0)3 29 89 31 64
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Bieren van de maas
Bieren, de Maastraditie

In de 19de eeuw bereikte het bierbrouwen
in de Maasstreek zijn hoogtepunt. In deze
tijd groeide de bevolking enorm. Zo’n 40
kleine bierbrouwers uit het noorden van
de Maasstreek, de Argonne, de Woëvre, het
Maasdal en het Land van Bar, verkochten
hun bier aan liefhebbers uit steden en
dorpen. Vanaf 1870 werd de concurrentie en
de fusie van bedrijven tot grote industriële
brouwerijen de ‘kleine’ brouwers echter fataal.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd die
situatie er zeker niet beter op: na 1918 telde
de Maasstreek nog maar zes brouwerijen,
waaronder de twee grootsten: de ‘Brasserie
de la Meuse’ en die van ‘La Croix de Lorraine’,
beiden in Bar-le-Duc. Beide brouwerijen
spraken tot de nationale verbeelding met de
wijdverspreide en beroemde reclameposters
van de kunstenaars Mucha en Bastard.
Ondanks het sluiten van de brouwerijen in
Bar-le-Duc in 1949, leven de Maasbieren
voort via een grote Europese brouwerij, de
S.E.B. (Société Européenne de Brasserie). De
laatste twintig jaar groeide het aantal kleine
brouwerijen gestaag in de Maasstreek, teken
dat er karaktervol bier geproduceerd wordt.

Brasserie Brouette Coop

[H6]

Baptist, Martin en Matthieu gaan onverstoorbaar door met het maken van het bier
‘La Mandale’, blond of bruin, en laten je
via hun vereniging kennismaken met de
activiteiten van een microbrouwerij en met
het tuinieren.
2 Grande Rue - 55210 CHAILLON
Tel.: + 33 (0)7 83 52 82 51
labrouettecoop@gmail.com
www.labrouettecoop.fr

Brasserie de la Saulx

[L2]

Ghislain Balland heeft zich hier in 2016
gevestigd en brouwt artisanaal bier.
Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor de gezondheid,
drink met mate.
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10 bis Rue du Fourneau - 55290 MORLEY
Tel.: + 33 (0)6 71 68 99 71
brasseriedelasaulx@gmail.com

Brasserie de Charmois

[B3]

Alain BONNEFOY heeft zich gevestigd op het domein
van Charmoy en runt er een microbrouwerij die
brouwt met graan uit eigen productie. Het bier van
Charmoy wordt gemaakt met graan en gist van de
Orval-brouwerij in België. Vandaag wordt hier een
groot gamma van artisanale bieren met een uniek
karakter aangeboden: blond, amberkleurig, het bier
van Maart en het Kerstbier. Wie dit fascinerende
universum wil ontdekken, kan op bezoek bij Alain. Je
wordt ingewijd in de geschiedenis van Charmoy en het
kasteel, je bezoekt de microbrouwerij met uitleg over
de mout- en brouwtechnieken en je mag ook proeven
(1 biertje per persoon).
Verkoop van producten ter plaatse

Brasserie de Nettancourt

[I1]

De coöperatieve vereniging ‘La Brasserie de Nettancourt’,
gevestigd in een traditionele dorpswoning, produceert
en commercialiseert haar artisanale bio bieren over
korte ketens: directe verkoop op de productieplaats
en op de markten. De brouwactiviteiten zijn open op
afspraak. Er worden vijf soorten bier gebrouwen: blond,
amberkleurig, bruin, wit en met brandnetel.
De bierbrouwerij stelt, naast de verkoop van haar
producten, ook gastvrije evenementen voor (debatten,
tentoonstellingen,…).
Verkoop van boeken of tijdschriften bestemd voor de
promotie van de artisanale bieractiviteiten.

Ferme de la Vallée

Haut Château de Charmois
55700 MOUZAY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 48 19
of + 33 (0) 6 09 90 05 00
bonnefoyalain@netcourrier.com
www.bierecharmoy.com

7 Rue Leurande
55800 NETTANCOURT
Tel.: + 33 (0)6 30 58 19 03
contact@brasseriedenettancourt.fr
www.brasseriedenettancourt.fr

[F2]

Een landbouwer neemt u mee van ‘het veld tot het
bierglas’ en van ‘de bodem tot de boterham’. Bezoek
van de beplanting, de mouterij, de brasserie en de
confituurfabriek.
Degustatie en verkoop van echte gegiste bieren alsook
confituren op grootmoeders wijze, geconcentreerd door
het langzaam koken in een koperen ketel op een oliebad.
Pedagogische boerderij, erkend door het nationale
netwerk ‘Bienvenue à la ferme’, mini-biergolf, parcours in
openlucht, plantaardig labyrint, tijdbalk ‘op ware grote’.

55120 RARECOURT
Tel.: + 33 (0)7 86 50 36 01
ferme@rarecourtoise.com
www.rarecourtoise.com

Biermuseum Zie pagina 31
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De mirabel
Vorstelijk fruit Deze ‘koningin van Lorraine’
heeft veel te danken aan de boomgaarden
van de Côtes de Meuse langs de Maasvlakte.
Hier wordt een sappige en lekker zoete
mirabel gekweekt en continu aan de kwaliteit
en de reputatie van deze vrucht geschaafd.
Te ontdekken in een boomgaard of bij een
brandewijnstoker, die gegarandeerd een
eeuwenoud recept volgt met zijn mystieke
instrumenten.
Taarten, jams, soufflés en andere zoete of
hartige gerechten,… zo oranje heeft u het
ergens anders nog niet gezien!

receptidee

mirabelpruimen
Voor vier personen:
> 4 verse eieren
> 100 g suiker
> 4 eetlepels mirabellenlikeur
Baktijd: 10 minuten op 240°.
1. Scheid het wit van de eieren.
2. Meng het eiwit met 50 g suiker
en klop het tot schuim.
3. Voeg de overige 50 g suiker toe
aan het eigeel en klop dit op
totdat je een schuimende witte
mengeling hebt.
4. Giet het eigeel en de alcohol
zachtjes bij het tot schuim
geklopte eiwit.
5. Zet het mengsel in een heel
warme oven en controleer
regelmatig of het klaar is.
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Lokale producten

producenten van vers fruit, verwerkt fruit…

Jardin de Lorraine

[G6]

De coöperatieve ‘Jardin de Lorraine’ groepeert een veertigtal
producenten. De kersen worden in juli geoogst, de mirabelpruimen in
augustus en de kwetsen in september. Van de 2500 ton mirabelpruimen
wordt 50 tot 100 ton gebruikt voor distillatie, maar ook voor fruitsap,
siroop, jam, parelwijn, gedroogd fruit... en verkocht in de winkel van
streekproducten.
Bezoek mogelijk, alleen voor groepen, niet in de zomer.

Au grenier fruitier

32 Rue de la Mirabelle
55210 BILLY-SOUS-LES-COTES
Tel.: + 33 (0)3 29 89 32 24
of + 33 (0)6 81 67 20 60
contact@jardin-de-lorraine.com
www.jardin-de-lorraine.com

[J6]

Productie en verkoop van peren, mirabelpruimen, kersen, perziken,
abrikozen, aardbeien, frambozen, kwetsen, kweeperen, appelen, zwarte
bessen, aalbessen. Ook verwerkt fruit: mirabellenjam, nectar van kwetsen,
nectar van peren, appelsap, nectar van mirabellen.
Het hele jaar geopend.

Les vergers de Cousancelles

1 Route des Tuileries - Rangeval
55200 CORNIEVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 90 94 36
of + 33 (0)6 77 76 77 16
grenierfruitier@aol.com

[K2]

Productie van biodynamisch fruit (kwaliteitskeurmerk
Demeter en label ‘Nature & Progrès’): appelen, peren,
pruimen, kersen, noten, ‘caseilles’ (kruising van zwarte
bes en aalbes), aalbessen. Vruchtensap, nectar, parelwijn,
cider, compote, jam. Véronique en Philippe PROT
verkopen hun producten ter plaatse en maken ook
vruchtensap en compote op aanvraag.

2 Allée des Pommiers
55170 COUSANCES-LES-FORGES
Tel.: + 33 (0)3 29 70 80 71
prot.bio@wanadoo.fr
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SCEA Les vergers d’Arifontaine

[F5]

Rechtstreekse verkoop aan particulieren. Het fruit
komt exclusief van onze boomgaarden. Appels (meer
dan 20 variëteiten), peren (Williams, Conference
en Comice), abrikozen, witte en gele perzikken,
bloedsinaasappelen, nectarines. Talrijke variëteiten,
het fruit wordt rijp geplukt.

Les vergers de la côte Marion

[G6]

De streek van de Côtes de Meuse, van mirabelboomgaarden tot gekleurde wijnstokken, langs de
kalkachtige grasvelden met orchideeën, biedt u
prachtige en gevarieerde landschappen aan. Gérard
Henry, die zich in deze uitzonderlijke regio heeft
gevestigd sinds 1981, teelt er fruit. Kersen, mirabellen
en appels zijn een deel van zijn producten die hij u
aanbiedt. Al het fruit, geoogst door kwaliteitsvol
personeel, wordt verkocht als het rijp is teneinde
hun optimale smaak aan de verbruikers te kunnen
aanbieden. Deze kwaliteitsvolle productie kan u
eveneens waarnemen door uw dorst te lessen met één
van zijn verschillende sappen met 100% fruit.
Bezoek op afspraak.

Les vergers de Nancerval

3 Chemin des Fossés
55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL
Tel.: + 33 (0)3 29 89 34 70
of + 33 (0)6 76 04 10 54
ghenry0489@orange.fr

[H6]

Productie en verkoop van mirabelpruimen, appelen,
peren, kersen, perziken, abrikozen, aalbessen, kwetsen,
kweeperen, aardbeien, frambozen, aardappelen, jam,
vruchtensappen, honing.
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1 Rue d’Arifontaine
55160 MONT-VILLERS
Tel.: + 33 (0)3 29 88 80 87
of + 33 (0)6 07 87 52 36
vergers.arifontaine@orange.fr

Route de Varnéville - D908
55300 WOINVILLE
Tel. : + 33 (0)6 62 32 36 15
nancerval@hotmail.fr
http://lesvergersdenancerval.
blogspot.fr

> Andere adressen voor productie
en verkoop van vers fruit:

EARL de Comme

[H6]

Productie en verkoop van mirabelpruimen,
appelen en kersen.
1 Rue derrière les Maix - 55210 CREUE
Tel.: + 33 (0)3 29 89 59 76
dolacour@wanadoo.fr

Producteur Laurent TONA

[G6]

Productie en verkoop van kersen, abrikozen,
perziken, mirabelpruimen, kwetsen, appelen en
aardbeien. Asperges.
6 chemin de la vigne - 55210 HERBEUVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 87 34 31

Hautcolas fruits

[H6]

Productie en verkoop van mirabel pruimen,
appelen, peren, kersen en aardbeien.
28 Rue Charles de Gaulle
55210 HEUDICOURT-SOUS-LES CÔTES
Tel.: + 33 (0)3 29 89 30 83 of + 33 (0)6 43 56 92 88
www.gilles-fruits.fr

Francis WEBER

[H6]

Productie en verkoop van fruit, vruchtensappen,
jam en meel.
6 Rue du Château
55210 HEUDICOURT-SOUS-LES CÔTES
Tel.: + 33 (0)6 82 67 19 34
weberfrancis@orange.fr

“Maison des Côtes de Meuse”
zie pagina 96
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confituren

SARL les confitures de Lorraine

[L5]

De bergamot (citrus bergamia) is een citrusvrucht dat in Sicilië en
Calabrië groeit. Zijn speciale parfum zit in de zeste, terwijl het vruchtvlees
wordt gebruikt zoals ze is, wrang en smakeloos. Er is een speciale
techniek nodig om het geheel van het fruit te veranderen in confituur.
Productie van confituur of gelei wordt alleen gemaakt met fruit en
suiker: bijzondere confituur van Bergamot, pompoen/citrusvruchten,
aardbei/ananas, zure kersen van Lotharingen, meloen, rabarber…
600 verschillende parfums worden u aangeboden.

Ferme la Clé des Champs

8 Rue de l’Eglise
55130 HOUDELAINCOURT
Tel.: + 33 (0)3 29 89 72 65
of + 33 (0)6 82 92 63 63
contact@les-confitures-de-stanislas.com
www.les-confitures-de-stanislas.com

[K5] Zie pagina 69

Tijdens een bezoek dat ‘best wel pikant’ is, onthult de jammaakster
van de boerderij haar passie voor de kleine vruchten uit de natuur die
zij verwerkt. Dankzij haar tussenkomst en haar verbeelding worden
de eglantier- en vlierbessen, de sleebessen, de braambessen, de
kornoeljebessen, de mispels, de jodenkersen en andere kleine vruchten
opnieuw naar waarde geschat. Ter plaatse verkoop van jam en siroop,
bezoek en proeverij.

1 Chemin Ile de France
55190 MELIGNY-LE-PETIT
Tel.: + 33 (0)3 29 90 50 04
of +33 (0)6 08 04 77 96
contact@
confituresdelacledeschamps.com
www.confituresdelacledeschamps.com

fruitsap

L’atelier de Clotilde

[D6]

De door Clotilde THOMAS gemaakte vruchtensappen
(10 verschillende variëteiten), siropen met heel speciale
aroma’s (madeleinekoekjes, suikerspin, geranium...),
azijn (van fruit, rode wijn met anijs en gember...)
en kruidenzakjes (zoals munt en kruiden voor
vruchtensap) steunen op originele recepten, verrijkt
met een flinke dosis fantasie. Ze maakt ook producten
voor de herdenking van de ‘Groote Oorlog’, zoals de
siroop van korenbloem, en lekkerbekkenmanden. De
producten worden ter plaatse verkocht. Op aanvraag
wordt hier ook jouw fruit geperst.
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15 Rue du Mairié - 55230 LOISON
Tel.: + 33 (0)6 63 28 81 75
of + 33 (0)6 83 40 79 80
latelierdeclotilde@yahoo.fr
Je kunt hier na reservering terecht
voor een tussendoortje met een glas
vruchtensap, een madeleinekoekje of
een stuk suikertaart en een kop koffie,
chocolademelk of thee.

‘moelleux van aardbei’
Saveur d’Ornain

[I1]

De familie Guillaume telt al verschillende generaties
landbouwers. Zij kweken frambozen en 15 soorten
aardbeien. Het was een ontzettend goed idee van hen
om hun fruit te verwerken tot verrukkelijke drankjes!
De moelleux van aardbeien en frambozen, de
parelwijn van aardbeien. Ook productie van asperges.
In de winkel vind je nog andere artikelen, allemaal
even aantrekkelijk: siroop en nectar, jam... In het
seizoen kun je zelf aardbeien komen plukken. Vraag
informatie.

4 Rue André Maginot
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tel.: + 33 (0)3 29 75 61 61
thibaut.guillaume@wanadoo.fr
www.saveurdornain.com

ganzenlever

La ferme de Brouennes

[B3]

In hun boerderij in het noorden van het departement
Meuse produceren Ingrid en Jean-Marc PETIT ganzenlever
en ook fijne vleeswaren (hoofdkaas, zwarte worsten...)
en streekspecialiteiten (Lotharingse ‘fuseau’ en andere
worsten, gedroogde ham...).

EARL des Saturnins

11 Rue du Calvaire
55700 BROUENNES
Tel.: + 33 (0)3 29 80 69 00
of + 33 (0)6 80 58 38 04
jeanmarc.petit914@orange.fr

[K5]

Na opleiding gevolgd te hebben bij producenten van eendenlever in
het Zuidwesten heeft Pascal BOUCHOT in 1988 in Méligny-le-Grand
zijn eigen bedrijf opgezet.
De eendenkuikens komen binnen op zijn boerderij en hij kweekt ze
op gedurende 13 weken om ze dan vet te mesten met volle maïs. De
eenden dartelen rond in de openlucht, op een groot grasveld met
schaduwrijke plekjes. Het bereiden van de eendenlever gebeurt door
Catherine BOUCHOT. Zij maakt ook de eendenfilets klaar, de worsten,
de pastei, de paté...

14 rue de l’Orme
55190 MELIGNY-LE-GRAND
Tel.: + 33 (0)3 29 90 50 23
earl.les.saturnins@wanadoo.fr
http://earldessaturnins.wix.com/
saturnins
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streekproducten: terrines, rillettes, patés…

Boucherie Charcuterie (Slagerij)

[B3]

Pascal BASTON heeft een enorm aanbod van producten
die huisbereid zijn volgens aloude recepten die zijn
overgeven van generatie op generatie: boerenpastei
met Charmoy-bier, pastei van konijn met mirabellen,
Lotharingse taarten, verrines en conserven…

Ferme du Colombier

[I4]

Boerderij gespecialiseerd in het fokken en verwerken van varkens en
ook in het verbouwen van graan. De families Leblan-Rimlinger maken
dus hun eigen fijne vleeswaren op traditionele wijze, verrines, patés,
worsten... en verkopen ook streekproducten zoals jam en snoepjes met
mirabellen, honing, wijn van de ‘Côtes de Meuse’, zoete lekkernijen...

Les Terrines du Barrois Zie pagina 96
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Place Jean Ancel
55700 STENAY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 30 05
pascal.baston@gmail.com
www.bocaux-du-terroir.fr

10 Rue du Mont
55260 VILLOTTE-SUR-AIRE
Tel.: + 33 (0)3 29 75 00 19
contact@ferme-du-colombier.fr
http://ferme-du-colombier.fr

slakken

La Coquille Sivrotine

[D3]

Coquille Sivrotine is een Lotharingse boerderij waar
de escargot of wijngaardslak koning is. Stéphane
Goffin heeft hier een escargotkwekerij (groot en grijs)
in openlucht, op een tapijt van koolzaad, klaverblad,
phacelia en zonnebloem vanaf ze uit hun ei komen
tot aan de transformatie van producten, klaar om
te degusteren. Zijn objectief is een kwaliteitsvol
product voor te stellen door alle etapes van de
kwekerij te controleren en door de de ingrediënten
die hij gebruikt in zijn recepten nauwkeurig te
selecteren. Verkoopspunt in de boerderij, ruim gamma
van producten: in bokalen om op te warmen of te
smeren, diepgevroren,… Bezoek aan de kwekerij met
degustatie.

Les escargots du Chateau de Tusey

37 Route Nationale
55110 SIVRY-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)3 29 85 80 11
sivrotine@live.fr
www.la-coquille-sivrotine.fr

[K6]

In het groene park van het kasteel van Tusey kweken Philippe TERLIN
en zijn vrouw hun slakken, met groot respect voor het dier en het milieu.
Nadat ze hun beestjes hebben ‘geoogst’ werken ze er lekkere recepten
mee uit: slakkenmoes (escargotine), paté om te proeven op een stukje
warm brood, ‘croquilles’ met peterselieboter, met kaas, met tomaat of
ook nog met champignons... Winkel met rechtstreekse verkoop. Je kunt
de slakkenkwekerij bezoeken van half mei tot eind september.

9 Place de Tusey
55140 VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)3 29 89 69 25
of + 33 (0)7 83 81 87 95
lesescargotschateaudetusey55@
gmail.com
www.escargots-chateaudetusey.com
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geitenkaas

Wist je dit?
De ‘Brie de Meaux’ komt van... Meuse!

75% van de soorten ‘Brie de Meaux’ wordt in Meuse gemaakt, door drie kaasmakers: de
Fromagerie Renard-Gillard in Biencourt-sur-Orge, de Société Fromagère van Raival en de
familie Dongé in Triconville.

Fromagerie Renard Gillard

[L4]

De ‘Brie de Meaux’ wordt gemaakt volgens een
eeuwenoude traditie, maar dan wel met de meest
moderne en meest geavanceerde technieken en
apparatuur. Het voortbestaan van het voorouderlijke
recept wordt veiliggesteld door het AOC-decreet
(Appellation d’Origine Contrôlée, gecontroleerde
oorsprongsbenaming).

Chèvrerie de Chaillon (Geitenboerderij)

[H6] Zie pagina 69

Op een steenworp afstand van het meer van Madine
verwelkomt Hélène Lebas je in haar geitenboerderij
en maakt ze je graag deelgenoot van haar passie voor
het fokken van geiten en het maken van geitenkaas
die ze dan rechtstreeks verkoopt. Ze heeft ook een heel
gamma van biologische cosmeticaproducten gemaakt
met de melk van haar geiten... De geitenboerderij
heeft tevens een pedagogische functie: je maakt er
kennis met de boerderijdieren, hun manier van leven,
hun habitat... Winkel met streekproducten.

Fromagerie Dongé

32 Grande Rue
55210 CHAILLON
Tel.: + 33 (0)3 29 90 09 39
helene.lebas932@orange.fr
www.chevrerie-chaillon.fr

[J4]

Productie van Brie de Meaux met rauwe melk
(AOC, gecontroleerde oorsprongsbenaming) en van
Coulommiers. Manueel gieten met de brieschep,
droog zouten, rijpen gedurende 4-8 weken.
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11 Petite Rue
55290 BIENCOURT-SUR-ORGE
Tel.: + 33 (0)3 29 75 91 82

6 Chemin de la Grande Haie
55500 COUSANCES-LES-TRICONVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 78 45 08

Chèvrerie des trois cabris

[G5]

Marc et Elise VAN DER ZANDEN fokken geiten en maken
geitenkaas sinds 2010. Kom proeven van de verse kaas,
gerijpt of gekruid, de yoghurt, de kwark, de tomme en
andere producten. Te ontdekken ter plaatse.

Cie des fromages & Richesmonts

8 Rue de la Vannerie
55300 VAUX-LES-PALAMEIX
Tel.: + 33 (0)3 29 89 10 48
of + 33 (0)6 31 44 20 92
massonpierre.elise@orange.fr
http://chevreriedes3cabris.com

[G6]

Bedrijf in Vigneulles dat per dag 500 000 liter melk behandelt en
herleidt tot 70 ton kaas. Directe verkoop in een gerenoveerde ruimte
die vervolgens werd omgevormd tot een zuivelhandel. U heeft een
ruime keuze aan kazen, brie, camembert,…

Route de Saint Benoit
55210 VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL
Tel.: + 33 (0)3 29 91 42 66

honing

Les Ruchers de Lahaymeix

[H4]

Bij Christophe DUFRAIGNE staan de bijenkorven verspreid in het
onderhout, aan de rand van het bos. Het resultaat is honing van optimale
kwaliteit. Er worden verschillende soorten honing gemaakt: vloeibare
lente- en zomerhoning en smeuïge honing van zomerbloemen. Je kunt
de imkerij ook op afspraak bezoeken. Verkooppunt ter plaatse.

1 Grande Rue
55260 LAHAYMEIX
Tel./fax: + 33 (0)3 29 75 08 72
christophedufraigne@yahoo.fr
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saffraan

Safran des Côtes de Meuse

[G6]

Het saffraanveld ligt in het hartje van het Regionaal
Natuurpark Lotharingen. Saffraan heeft een heel eigen
karakter en het kweken ervan vraagt veel tijd en
geduld. Je hebt 150 à 200 bloemen nodig voor 1 gram
droge saffraan. En voor elke bloem heb je een bol van
de crocus sativus (saffraankrokus) nodig. Deze worden
in de herfst geplukt. Het wonder voltrekt zich elke
ochtend opnieuw: de bloemen komen uit de grond
tijdens de nacht.
Het kweken van saffraan gebeurt volledig manueel.
Saffraan wordt ook wel het rode goud genoemd en
is begiftigd met een sterk kleurend vermogen. Deze
specerij geeft kleur en een unieke smaak aan zowel
hartige als zoete recepten. Ontdek onze producten:
ciderazijn met saffraan, saffraansiroop…

9 Rue haute Gaston Parant
55210 SAINT-MAURICE-SOUS-LES-CÔTES
Tel.: + 33 (0)7 50 85 20 78
safrandescotesdemeuse@yahoo.fr
www.forest-campingbj.com

winkels van streekproducten

Aux Douceurs Lorraines

[J5]

Aydan en Séline verwelkomen je in hun winkel van streekproducten,
midden in het stadscentrum, tegenover het kasteel van Stanislas. Zij
laten je kennismaken met de typische producten van Lotharingen:
madeleinekoekjes van Commercy, wijn, bier, paté, suikerwaren,
suikerbonen, noga, bergamotsnoepjes... Ook ambachtelijk gemaakte
juwelen. Op zoek naar een leuk geschenk? Geef dan een lekkerbekkenmand
die volgens jouw wensen wordt gevuld. Theesalon met terras.

Maison des Côtes de Meuse

[F5]

Verkoop van regionale producten: wijnen van de Côtes de Meuse, ‘fuseau
lorrain’, karamel met mirabel, siropen, kazen, fijne vleeswaren en talrijke
andere producten. Tijdens het oogstseizoen: verkoop van mirabellen,
appels, kersen.

Les terrines du Barrois

11 Rue de Metz
55160 HAUDIOMONT
Tel.: + 33 (0)3 29 87 30 78
of + 33 (0)6 84 19 83 04

[I3]

Winkel met producten uit de streek van Lotharingen.
Jérome HATOY gaat op traditionele wijze te werk en
gebruikt kwaliteitsvolle streekproducten: ingeblikte
fijne vleeswaren (verrines) die artisanaal worden
bereid, jam en mirabellen in siroop... Hij verkoopt
ook producten van talentvolle producenten die hij
zorgvuldig heeft uitgekozen. Eveneens groot aanbod
van geschenkkoffers en -manden.
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10 Place du Fer à Cheval
55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 90 78 79
aux-douceurs-lorraines@orange.fr

SARL Le Clos de Sarney
Voie Sacrée - 55000 PETIT-RUMONT
Tel.: + 33 (0)3 29 75 79 70
contact@lesterrinesdubarrois.fr
www.lesterrinesdubarrois.fr
Gratis bezoek aan de fabriek,
wel reserveren.

Épicerie Verdunoise l’Epicuroise

[F4]

‘L’Épicuroise’ is een delicatessewinkel met streekproducten van Meuse,
Lotharingen en heel Frankrijk. Ze verkopen er ook verse producten van
de plaatselijke producenten (groenten, kaas, melkproducten...).
Producten speciaal gemaakt voor de herdenking van de Honderdjarige
Oorlog. Verkoop van lekkerbekkenmanden en manden gevuld met
streekproducten.

Clair de Lorraine – En Passant par la Lorraine…

37 Rue Chaussée
55100 VERDUN
Tel.: + 33 (0)6 88 33 68 18
lepicuroise@orange.fr
www.lepicuroise.com
Gelegen in het centrum van Verdun.

[J6]

Winkel met meer dan 700 gastronomische producten
uit de streek van Lotharingen, met proeverij van
warme, ter plaatse gemaakte madeleinekoekjes. Ook
een 100% Lotharings restaurant en theesalon.
Productie van gegiste fruitdranken: de mousserende
‘Perlés’ van mirabellen, aalbessen, frambozen, kersenkrieken. Gratis bezoek mogelijk, met proeverij.
- Verkoop van gastronomische streekproducten
(meer dan 700 specialiteiten).
- Bereiding van samenstellingen colli’s.
- Producent van de parelvormige aalbes, de mirabel
en de framboos.

Rue du Château
55190 VOID-VACON
Tel.: + 33 (0)3 29 89 80 00
of + 33 (0)3 29 89 29 55
info@clairdelorraine.fr
www.enpassantparlalorraine.fr
Bezoek-degustatie (op aanvraag)
en verkoop ter plaatse.
Onthaal van groepen op reservatie.

andere winkels

Maison des Arts et Traditions rurales
(Huis van de kunsten en de landelijke
tradities) [G6]
Zie pagina 27

Jardin de lorraine

Saveur d’Ornain

Écurey Pôle d’avenir

[L3]

[G6]

Zie pagina 87

[H6]

Zie pagina 91

Zie pagina 28

La ferme du Colombier
Les Étangs de Lachaussée
(Vijver van Lachaussee) [G7]
Zie pagina 56

À la Lorraine
Zie pagina 79

[J3]

[I4]

Zie pagina 92

La chèvrerie de Chaillon
(Geitenboerderij) [H6]
Zie pagina 94
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Niet te missen
FESTIVITEITEN IN DE MAASSTREEK
Feesten met hart en ziel
Zoveel toeristische troeven, zoveel aanleidingen om te feesten… het is daarom dat de Maas
het hele jaar door leeft met duizend en één feesten. De grote evenementen benadrukken deze
kalender, allen geschikt voor een uitwisseling, een ontdekking, een genot voor de zintuigen en
de emoties. Aarzel niet de lijst met de evenementen te vragen die wordt aangeboden door het
Comité Départemental du Tourisme (CDT) de la Meuse, om de juiste waarde te bepalen van
de grote hoeveelheid aanbiedingen. Geen enkel perceel van het territorium, noch onderwerp,
ontsnapt eraan.
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Les Dimanches de Mai
en Meuse
(‘De zondagen van mei’)
AZANNES
‘Les dimanches de mai’: 80 beroepen uit
de 19e eeuw worden tot leven gewekt door
400 gekostumeerde vrijwilligers. Tijdens een
bezoek aan de straten van het dorp van het
natuurmuseum ontdekt u het huis van de
herder, de olieslagerij, de molen, de kapel…
ambachtslieden die hun vaardigheden willen
overdragen: kantwerksters, wagenmakers,
bakkers…

Festival ‘RenaissanceS’
begin juli - BAR-LE- DUC
Begin juli stroomt de renaissancewijk van Barle-Duc vol met allerlei toneelgezelschappen
en minstrelen. Dit festival is een heerlijke
combinatie van straatkunst en oude muziek.
De meest uiteenlopende optredens, komisch
of serieus, maar steeds verfrissend.
Stadhuis/ Patrimonium dienst
Tel.: + 33 (0)3 29 79 32 65
www.festivalrenaissances.com

Le village des Vieux Métiers
Tel.: + 33 (0)3 29 85 60 62
www.vieuxmetiers.com

Spectacle
‘Des Flammes à la Lumière’
(Klank- en lichtshow)
Op vrijdag- en zaterdagavond
in juni en juli - VERDUN
Beleef de Slag om Verdun in een boeiende en
realistische klank- en lichtshow op een van de
grootste natuurlijke podia van Frankrijk. 300
acteurs, 900 kostuums, 1.300 spots, filmkundige
actualiteiten uit die tijd,trucage...Een aangrijpend
eerbetoon aan de honderdduizenden strijders
waarvan meer dan 300.000 sneuvelden in deze
tragische confrontatie op het grondgebied van
de Maasstreek. Een belangrijke bladzijde uit de
geschiedenis speelt zich voor uw ogen af in een
grandioze show die eindigt in een sprankje hoop:
de wapenstilstand, de verzoening en uiteindelijk
de vrede. Buitengewone decors en accessoires,
onder andere een lichte tank.

Dorpen en steden van de
maas vieren Sint-Niklaas
Rond 6 december
Sint-Niklaas, patroonheilige van de kinderen
en scholieren, verwent de brave kinderen
met chocolade en peperkoek en wie niet
gehoorzaamt krijgt de roe van Père Fouettard
(de boeman).Talrijke stoeten in de straten van
de dorpen en de steden van de Maas trekken
een grote menigte aan.

Connaissance de la Meuse
Tel.: + 33 (0)3 29 84 50 00
www.spectacle-verdun.com

Praktische gids

99

Nuttige
toeristische diensten
vvv’s en andere
informatiepunten

De volgende instanties kunnen u meer informatie
verstrekken over alle genoemde plaatsen en
bezienswaardigheden:

/

Dieue-sur-Meuse
Office de Tourisme
43 Rue du Rattentout - 55320 DIEUE-SUR-MEUSE
Tel.: + 33 (0)3 29 87 60 75
tourisme@valdemeuse.fr
www.tourisme-val-de-meuse.eu

Bar-le-Duc

Doulcon

Office de Tourisme
7 Rue Jeanne d’Arc - 55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 79 11 13
accueil@tourisme-barleduc.fr
www.tourisme-barleduc.fr

Office de Tourisme
3 bis Avenue de la Gare - 55110 DOULCON
Tel.: + 33 (0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.valdunois.fr

Étain
Clermont-en-Argonne
Office de Tourisme
6 Place de la République
55120 CLERMONT-EN-ARGONNE
Tel.: + 33 (0)3 29 88 42 22
tourisme.argonne@wanadoo.fr
www.tourisme-argonne.fr

Commercy
Office de Tourisme
Château Stanislas - 55200 COMMERCY
Tel.: + 33 (0)3 29 91 33 16
ot.commercy@wanadoo.fr
www.tourisme-pays-de-commercy.fr

Damvillers
Office de Tourisme
23 Rue Carnot - 55150 DAMVILLERS
Tel.: + 33 (0)3 29 85 57 01
otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com

100 Praktische gids

Point d’information Touristique
Centre Culturel et Touristique
2 Rue des Casernes - 55400 ETAIN
Tel./fax: + 33 (0)3 29 87 20 80
tourisme@codecom-pays-etain.fr
www.tourisme-etain.fr

Ligny-en-Barrois
Bureau d’Information Touristique
7 Rue de l’Asile - Espace St Charles
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Tel.: + 33 (0)3 29 78 06 15
bureau-info@lignyenbarrois.fr
www.tourisme-barleduc.fr

Montmédy
Office de Tourisme
Citadelle - Ville Haute
2 Rue de l’Hôtel de Ville - 55600 MONTMÉDY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr
Point d’information Touristique
Mairie - 12 rue de l’abbé Delhotel - 55600 AVIOTH
Tel.: + 33 (0)3 29 88 90 96
avioth.otpaysdemontmedy@gmail.com
Point d’information Touristique
Place Saint-Benoit - 55600 MARVILLE
Tel.: + 33 (0)3 29 88 19 98
marville.otpaysdemontmedy@gmail.com

Revigny-sur-Ornain
Office de Tourisme
Rue du Stade - 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tel./fax: + 33 (0)3 29 78 73 34
contact@ot-revigny-ornain.fr
www.ot-revigny-ornain.fr

Saint-Mihiel
Office de Tourisme
Rue du Palais de Justice - 55300 SAINT-MIHIEL
Tel.: + 33 (0)3 29 89 06 47
accueil@coeurdelorraine-tourisme.fr
www.coeurdelorraine-tourisme.fr

nederlandstalige
zelfstandige gids
Om u te begeleiden tijdens uw bezoeken in de Maasstreek,
voor individuelen en groepen. GidsNederlandstalige.

Sofie Van HERREWEGHE
2 Rue de la Grande Jeune Vaux
55140 MAXEY-SUR-VAISE
Tel.: + 33 (0)6 76 01 35 74
contact@strad.fr

Spincourt
Syndicat d’Initiative
3 Place Louis Bertrand - 55230 SPINCOURT
Tel.: + 33 (0)3 29 85 95 44
tourisme-spincourt@orange.fr
www.codecom-spincourt.fr

Stenay
Office de Tourisme
5 Place Raymond Poincaré - 55700 STENAY
Tel.: + 33 (0)3 29 80 64 22 (in het centrum)
of + 33(0)3 29 80 62 59 (aan de haven)
info@tourisme-stenay.com
www.tourisme-stenay.com

Vaucouleurs
Office de Tourisme
15 Rue Jeanne d’Arc - 55140 VAUCOULEURS
Tel.: + 33 (0)3 29 89 51 82 of + 33 (0)6 75 89 81 99
contact@tourisme-vaucouleurs.com
www.tourisme-vaucouleurs.fr

accommodatie

Relais des Gîtes de France
34 Rue André Maginot - 55000 BAR-LE-DUC
Tel.: + 33 (0)3 29 45 79 76
resa@gitesdemeuse.fr
http://www.gites-de-meuse.fr

Comité Régional du Tourisme
de Lorraine
Abbaye des Prémontrés - BP 97
54700 PONT-A-MOUSSON CEDEX
Tel.: + 33 (0)3 83 80 01 80
info@tourisme-lorraine.fr
www.tourisme-lorraine.fr

Verdun
Tourisme Grand Verdun
Place de la Nation - BP 60232 - 55106 VERDUN
Tel.: + 33 (0)3 29 86 14 18
contact@tourisme-verdun.com
www.tourisme-verdun.com
Point d’information Touristique
Mémorial de Verdun
1 Avenue du Corps Européen
55100 FLEURY-DEVANT-DOUAUMONT
Tel.: + 33 (0)3 29 88 19 16
info@memorial-verdun.fr
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CDT Comité Départemental
du Tourisme de la Meuse
33 rue des Grangettes
ADRESSE POSTALE:
Hôtel du Département
Place Pierre-François Gossin
CS 50514 - 55012 BAR-LE-DUC CEDEX - FRANCE
Tel.: 03 29 45 78 40 - Fax: 03 29 45 78 45
E-mail: contact@tourisme-meuse.com
Website: www.toerisme-maas.com

