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BEREIKBAARHEID &

PRAKTISCHE INFORMATIE

EUROMETROPOOL METZ, EUROPESE HUB
Metz is het punt waar twee grote assen die door
heel Europa lopen elkaar snijden:
De noord-zuidas : Noordzee/Middellandse Zee van Amsterdam naar Marseille.
De oost-westas : Atlantische Oceaan/Oost-Europa
- via Parijs, München, Wenen en Praag.

Met de boot:
Het scheepsverkeer verloopt via 2 hoofdassen:
De Moselle (ofwel Moezel) en de Sarre (Saar) die
zijn verbonden met de Noordzee.
Naar het zuiden richting de Middellandse Zee via
het Canal de l’Est.

Met de auto:
De routes over de weg lopen via twee grote
hoofdassen die tot de drukste in Europa behoren:
De A31 (Luxemburg/Lyon)
De A4 (Parijs/Straatsburg)

Kantoor van de havenmeester: Régates Messines
3 quai des Régates – 57000 Metz
Tel : +33 (0)7 83 48 32 76

Bereikbaarheid met de auto:
- Brussel - Metz: 2 u. 45 min
- Luxemburg - Metz: 50 min
- Frankfurt - Metz: 2 u. 40 min
- Straatsburg - Metz: 1 u. 50 min
Met het vliegtuig:
De vliegroutes lopen via 3 vliegvelden,
toegangspoorten van de regio ‘Quattropole’:

de

Jachthaven
60 rue de l’Etang – 57160 Scy-Chazelles
Tel : +33 (0)9 64 40 10 52
Met de trein:
Station Metz, place du Général de Gaulle
Metz-Parijs: 82 min
Metz-Straatsburg: 45 min
Metz-Luxemburg: 50 min
Metz-Saarbrücken: 50 min
TGV-station Lorraine (57420 Louvigny)
Verbindingen met Nantes, Rennes, Reims, Bordeaux
en vliegveld Charles de Gaulle.
www.sncf-connect.com

Lorraine Aéroport (25 min reistijd):
lorraineairport.com
Luxemburg (45 min reistijd): lux-airport.lu
Saarbrücken (1 u. reistijd):
flughafen-saarbruecken.de

Pendeldiensten Luchthaven/TGV-station
Lorraine/Station Metz
lorraineaeroport.com/passagers/accesparking/#navettes

Mettis voor het station van Metz
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5h05
6h30
Amsterdam
Luxembourg-Findel
Aéroport
de Frankfurt

Pays-Bas

Sarrebruck
Gare TGV
Metz-Ville

Pays-Bas

A4
Lorraine
Airport

3h00
4h00
Bruxelles

Brest
9h00
6h30
3h00

0h50
1h00
Luxembourg

Reims
1h50
0h50

Paris
3h15
1h25

Nancy
0h45
0h40

Allemagne
Strasbourg
1h40
0h50

Autriche

Tours
5h10
3h20

Dijon
2h40
3h00

Limoges
6h40
6h00
2h50

Clermont-Ferrand
5h50
6h10

Lyon
4h00
4h00
1h00

Bordeaux
8h20
4h30
2h45

Biarritz
10h00
7h10
2h40

Francfort
2h30
2h50

1h00
1h00
Sarrebruck

Metz

Rennes
6h30
4h15
Nantes
6h50
4h30
2h45

Strasbourg

A

Belgique

Lille
3h40
3h00

Caen
5h30
4h10

Gare
Lorraine TGV

31

Toulouse
9h20
7h15
Perpignan
8h15
7h20

Suisse

Italie
Grenoble
5h10
5h40

Bastia
4h30

Marseille
7h00
6h00
1h20

Ajaccio
4h30

Espagne

Bronnen:
www.sncf-connect.com
www.viamichelin.fr/web/Itineraires
www.airfrance.fr
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Jachthaven

EUROMETROPOOL, CREATIEVE EN DUURZAME BESTEMMING

Plan d’eau

WIST U DAT?

Het Plan d’Eau en de bijbehorende jachthaven die
al sinds 2007 het Europese label ‘Blauwe Vlag’ heeft,
bieden ruimte voor spel en ontspanning aan, met de
Moezel en de kathedraal op de achtergrond. Verder
wandelen is mogelijk naar het Île du Saulcy en over
de jaagpaden langs het Canal de Jouy vlakbij.

Huis van de sluiswachter
Het 19e-eeuwse vakwerkhuis, enigszins verstopt
tussen de bomen onderaan de stadswallen, voormalig
eigendom van de VNF, was vroeger het huis van de
sluiswachter.

Dit is een ideale omgeving voor hardlopers,
watersporten, tochtjes met het gezin of met vrienden
of voor een tochtje met een boot of waterfiets.

Een nieuw label
Destination Innovante et Durable

Je kunt er de kunsten bewonderen van de kajakclub
in het trainingsbassin bij de dijk van de Pucelle,
genoemd naar een voormalig klooster in de buurt.
Het is een van de locaties met het label ‘Moselle
Terre de Jeux 2024’.

Het gebied van de Eurometropool Metz heeft
zich sinds juni 2019 samen met 8 andere pilotbestemmingen* ingezet om het label Destination
Innovante
Durable
(innovatieve
duurzame
bestemming) te krijgen. Bureau Inspire Metz is
aangewezen als projectleider in samenwerking met
de diensten van de Eurometropool en alle plaatselijke
betrokken partijen.

De jachthaven wordt elke zomer bezocht door
talloze pleziervaartuigen uit heel Europa. Tijdens
boottochten, lunch- of borrelcruises kun je het
natuurlijke erfgoed leren waarderen en vanaf het
water een andere blik krijgen op de stad.

Territoire vélo
Het label Territoire vélo is een blijk van waardering
van de ontwikkeling van het fietsgebruik in gebieden.
Territoire vélo is een label met een dubbel doel:
een beloning voor de inzet van een plaatselijke
collectiviteit voor de fiets, en begeleiding van de
ontwikkeling van de aangeboden diensten om het
gebruik ervan te bevorderen.
Het is ook een inzet voor duurzaam toerisme in het
kader van de keurmerken Qualité Tourisme en Tourisme
et Handicap.
Meer informatie: www.eurometropolemetz.eu, rubriek
“Habiter / Se déplacer” (wonen/zich verplaatsen).

Dit nieuwe label is in het leven geroepen door het
secretariaat van de G7 na de twee G7-toppen die in
2019 in Frankrijk plaatsvonden. Het label is bedoeld
voor de kortdurende ontvangst van doelgroepen
voor de sectoren recreatief en zakelijk toerisme. Het
label wordt een pluspunt voor de aantrekkelijkheid
van het gebied, dat hiermee erkend wordt als
bestemming waar men zich inzet voor duurzame
ontwikkeling en dito toerisme, een logische
voortzetting van alles wat tot stand is gebracht sinds
het ontstaan van de stadsecologie. Deze aanpak sluit
ook aan bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van
de VN.
Bureau Inspire Metz is ISO 20121-gecertificeerd.
Deze certificering koppelt evenementen en
duurzame ontwikkelingen voor de afdelingen Bureau
des Congrès en Office de Tourisme. In mei 2022
heeft de audit voor het DID-label plaatsgevonden.
(*) Biarritz, Bordeaux, Cannes, Deauville, Nancy, Marseille, Nantes
et Rennes.
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DE HOOGTEPUNTEN VAN 2022
IN DE EUROMETROPOOL METZ
5 februari tot 29 augustus

Evenementen in de Eurometropool Metz
Evenementen in Metz

L’ART D’APPRENDRE (DE KUNST VAN HET LEREN) UNE
ÉCOLE DES CRÉATEURS (EEN SCHOOL VAN MAKERS)

8 tot 10 april

Tentoonstelling in het Centre Pompidou-Metz

FESTIVAL “LE LIVRE À METZ, LITTÉRATURE
ET JOURNALISME” (HET BOEK IN METZ,
LITERATUUR EN JOURNALISTIEK)

7 en 8 mei
20 DANSERS VOOR DE 20E EEUW EN MEER

5 tot 15 mei

Voorstelling in het Centre Pompidou-Metz

PASSAGES TRANSFESTIVAL

7 mei – 14 november
LE MUSÉE SENTIMENTAL D’EVA AEPPLI (HET SENTIMENTELE
MUSEUM VAN EVA AEPPLI)

11 juni 2022 – 6 februari 2023

Tentoonstelling in het Centre Pompidou-Metz

MIMÈSIS. EEN LEVEND DESIGN

Tentoonstelling in het Centre Pompidou-Metz

23 juni – 3 september
FESTIVAL CONSTELLATIONS DE METZ

DIXIÈME ÉDITION

8 – 17 juli

15 juli- 15 augustus

FESTIVAL HOP HOP HOP

METZ PLAGE
11 > 14 JUILLET 2019
Festival international
du spectacle à ciel ouvert
Metz et sa métropole

Augustus
GRANDE BRADERIE

20 – 28 augustus
FÊTES DE LA MIRABELLE (MIRABELLENFEESTEN)

Eind augustus – begin september
MONTGOLFIADES (HETELUCHTBALLONFESTIVAL)

18 - 25 september
MOSELLE OPEN

30 september – 10 oktober
FOIRE INTERNATIONALE DE METZ
(INTERNATIONALE BEURS)

9 oktober
MARATHON METZ MIRABELLE

5 november 2022 – 17 april 2023
LES PORTES DU POSSIBLE (DE POORTEN VAN HET
MOGELIJKE) KUNST EN SCIENCEFICTION

Eind november tot eind december

TENTOONSTELLING IN HET CENTRE POMPIDOU-METZ

KERSTMARKTEN EN ADVENTFESTIVITEITEN
IN METZ EN DE EUROMETROPOOL

3 en 4 december
SINTERKLAASFEESTEN

December
VERLICHTE MARKT

En dit mag u ook niet missen in de Eurometropool
Metz: Fête des Fraises (aardbeienfeest) in Woippy,
Fête de la Pomme (appelfeest) in Le Ban-SaintMartin, Montigny Jardins in Montigny-lès-Metz,
Fête des Vins* de Moselle (wijnfeesten) in ScyChazelles... tourisme-metz.com

+ Talloze ontmoetingen in het Parc des Expositions
van de Eurometropool: metz-expo.com
+ Rommelmarkten: zo’n vijftien markten per jaar in
de grote brocantetraditie

* Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.
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HET STATION VAN METZ
In 2021 verkozen tot “Mooiste station van
Frankrijk” voor het derde jaar op rij!
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FEESTEN IN DE EUROMETROPOOL METZ IN 2022
FÊTES DE LA MIRABELLE (MIRABELLENFEESTEN)
72e editie
Van 20 tot 28 augustus 2022

De mirabel is al eeuwenlang een regionaal product
uit Metz; de mirabellenboom is de belangrijkste
fruitboom van de regio, dankzij de gunstig gelegen
hellingen en de kleiachtige bodem.
Mirabellen uit de Lorraine kregen in 1996 als eerste
een Europees label dat gegarandeerd werd door
een BGA, een beschermde geografische aanduiding;
de van dit fruit gemaakte eau-de-vie kreeg een
AOC oftewel Appellation d’Origine Contrôlée
(gecontroleerde oorsprongsbenaming).
De Fêtes de la Mirabelle lokken sinds 1947 elk
jaar duizenden bezoekers naar de hoofdstad
van de Lorraine en vormen de apotheose van het
zomerprogramma. Deze feesten bestaan uit vermaak
in de straten, concerten, bals, markten met streeken ambachtelijke producten, een vuurwerkshow,
bloemencorso en verkiezing van de Reine de la
Mirabelle.

Saint-Etienne-kathedraal en reuzenrad

KERSTMARKTEN & SINTERKLAAS
Kerstmarkten: van eind november tot eind december
Sinterklaas: 3 en 4 december 2022

Bij het naderen van de feestdagen, als de
kerstmarkten op verschillende plekken en in
wijken van de stad te vinden zijn, is het traditie
dat de goede Sint Nicolaas begin december
brave kindertjes komt belonen met allerlei
lekkers, terwijl zijn hulpje Père Fouettard zich
bezighoudt met de jongens en meisjes die niet
zo braaf waren...
De winkels zijn gewoonlijk op de 4 zondagen
voor Kerstmis geopend, zodat u tot op het
laatste moment kunt profiteren van citytripjes
gehuld in de geur van kruidkoek.
Reuzenrad, ijsbaan en andere winterspelen
bieden allerlei vermaak voor groot en klein.

BEST CHRISTMAS MARKETS
Metz heeft de derde plaats
behaald bij de wedstrijd
“Best Christmas Markets*”,
georganiseerd door European
Best Destinations.

Montgolfiades
Eind augustus – begin september 2022

De Fêtes de la Mirabelle worden afgesloten met
de Montgolfiades van Metz (eind augustus, begin
september), een van de populairste aerostatische
evenementen.
Deze grote bijeenkomst van luchtballonnen aan
het einde van de zomer die u echt niet mag missen,
lokt elk jaar bijna 10.000 liefhebbers.

Dit is al de vijfde keer dat Metz meedoet en
nu wint en de laagste trede van het erepodium
bereikt, nadat de stad achtereenvolgens de
13e plaats haalde in 2016, de 9e in 2017, de
12e in 2018 en ten slotte de 7e plaats in 2019
(in 2020 deed Metz niet mee vanwege de
gezondheidssituatie en de annulering van de
kerstmarkten).
De winnaars zijn, achtereenvolgens: Boedapest,
Basel en dus Metz.
Metz heeft dus de hoogste plaats gehaald van
alle Franse steden!

Montgolfiades de Metz
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SPORTEVENEMENTEN
Open International de la Mirabelle d’Or
19e editie

Marathon Eurométropole de Metz
12e editie

Van 9 tot 12 juni 2022 - Golfbaan van La Grange-auxOrmes

9 oktober 2022

Open International de la Mirabelle d’Or

Met een parcours dwars door het erfgoed van de
Lorraine behoort de Marathon Eurométropole de
Metz tot de mooiste van
Frankrijk. Het ontdekken waard, of u nu meedoet of
niet.
www.tourisme-metz.com/fr/preparer-son-sejour/
sejours-pour-individuels

De Open International de la Mirabelle d’Or, gestart
in 2004, is een etappe van het ALPS TOUR-circuit.
Meer dan 100 professionele spelers uit heel Europa
en soms daarbuiten bieden het uit heel OostFrankrijk afkomstige publiek een hoogwaardig
spektakel.

Zuidtribune van het Sain-Symphorien-stadion

METZ HANDBALL

FC METZ

De historische club uit de regio, de Dragonnes, die al
sinds de jaren 1990 aan de top staat van het Franse
handbal voor vrouwen.
De lijst met prijzen: 23 Franse kampioenschappen, 9
maal de Coupe de
France, 8 maal de Coupe de la Ligue.

Na de renovatie van de zuidtribune en de modernisering
van het hele complex is het Saint-Symphorien-stadion
beslist de moeite van het (her)ontdekken waard in 2022.
De lijst met prijzen: 3 maal kampioen van Frankrijk (ligue
2).

metz-handball.com

fcmetz.com
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DE HOOGTEPUNTEN

VAN HET CENTRE POMPIDOU-METZ
LOPENDE TENTOONSTELLING

Slavs and Tatars - La Bataille des fruits
(de slag van het fruit)

L’Art d’apprendre (de kunst van het leren).
Une école des créateurs (een school van
makers)

Van 11.06.2022 tot 29.08.2022
The Contest of the Fruits is de eerste animatiefilm
van het Berlijnse collectief Slavs and Tatars met als
uitgangspunt een Oeigoers satirisch gedicht uit de
19e eeuw, die de kijkers meesleept in een zoektocht
over taal, politiek, geloof, humor, veerkracht en
weerstand in onze moderne wereld. De allegorische
tekst presenteert dertien soorten fruit - van de
braam tot de granaatappel, de kweepeer en de
jujube – die een ironisch
twistgesprek aangaan.

Van 05.02.2022 tot 29.08.2022
De
tentoonstelling
L’Art
d’apprendre. Een school van
makers stelt de kwestie aan
de orde van de pedagogie
vanuit
de
kunstopleiding,
om vervolgens over te gaan
naar de grote leerschool die
iedereen zijn/haar leven lang
doorloopt.

Refik Anadol - Machine Hallucinations.
Rêves de nature (natuurdromen)

VERWACHTE TENTOONSTELLINGEN

Van 11.06.2022 tot 29.08.2022
Deze zomer presenteert Refik Anadol de immersieve
installatie Machine Hallucinations - Nature Dreams
in het Centre Pompidou-Metz. De centrale hal
van het museum wordt hiermee voor het eerst
sinds de opening van het Centre toevertrouwd
aan één kunstenaar, die hem overneemt met een
spectaculaire digitale sculptuur/schilderij, op de
gigantisch grote schaal van de ruimte.

Le musée sentimental d’Eva Aeppli (het
sentimentele museum van Eva Aeppli)
Van 07.05.2022 tot 14.11.2022
Dit eerste in Frankrijk aan Eva Aeppli gewijde
retrospectief nodigt uit om het ontstaan te
ontdekken van haar kunstwerken in stof, die het
hoogtepunt van haar kunst vormen.
In haar “musée sentimental” (sentimentele museum),
naar het voorbeeld van het musée sentimental
dat Daniel Spoerri in 1977 creëerde in het Centre
Pompidou, gaan haar werken een dialoog aan
met de werken uit haar naaste omgeving, haar
waanbeeldige invloeden, maar ook die van haar
opvolgers.

Mimèsis. Un design vivant (Mimèsis.
Een levend design)
Van 11.06.2022 tot 06.02.2023
Deze tentoonstelling blikt terug op de evolutie
van het begrip natuur in het ontwerp, van modern
biomorfisme
(invloed van de natuur op de weergave van
artistieke vormen) tot mimicry, van biofabricage tot
de herschepping van het levende door middel van
digitaal design.

Thomas Houseago - Sculptures pour amoureux
(sculpturen voor verliefden)
Van 07.05.2022 tot 10.10.2022
Thomas Houseago (geboren in 1972), een
belangrijke figuur in de internationale kunstwereld,
ontwerpt voor het Forum du Centre PompidouMetz drie monumentale ruwe schilderijen, zonder
lijst, opgehangen aan het doek, die een dialoog
aangaan met de architectuur. Gemaakt in zijn
Californische studio in Malibu, in de buitenlucht en
direct blootgesteld aan de natuurkrachten, vormen
de schilderijen een nieuw startpunt in de werkwijze
van de kunstenaar. De natuur wordt hier beschouwd
als het onafhankelijke hoofdonderwerp, bron van
kosmische energie die de kunstenaar tracht te
vangen.

Les Portes du possible (de poorten van het
mogelijke) Kunst & sciencefiction
Van 05.11.2022 tot 17.04.2023
Deze tentoonstelling sluit aan bij de reeks
kritische
en
maatschappelijk
betrokken
sciencefiction die is ontstaan in de marge van de
hippieprotestbewegingen en die de tekortkomingen
van onze toekomst op korte termijn verkent, aan de
hand van filosofische, psychologische, politieke,
maatschappelijke en ecologische thema’s.
www.centrepompidou-metz.fr
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Centre Pompidou-Metz
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© Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception
du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo Jacqueline Trichard / 2020

FESTIVAL CONSTELLATIONS
DE METZ #6

Reflexion - Petr Vacek & Adam Cigler - Constellations de Metz 2021

Van 23 juni tot 03 september 2022
Het festival Constellations de Metz
wil nog steeds het architecturale,
stedelijke en natuurlijke erfgoed van
de stad in de schijnwerpers zetten
met de start van de 6e editie rond
het thema Nieuwe utopieën.
De route Pierre Numériques (digitale
stenen), een unieke zintuiglijke
ervaring
De essentie van het festival,
de
nachtelijke
route
“Pierres
Numériques”, biedt een nieuwe blik
op digitale schepping en de rijkdom
aan vormen daarin: videomapping,
immersieve audiovisuele installaties,
lasershows, digitale en interactieve
installaties...
Het neemt bezit van de wijken,
van het historische centrum van de
stad, vanaf de Trinitaires-kerk op
de Sainte-Croix-heuvel tot aan de
eilandenwijk, met een tiental werken
die verkend kunnen worden.

Een festival van moderne creaties
Van 23 juni tot 03 september 2022, een unieke gratis
culturele ontmoeting die u niet mag missen. Het festival
zet de hele zomer de toon in het culturele en toeristische
leven in Metz en heeft een uitstraling die tot buiten de
grenzen van de stad reikt. Het is een unieke culturele
ontmoeting in het nationale landschap en daarbuiten
die u beslist gezien moet hebben.
Deze editie blijft het festival het erfgoed van de stad
onderzoeken en gebruiken ter ondersteuning, inspiratie
of middel om zich uit te drukken voor moderne creatie
en zo een nieuwe visie te bieden op het erfgoed van
Metz. De routes (voor ‘s nachts en overdag) lopen
langs de creaties, roepen op tot een dialoog en weven
banden tussen de bezoekers en het erfgoed waarin zij
zich bevinden.
constellations-metz.fr
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3.000 JAAR

GESCHIEDENIS

Luchtfoto - Plan d’Eau

METZ, STAD VAN KUNST EN GESCHIEDENIS
Metz is een mozaïek van Europese stijlinvloeden
waardoor de stad een uniek architecturaal erfgoed
heeft: middeleeuwse sfeer in de wijk Outre-Seille of
op de Sainte-Croix-heuvel, de vorstelijke Impérialwijk, moderne en bijzondere architectuur in de
wijk rond het Amphithéâtre, classicisme in de Ville
Royale... Elke wijk heeft zijn eigen karakter en vertelt
de geschiedenis van deze innovatieve stad met vele
identiteiten.
Drieduizend jaar geleden vestigde een Keltische
stam zich op de plek waar de Moselle en de Seille
samenvloeien. Het begin van een groot avontuur!
Hoofdstad van het Merovingische rijk, de wieg van
de Karolingers, Metz wordt een Europese hoofdstad
van kunst en cultuur, die vooral bekendstaat om de
Gregoriaanse gezangen.
De uitstekende reputatie van haar scholen en gilden
van ambachtslieden, de talloze middeleeuwse
religieuze en burgerlijke gebouwen, zoals de SaintEtienne-kathedraal (onbetwist de opmerkelijkste),
getuigen van de artistieke en religieuze uitstraling
van de stad in Europa.
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Metz wordt in de tiende eeuw opgenomen in het
Heilige Duits-Romeinse keizerrijk. Nadat de stad
een republiek is geworden, kent de binnenstad van
Metz tot aan de vijftiende eeuw haar rijkste periode.
In 1552 verwelkomt de stad Henri II, koning van
Frankrijk. Keizer Karel V probeert tevergeefs de stad
te veroveren door middel van een lang en zwaar
beleg. De stad wordt de hoofdstad van de provincie
Trois Évêchés (drie bisdommen). In 1648 wordt ze
definitief toegevoegd aan het Franse koninkrijk.
In de 18e eeuw laat de hertog van Belle-Isle,
die verliefd is op de stad, weelderige klassieke
monumentale gebouwen optrekken.
Na de annexatie van de stad in 1871 door Duitsland
wordt Metz na de Eerste Wereldoorlog weer Frans,
om vervolgens van 1940 tot 1944 weer Duits te
worden. Zo ontstond aan het begin van de 20e eeuw
de indrukwekkende Quartier
Impérial.
Dankzij haar ideale ligging is de Eurometropool Metz
nu nog aantrekkelijker door de omgeving en haar
levenskunst, haar bruisende culturele leven en haar
vermogen om te verrassen.

WIST U DAT?
Porte des Allemands
Een echt versterkt kasteeltje dat de Seille
overspant, een van de parels van de resten van
de middeleeuwse stadswallen. Tegenwoordig
vinden hier artistieke performances plaats.
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DE NATUUR CENTRAAL

DE LONGEN VAN DE STAD

De direct met de autovrije straten van de binnenstad
verbonden tuinen in Franse stijl van de Esplanade
met hun vele bloemenbedden bieden door hun hoge
ligging een panoramisch uitzicht over de hellingen van
de Moselle en de berg Saint-Quentin.
Aan de voet van de heuvel vormen de romantische tuinen
van Les Régates en het Lac aux Cygnes (zwanenmeer),
gesierd met dansende fonteinen, het ideale decor
voor de vuurwerkshows die in de zomerweekends elke
avond worden gegeven.
In de Jardin Botanique, met een oppervlakte van 4,4
ha, in landschapsstijl of ‘Engelse stijl’ zijn bijzondere
bomen te vinden. Kassen met collecties, een
rosarium, waterwerken. Geurentuinen die zowel de
doorgewinterde botanist als de onervaren wandelaar
zullen bevallen.
De Jean-Marie Pelt-tuinen - Parc de la Seille vormen
een ecologisch park van 20 ha. Ze bevatten een
aantal bassins en rietland om het regenwater in
de wijk te beheersen. Wijngaarden, hopvelden en
mirabellenbomen doen denken aan de plaatselijke
producten. Naast de functies voor aangenaam
verblijven en wandelingen is het park ingericht voor
allerlei activiteiten: speeltuin, tafeltennis, voetbal- en
basketbalvelden, skatebaan, fietspad...
De Passerelle du Graoully geeft toegang tot de wijk
Queuleu.

Plan d’eau

Jardin Botanique

De vlakbij gelegen Jardin des Tanneurs, op de flank van
de heuvel, is beplant met talrijke mediterrane soorten.
Liefhebbers van natuurwetenschappen of enthousiaste
vogelaars kunnen vogels observeren in het Parc du
Pas du Loup, een natuurgebied dat het symbool vormt
voor de pesticidevrije aanpak die de stad sinds 2007
hanteert.

Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille

WIST U DAT?
Het klooster van Les Recollets Centrum voor stadsecologie
Twee
Romeinse
zuilen,
waarschijnlijk
afkomstig van de locatie van het amfitheater,
omlijsten de poort die toegang geeft tot het
klooster van Les Recollets, waarin zich ook
het Europese Instituut voor Ecologie bevindt.
Nieuw: bezoek de tuin en ontdek medicinale
planten.
metz.fr/lieux/lieu-143.php

Cloître des Recollets - Haut-Lieu de l’Écologie Urbaine
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Metz, tuinstad
De overal merkbare harmonie
tussen natuur en groen, het
water van de rivieren en
kanalen en de blonde baksteen die de
stad laat baden in (zon)licht, geeft ze
ontegenzeggelijk een charme die haar
bezoekers bedwelmt.
Want Metz is mooi, lieftallig, kalmerend;
haar stedenbouw, gebaseerd op gevoel
en menselijke maat, is een unaniem erkend
succes.

Metz beschikt over 1.000 ha natuur, landbouw- en
bosgebied, dat is 1/4 van de totale oppervlakte
van de stad.
Met 52 m² openbare groenvoorzieningen per
inwoner, 36 km wandelpaden langs waterlopen,
ongekende ontspanningsruimtes en groene oorden
die het stedelijke weefsel afwisselen, biedt Metz
haar inwoners en bezoekers een bijzonder gunstige
omgeving. Metz is de plek waar stadsecologie is
ontstaan, op initiatief van Jean Marie Pelt.
Sinds 1992 heeft de stad “4 bloemen”.

Jean-Marie PELT

WIST U DAT?
De bijzondere bomen van de
Eurometropool Metz.

Het Canal de Jouy, vooral geliefd bij hardlopers en
wandelaars, mondt uit in het Plan d’Eau tegenover
de Saint-Quentin-berg. Vanaf deze plek, een echte
groene long die de agglomeratie domineert, al
sinds 1994 erkend als natuurreservaat, overzag St.
Clément, de eerste bisschop van Metz, de stad. Maar
het is ook een plek met een rijke militaire historie.
Volgens de planning wordt dit een enorm gebied
met wandelpaden dat nieuwsgierige bezoekers
unieke uitkijkpunten biedt over de hoofdstad van de
Lorraine en de omgeving daarvan, over de hele vallei
van de Moselle.

Wist u dat de oudste bomen in Metz aan het
begin van de 19e eeuw geplant zijn?
Ze staan in de Jardin Boufflers en hebben het
label “bijzonder geheel met bomen”.

Quai des régates - Blauwe Vlag

Metz, 3e groene stad van Frankrijk!
De stad Metz stond in 2020 op de derde plaats van
de steden met de meeste beplanting in
Frankrijk. Deze lijst werd gepubliceerd door het
Observatoire des villes vertes.

Jachthaven

Metz staat aan de top van de steden waar je
het prettigst kunt wandelen in 2021!

De vergankelijke tuin - Place de la Comédie

De Franse wandelfederatie heeft de eerste
barometer van de best ‘bewandelbare’ steden
in Frankrijk gepubliceerd. Het klassement met 200
steden en gemeenten is opgesteld in samenwerking
met twee voetgangersverenigingen en het Franse
Ministerie van Sport. Metz staat in haar categorie
op de eerste plaats (steden met 100.000-199.999
inwoners), gevolgd door Annecy en Dijon.

TUINEN IN DE EUROMETROPOOL METZ EN HET PAYS MESSIN
Meer informatie:

Jardin des Plantes de Chez Nous (tuin met
inheemse planten) bij het huis van
Robert Schuman,
Jardins fruitiers (fruittuinen) van Laquenexy,
Tuin van het kasteel van Pange,
Wandelingen langs het Canal de Jouy, de oevers
van de Moselle en de Seille,
Park van het kasteel van Courcelles,
Park Simon in Augny...

Mont Saint-Quentin: www.eurometropolemetz.eu
Metz Plage: metz.fr
La Voie Bleue (V50): lavoiebleue.com
Fietsen in Metz: metz.fr
Fietsverhuur: lemet.fr
Handig om te weten: bureau Inspire Metz - Office de
Tourisme organiseert van april tot oktober rondleidingen op
de fiets.
Kalender op: tourisme-metz.com
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ARCHITECTURALE

HOOGSTANDJES

Palais du Gouverneur Militaire (paleis van de militaire gouverneur), 1902-1905, gebouwd door de aannemer Mungenast

Metz is altijd al een laboratorium voor bouwkunst geweest. Vroeger met Kröger en Wahn in de Nouvelle Ville,
tegenwoordig met internationaal bekende architecten en designers in het Quartier de l’Amphithéâtre.

Metz Congrès Robert Schuman
Metz Congrès Robert Schuman
Achter het TGV-station, tegenover het Centre
Pompidou-Metz, ligt het Centre Metz Congrès Robert
Schuman, een ontwerp van Jean-Michel Wilmotte.
Het centrum beschikt over een auditorium met 1.200
plaatsen.

WIST U DAT?
Hôtel Maison Heler by Starck
De villa Salomé op de avenue Foch inspireerde
Philippe Starck voor zijn ontwerp van een
prestigieus hotel, Maison Heler.

Centre Metz Congrès Robert Schuman

Hôtel Maison Heler by Starck
Philippe Starck
Hôtel Maison Heler, het eerste hotel dat de beroemde designer
Philippe Starck heeft ontworpen (interieur en exterieur), zal in
het eerste halfjaar van 2023 zijn deuren openen in het Quartier
de l’Amphithéâtre. Met 104 kamers en suites, 1 conceptstore, 1
restaurant en 1 bar-terras wordt Hôtel Maison Heler onderdeel
van de Collection Curio by Hilton, dé referentie in de
hotelwereld en blijk van internationale zichtbaarheid voor de
bestemming Eurometropool Metz.
Hôtel Maison Heler, ontworpen door Starck
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ARCHITECTEN VAN DE AVANT-GARDE, DE GROTE NAMEN VAN DE
EUROMETROPOOL METZ
VROEGER...

TEGENWOORDIG...
Jean-Paul Viguier et Associés

Pierre Perrat
Van de architecten van de kathedraal van Metz
kennen we alleen Pierre Perrat dankzij een legende.
Hij was degene die de bouw van de 42 m hoge koepel
voltooide waaraan hij zijn roem dankt. Hij overleed
op 25 juli 1400 en is begraven in het middenschip van
de kathedraal.

Paul Tornow
Aan Paul Tornow (1848-1921) werd vanaf 1874 de
restauratie van de kathedraal van Metz toevertrouwd
waaraan hij 30 jaar van zijn leven besteedde. Hij
verstevigde de koepels, restaureerde de pilaren
en steunbogen en bouwde tussen 1898 en 1902 het
neogotische portaal in de westgevel.

Het ontwerp van het blok Muse (open sinds
november 2017) werd toevertrouwd aan JeanPaul Viguier, ontwerper van vele projecten in
Frankrijk en daarbuiten (hoofdkantoor van France
Télévisions in Parijs, Sofitel Water Tower in Chicago,
McNay Art Museum in San Antonio, Texas…).
Muse stijgt uit boven het begrip locatie voor
winkels en vrije tijd. In de elegante architectuur
zijn commerciële ruimtes, woningen en kantoren
bijeengebracht. Het draagt bij aan het bruisende
karakter van de stad.

Rudy Riccioti

Conrad Wahn
Conrad Wahn (1851-1920), stadsarchitect van
Metz vanaf 1877 en sterk beïnvloed door de
stedenbouwkundige theorieën uit zijn tijd, werkte aan
vele gebouwen in de stad. Hij was ook de ontwerper
van de plannen voor de Nouvelle Ville.

Jacques-François Blondel
Jacques-François Blondel (1705-1774), architectuuprofessor
en -theoreticus uit de 18e eeuw, was het brein achter het
inrichtingsplan voor de Place d’Armes en alle aan dit plein
grenzende gebouwen die tussen 1761 en 1771 gerealiseerd
zijn.

BAM

Rudy Riccioti, ook de architect van het MuCem
in Marseille, bouwde voor Metz de BAM (Boîte
à Musique), een van de belangrijkste elementen
van de herstructurering van de wijk Metz-Borny.
Het lichte en originele ontwerp van het gebouw,
zowel door de vormen van de openingen in de 5
gevels, is een eerbetoon aan Jean Cocteau wiens
glas-in-loodramen de St. Maxim-kerk in Metz
sieren.

Shigeru Ban et Jean de Gastines

Louis de Cormontaigne
In de 17e eeuw erkende Lodewijk XIV het militaire
belang van de stad Metz en stuurde Vauban erheen
om de versterkingen te bestuderen. Zijn leerling, Louis
de Cormontaigne, liet er de versterkingen aan de
zuidkant van Metz bouwen, het fort van Bellecroix en
de Place Saint Thiébault.

Het Centre Pompidou-Metz, ontworpen door
Shigeru Ban (winnaar van de Pritzker-prijs) en
Jean de Gastines, met Philip Gumuchdjian voor het
ontwerp van het winnende project, is een icoon
van de streek.

Jean-Michel Wilmotte
De architect, stedenbouwkundige en designer
Jean-Michel Wilmotte staat bekend om zijn
eclectische benadering van de architectuur en zijn
vermogen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Het
Centre Metz Congrès Robert Schuman, ontwikkeld
door het bureau Wilmotte & Associés, is gebaseerd
op vier ideeën: materiaal, verticaliteit, licht en
ruimte.

Christian de Portzamparc

Hôtel des Postes
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Christian de Portzamparc (winnaar van de
Pritzker-prijs) en zijn echtgenote Elizabeth zijn de
namen achter het programma ‘Pont de Lumière’
(lichtbrug) in het Quartier de l’Amphithéâtre.
Hiermee brengen ze hun kenmerkende opvatting
van wonen, de kunst van samenleven en licht naar
Metz.

INSPIRATIE
Schrijvers, muzikanten of schilders: al dan niet geboren inwoner van de Eurometropool Metz, het
is hun bron van inspiratie waarmee ze een vruchtbare en nog altijd originele band hebben.

TE ZIEN
FRAC en de vele kunstgalerieën

De school van Metz en Laurent Charles
Maréchal
Tussen 1840 en 1870 was Metz het middelpunt van
een bloeiende kunstwereld met vele architecten,
tekenaars, graveurs, schilders en beeldhouwers, van
wie de schilder-glazenier Laurent Charles Maréchal
(1801-1887) de leider was.

Le FRAC

Bij het Fonds Régional d’Art Contemporain
zijn stukken uit de vaste collectie, tijdelijke
tentoonstellingen, kunstenaars-in-residence en
kunstperformances te zien. Het is gevestigd in het
oudste burgerlijke gebouw van Metz, Hôtel St Livier
(eind 12e eeuw). Het Arsenal, de École Supérieur
d’Art de Lorraine (hogeschool voor de kunsten) en
vele andere adressen vullen met genoegen deze
kunstzinnige aanpak aan.

Zijn carrière strekt zich uit over meer dan 60 jaar,
hij werkte in een groot aantal Franse gebouwen
(57.000 m² glas-in-lood in meer dan 1.600
gebouwen). Voorbeelden in Metz: de St. Étiennekathedraal, de Salon de Guise in het stadhuis, de
kerken Notre Dame en St. Martin. Na de annexatie
van Metz in 1871 door Duitsland verliet hij de stad.
Andere illustere leden van deze kunststroming:
Christophe Fratin (1801-1864), beeldhouwer van
dieren, leerling van Géricault (maker van het
Arabische paard op de Esplanade), Charles Pêtre
(1808-1907) beeldhouwer (maker van de Bron op
de Esplanade, het standbeeld van maarschalk Ney
op de Place d’Armes…), Charles-Auguste Migette
(1802-1884), schilder-decorateur van het Théâtre
de Metz van 1832 tot 1875…

Andere culturele plekken in Metz, buiten het
Centre Pompidou-Metz, het Musée de la Cour
d’Or -Eurométropole de Metz, de Trinitaires, SaintPierre-aux-Nonnains, de vele kunstgalerieën of
ook nog het Fonds Régional d’Art Contemporain
(FRAC) lenen hun authentieke decors voor diverse
artistieke uitingen.

Meer informatie:
FRAC : fraclorraine.org
Volledige lijst met kunstgalerieën:
tourisme-metz.com/fr
Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz :
musee.eurometropolemetz.eu

Achter het Palais de Justice, in de Jardin Boufflers,
staat het ruiterstandbeeld ‘Hommage à Lafayette’
van beeldhouwer Claude Goutin, Grand Prix de
Rome, onthuld in november 2004.
Musée de la Cour d’Or - Eurométropole de Metz
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TE BELUISTEREN
Metz, creatieve Unesco-stad vanuit muzikaal oogpunt

Arsenal - Orchestre national de Metz

Cité musicale-Metz
De Cité musicale-Metz biedt onderdak aan
alle soorten muziek en dans, een echt centrum
voor artistieke creatie. De Cité bestaat uit de
drie theaterzalen van Metz (Arsenal, Bam en
Trinitaires) en het Orchestre national de Metz.
Dankzij de uitzonderlijke zalen, zowel door de
kwaliteit van de akoestiek als hun geschiedenis, is
het mogelijk de grootste artiesten, componisten
en makers van onze tijd te ontvangen en te
laten ontdekken, om de nieuwsgierigheid en het
enthousiasme van het publiek aan te wakkeren,
en muzikale projecten te laten schitteren op
plaatselijk, nationaal en internationaal niveau.

WIST U DAT?
De wereldwijd bekende Gregoriaanse
gezangen zijn ontstaan in Metz. In de 9e
eeuw introduceerde bisschop Chrodegang in
Metz Romeinse liturgische gezangen, die aan
de oorsprong liggen van wat nu Gregoriaanse
gezangen worden genoemd.

DE GROTE KLASSIEKERS

DE MUZIEKSCENE VANDAAG DE DAG
Chapelier Fou

Ambroise Charles Louis Thomas
geboren in Metz, 1811-1896

geboren in Metz in 1984

De eerste winnaar van de Prix de Rome componeerde
opera’s, missen, cantates, stukken voor piano enz.
Zijn buste staat in de foyer van het Opéra-Théâtre.

Sinds 2009 brengt de uit Metz afkomstige multiinstrumentalist ons een sterk, spannend universum
met rustige composities waarin de instrumenten zijn
gemengd met elektronische programma’s.

Grand Blanc

Gabriel Pierné

Grand Blanc is een elektronische rock/punkgroep. Hij
bestaat uit Benoît David oftewel Ben (zang en gitaar),
Camille Delvecchio (zang en toetsen), Vincent Corbel,
alias Korben (basgitaar) en Luc Wagner (slagwerk),
alle drie afkomstig uit Metz.

geboren in Metz, 1863-1937

Grand Prix de Rome in 1882, leerling van César
Franck en Massenet, componeerde lyrische komedies,
balletten, kamermuziek, melodieën enz.

WIST U DAT?

Cascadeur

Muziekkunsten

Cascadeur - echte naam: Alexandre Longo - is
zanger en schrijver-componist-vertolker uit Metz die
bij het grote publiek bekend is geworden toen hij in
2008 de CQFD-prijs won, georganiseerd door het
tijdschrift Les Inrockuptibles. Met zijn elektronische
muziek/dance-album won hij op 13 februari 2015 de
Victoire de la Musique.

Wist u dat in de wereldwijd succesvolle Netflixserie ‘Lupin’ een stukje zit van de uit Metz
afkomstige artiest Cascadeur? Zijn nummer
‘Meaning’ is het belangrijkste stuk van aflevering
4 van seizoen 1 van de serie.
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OM TE LEZEN

Maurice Barrès

Paul Verlaine

1862 - 1923

Een schrijver uit de Lorraine die onder andere in 1909
de roman “Colette Baudoche - Histoire d’une jeune
fille de Metz” (Colette Baudoche - Geschiedenis van
een meisje uit Metz) schreef.

François Rabelais

Ongeveer 1490 - 1553

Schrijver, arts en humanist uit de Renaissance.
François Rabelais was in 1545 gedwongen om te
vluchten na het drukken van het uiterst pikante Derde
Boek van zijn werk Gargantua en Pantagruel. Hij vond
onderdak in Metz. Hij verbleef van 1545 tot 1547 in
de stad en schreef daar het Vierde Boek waarin
sporen te vinden zijn van zijn verblijf (processie van
Le Graoully en aan het lokale platte dialect ontleende
uitdrukkingen). De resten van het huis van Rabelais
zijn te vinden op de hoek van de rue de l’Enfer en de
rue d’En Jurue (Saint-Genest-kapel).

1844 - 1996

Paul Verlaine werd op 30 maart 1844 in Metz
geboren en verliet de stad in 1851 om er nooit
meer terug te keren, maar hij herinnerde zich zijn
hele leven zijn geboortestad, zijn jeugdliefdes, de
wandeling over de Esplanade en de kathedraal. Hij
schreef een ode aan Metz: “Ô Metz mon berceau
fatidique” (O Metz, mijn noodlottige wieg). Hij
schreef: “Het is waar, ik heb er maar kort gewoond,
maar uiteindelijk was het daar dat ik mijn geest en
zintuigen heb opengesteld.” Hij hield emotionele
herinneringen over aan de stad en bracht op latere
leeftijd “Souvenirs d’un messin” (Herinneringen van
een man uit Metz) uit.

Steve Rosa

De oorspronkelijk uit Bourgondië afkomstige, maar
naar Metz verhuisde Steve Rosa is docent Engels en
doctor in Engelstalige studies. Hij heeft meerdere
prijzen gewonnen voor zijn detectiveromans en
schrijft een serie culinaire detectives, een genre dat
zeer in trek is aan de andere kant van de Atlantische
Oceaan. “Le boucher de Metz” (De slager van Metz,
Paraiges 2017) is een historisch-culinaire detective
die de lezer meesleept in het dagelijkse leven in Metz
in de 18e eeuw, waarbij hoﬁntriges en authentieke
culinaire recepten elkaar afwisselen.

Bernard Marie Koltès

geboren in Metz 1948 - 1989

Hij is geboren en getogen in Metz. Hij studeerde
aan het collège Saint-Clément. Schrijver en
toneelschrijver (één van de meest vertaalde ter
wereld). Zijn geboorteplaats Metz vermeldt hij
impliciet in “Le Retour au Désert” (Terug naar de
woestijn).

Adrienne Thomas
1897 - 1980

Haar Berlijnse ouders waren van Joodse afkomst,
ze verhuisde met haar familie naar Metz. Na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ging Adrienne
vanaf augustus 1914, ze was toen zestien jaar, als
vrijwilliger voor het Rode Kruis werken. Ze woonde
toen in het station van Metz, waar de treinen gewonde
of dode Duitse soldaten afleverden en Franse
krijgsgevangenen. In “Die Katrin wird Soldat” (1930),
vertaald in 15 talen en in Frankrijk gepubliceerd
onder de titel “Catherine soldat”, vertelde zij over
haar vreselijke ervaringen in Metz.

OM TE PROEVEN
Quiche Lorraine, patés uit de Lorraine,
Paris-Metz, macarons uit Boulay,
mirabellen, aardbeien uit Woippy...
Een Paris-Metz
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Standbeeld van Paul Verlaine

WINKEL

In de winkel van Inspire Metz - Office de Tourisme
zijn een selectie cd’s van het Orchestre national
de Metz en boeken te vinden.
Dit werk maakte haar meteen beroemd en ze kwam
op de zwarte lijst te staan van auteurs die door
de nazi’s verboden werden en van wie de werken
verbrand werden.
Door haar werk was ze een belangrijke ﬁguur van
het Europese humanisme en paciﬁsme.
In 2012 kreeg één van de twee ondergrondse
doorgangen onder het station van Metz de naam
‘Passage Adrienne Thomas’, als eerbetoon aan de
schrijfster.

ALS HET OM

SHOPPEN DRAAIT
Metz is altijd al een rijke handelsstad geweest, die
gekenmerkt wordt door een bepaalde levenskunst.
Kunstgalerieën,
conceptstores,
zelfstandige
boekhandels, boetieks van ontwerpers, braderieën,
rommelmarkten, buurtwinkels en grote nationale
merken vormen een kosmopolitisch en veelkleurig
geheel.

WIST U DAT?
Bij ons begint de uitverkoop altijd een paar
dagen eerder dan in de rest van Frankrijk...

De winkeliers van de rue Gambetta in Metz

In het Quartier de l’Amphithéâtre in Metz bevindt
zich het in november 2017 geopende winkelcentrum
‘Muse’. In dit centrum zitten 110 winkels.

In het zeer drukke voetgangersgebied in het
hartje van Metz (rue Serpenoise, rue des Clercs,
rue MargueritePuhl-Demange, rue Tête d’Or, tot
de Chaplerue…) zijn de meeste grote Franse en
internationale ketens te vinden, talloze winkels met
een uiteenlopend aanbod en winkelcentrum SaintJacques.

Op ongeveer 5 km van het centrum van Metz is in
de zone Waves Actisud, in Moulins-lès-Metz, een
afwisselend aanbod te vinden met meer dan 150
nationale ketens.
Ga tot slot eens de gemeenten van de Eurometropool
ontdekken om shoppen, toerisme en levenskunst te
combineren. Geniet van de vele zonnige terrassen
en zeer uiteenlopende buurtwinkels.

De inwoners en bezoekers van Metz houden
duidelijk van lekker eten, als je kijkt naar het
aantal patisserieën, salons de thé, restaurants,
speciaalzaken met lokale producten en niet
te vergeten de Marché Couvert (overdekte
markt), die wemelt van de goede adresjes en op
zaterdagochtend uitgebreid wordt tot de pleinen
in de buurt.

WINKEL VAN INSPIRE-METZ
- OFFICE DE TOURISME
In onze nieuwe winkel
bent u dagelijks welkom.
U vindt hier een selectie
streekproducten,
boeken en alle vakkennis
van
onze
plaatselijke
ambachtslieden.

Op de flank van de heuvel, van de kades van
de Moselle tot aan de Place d’Armes, loopt de
rue des Jardins, vroeger het domein van de
textielhandelaren. Hier zijn allerlei soorten winkels
te vinden: restaurants, boekwinkels, stilisten,
fantasie-sieraden, boekbinder...
Na het beklimmen van de Sainte-Croix-heuvel
vindt u opgehangen in de rue Taison, een aparte,
autovrije straat met een dorpse sfeer, een van de
symbolen van Metz, de Graoully. Kleine restaurants,
boekwinkels, graveerateliers, zelfstandige en
originele winkels organiseren regelmatig vermaak.

Metz Emplettes

De place Saint-Louis, met zijn middeleeuwse
architectuur in Italiaanse stijl, is een van de oudste
winkelpleinen van Metz.

Metz Emplettes is een gratis toegankelijk online
verkoopplatform voor alle ambachtslieden,
winkeliers en plaatselijke producenten die in de
streek gevestigd zijn.

Onder de bogen zijn op de plek waar vroeger,
in de tijd van de République Messine, zo’n zestig
wisselaars werkten, nu leuke winkels en cafés te
vinden. Het autovrije plein is ook regelmatig het
toneel van uiteenlopende vormen van vermaak.

Website: metzemplettes.eu
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UITGAAN

IN METZ

Place de la Comédie

METZ BY NIGHT*
Voor een onverwachte borrel, verlenging van een avondje uit met een glaasje of de hele nacht
dansen!
Opéra-Théâtre met 100 voorstellingen per jaar, concerten in de Cité Musicale of in de buitenlucht tijdens
het zomerseizoen, zogenaamde ‘tiers-lieux’ (alternatieve locaties) met verbazingwekkende artistieke
performances, culturele voorstellingen en digitale kunsten tijdens de ‘Constellations de Metz’, diverse
discotheken, designcafés of gezellige bistrootjes, cocktailbars of ‘speakeasy’s’, terrassen, charmante
restaurants of eten uit het vuistje, Eurometropool Metz weet wat feesten is. Inspire Metz doet u alle ideeën
aan de hand voor een verrassende avond.

LICHTSTAD

Overdag een stralende stad onder de amberkleurige
uitstraling van de gele kalksteen, maar ‘s avonds ondergaat ze
een metamorfose in het schijnsel van 13.000 schijnwerpers.
Van de oevers van de Moselle, waarin de Temple Neuf
wordt weerspiegeld, tot de Sainte-Croix-heuvel waar de
torenspitsen van de Sainte Ségolène in het oog springen,
van de Saint-Etienne-kathedraal, veranderd in de ‘Lantaarn
van de goede God’, tot de schitterende bogen van de place
Saint Louis, van de Opéra-Théâtre tot aan de Gare Impériale
nodigt Metz uit om te gaan flaneren en nachtelijke stedelijke
landschappen te gaan ontdekken met intieme sferen.

SCHITTERENDE CULTUUR

Metz speelt in alle toonsoorten en trekt alle registers
open, met name met de Cité musicale-Metz.
In het door Ricardo Bofill gerenoveerde Arsenal bevindt
zich een van de mooiste concertzalen van Europa, met
een uitstekende akoestiek en een schitterend decor
van ingelegd beuken- en esdoornhout. De zaal wordt
vooral gebruikt door het Orchestre National de Metz
en er zijn prestigieuze tentoonstellingen.
* Metz bij nacht
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Meer informatie:
tourisme-metz.com
Cité Musicale : citemusicale-metz.fr
BLIIIDA : bliiida.fr
Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz :
opera.eurometropolemetz.eu
Cinéma Klub : klubcinema.fr

In het voormalige karmelietenklooster, les Trinitaires,
vinden sinds de jaren 1970 concerten plaats in een
bijzondere ambiance.
De BAM, ontworpen door architect Rudy Riciotti,
is een plek voor aan eigentijdse muziek gewijde
ontmoetingen,
met
een
volledig
modulaire
concertzaal die plaats biedt aan in totaal 1.200
toeschouwers.

Opéra-Théâtre - Eurométropole de Metz
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CULINAIRE

UITSTAPJES

VINS DE MOSELLE AOC,
DE AUTHENTICITEIT VAN HET
WIJNGEBIED ALS BLIJK VAN KWALITEIT
De wijngaarden komen van ver: in 1878 telden ze nog
6.256 ha, maar in 1984 was daarvan nog maar 5 ha
over. Tegenwoordig worden er 73 ha wijngaarden
geëxploiteerd als AOC, een prestigieus label dat in
november 2011 werd toegekend.
Wist u dat? Tegenwoordig wordt meer dan de helft
van de Moselle-druivenstokken
biologisch geteeld.
15 wijnboeren zijn lid van het Syndicat des
Viticulteurs en Moselle, allemaal deelnemer aan
een AOC-label, en zij zetten zich nu in voor de
opwaardering van hun productie en het wijngebied.
Zij verwelkomen met genoegen bezoekers en
liefhebbers op hun domeinen voor proeverijen.
De druivensoorten: voor de fijne en lichtrode wijnen
gemaakt van de druivensoorten pinot en auxerrois is
een afwisselend en rijker palet gekomen: pinot noir,
pinot gris, auxerrois, Müller-Thurgau, pinot blanc,
riesling, gewurztraminer en gamay. Deze wijnen
passen perfect bij quiche, hartige taart, stoofpot...

Vins de Moselle

Route des vins du Pays Messin: de 46
km lange route des Vins de Moselle en
Pays Messin loopt door het wijngebied
aan de rand van Metz. Zich juist niet
beperkend tot de domeinen verbindt
de route 20 dorpen waar het kleine
erfgoed kan worden ontdekt. Rijd langs
wijn- en boomgaarden en geniet vanaf
de top van de hellingen van het uitzicht
over het plateau van de Lorraine en de
vallei van de Moselle.

Wijngaarden in Vaux

Lunchcruise en proeverijen van Vin de Moselle en streekproducten op het water, te ontdekken
op www.la-compagnie-des-bateaux-de-metz.com en www.metz-bateau-solaire.com
* Alcohol is schadelijk voor de gezondheid. Geniet, maar drink met mate.
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DE MIRABEL IN DE SCHIJNWERPER

Mirabelbomen in de Lorraine

Als je aan een specialiteit van de Lorrainestreek
denkt, denk je aan mirabellen. Het is een van de
symbolen van onze regio, die 70% tot 80% van de
wereldproductie levert.
Klein, rond, goudkleurig, geurig en zoet. De naam
komt uit het Latijn en betekent “mooi om te zien”. Men
denkt dat de kleine pruim geïntroduceerd werd door
René d’Anjou, hertog van Lorraine in de 15e eeuw. In
ieder geval verscheen ze in Metz vanaf de 16e eeuw.
De mirabel van Metz is kleiner, kleuriger, met een
heel dunne schil en er kunnen heerlijke jams en eauxde-vie van worden gemaakt. Veel producenten zijn
gevestigd in de dorpen op de oevers van de Moselle,
want dat is de plaats van herkomst.

RECEPT VOOR MIRABELLENTAART
Ingrediënten: Bladerdeeg, 150 g suiker, 2
eieren, 1 dl melk, 100 g amandelmeel, 400 g
mirabellen, 30 g poedersuiker Rol het deeg uit
en bekleed hiermee een taartvorm.
Bedek de bodem met mirabellen. Meng de
suiker, het amandelmeel, de melk en de eieren.
Schenk het mengsel over het fruit. Bak de taart
in een middelmatig warme oven. Bestuif ze
voor het opdienen met poedersuiker.

Het klimaat, de omgeving en de bodem maken het
tot een unieke vrucht die in alle vormen heerlijk
smaakt: 60%-70% van de productie wordt verwerkt
tot jam, compote, vruchten op siroop, 20-25% dient
voor de fabricage van eau-de-vie, en de laatste 10%
is tafelfruit tijdens de oogst, gedurende 5 tot 6 weken
vanaf half augustus.
Sinds 1947 worden in Metz elk jaar eind augustus
– begin september de Fêtes de la Mirabelle
(mirabellenfeesten) georganiseerd (zie het hoofdstuk
“Feesten in de Eurometropool Metz in 2022” op p.
10).

WIST U DAT?

TABLES DE RABELAIS
EEN GASTRONOMISCHE SIGNATUUR
Sinds 2006 zijn in de ‘Tables de Rabelais’
rondom Inspire Metz - Office de Tourisme
restauranthouders,
producenten
en
beroepen in verband met eten en drinken
verenigd die de smaken cultiveren en met
liefde de gulle waarden willen delen van
een zekere levenskunst op Franse wijze.
De ‘Tables de Rabelais’ bestaan uit
zeer uiteenlopende bedrijven, van de
rustieke tafel voor gezinnen tot de gastronomische tafel met
daartussenin bistro- of brasserieformules.
De partners van de ‘Tables de Rabelais’ hebben een
kwaliteitshandvest ondertekend waarmee zij zich verbinden
tot het serveren van producten en specialiteiten met een
regionaal tintje, optimale benutting van de cyclussen en
respect voor de consument.
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Tables de Rabelais
Wist u dat de grote Rabelais in 1545
door de stad Metz werd aangesteld
als arts en dat zijn korte verblijf van
twee jaar de aanleiding vormde voor
het schrijven van het verhaal over de
Graoully, de onontkoombare legende
uit de folklore van Metz, onderdeel van
het verhaal van het Vierde Boek van
Gargantua en Pantagruel? Zijn in Metz
ontstane boek werd voor het eerst in
Lyon gepubliceerd in 1548.

Kooklessen in Metz, rondleidingen
in brouwerijen of wijnkelders, neem
contact met ons op voor culinaire
belevenissen in de Eurometropool Metz.

TOCHTEN IN DE EUROMETROPOOL METZ

& IN HET PAYS MESSIN

Het Pays Messin komt overeen met een gebied tot 25 km rondom de Republiek Metz in de middeleeuwen.
Het vertelt ons de geschiedenis van dit doorgangsgebied, de strijden die er gewoed hebben, zijn heersers,
zijn boeren...
De groene berg Saint-Quentin (358 m hoog) dankt zijn
naam aan St. Quentin, een Romeinse martelaar uit de 4e
eeuw van wie Drogon, de bisschop van Metz, de relieken
had bemachtigd. Een toeristische route leidt naar een
schitterend uitkijkpunt over de eurometropool.
Daarbij komt nog het landschap dat de vallei van Metz
heeft te bieden vanaf de Croix St Clément. Volgens de
legende viel St. Clément, de eerste bisschop van Metz,
toen hij de te kerstenen stad ontdekte, op zijn knieën om
te bidden en staan de afdrukken van zijn lichaam nu op de
steen. Tegenwoordig zijn ze te zien voor het kruis uit de 19e
eeuw...

Romeins aquaduct - Ars-sur-Moselle

In Jouy-aux-Arches en in Ars-sur-Moselle zijn de resten
te vinden van een 22 km lang aquaduct dat in de tweede
eeuw aangelegd werd, bestemd om bronwater van Gorze
naar Metz te brengen. In Gorze herinnert het abdijpaleis
(einde 17e eeuw) aan de stichting van de abdij in 749 waar
de Romeinse gezangen van Metz ontstonden, die later
gregoriaanse gezangen werden genoemd.
In de pittoreske dorpen staan nog ongeveer vijftien
versterkte kerken die in de 14e en 15e eeuw zijn gebouwd
om Metz beurtelings te beschermen of aan te vallen. We
noemen hier de kerken van Lessy, Scy-Chazelles, Vaux,
Arry, Lorry-Mardigny en ook nog die van Sillégny, die
vooral bijzonder is vanwege de fresco’s uit de 16e eeuw.

Versterkte kerk in Jussy

De wijndorpen met hun kronkelende en hellende steegjes
zijn ook beslist de moeite van het ontdekken waard: SainteRuffine, Jussy, Rozérieulles, Lessy, Scy-Chazelles, Vaux.
De regio Moselle richtte zich al in de Romeinse tijd op
wijnbouw.
De hele regio Metz heeft dus haar welvaart te danken aan de
vin (wijn) de Moselle, die al in de 4e eeuw werd bezongen
door de dichter Ausone. De stad bloeide totdat ze in de 19e
eeuw een periode van achteruitgang doormaakte. Nu kent
ze een opleving. De toekenning van het keurmerk AOC is
het resultaat van de inzet van een twintigtal wijnboeren.

Wijnbouwershuis in Lessy

Tot slot liggen in het Pays Messin de groeven waar de
‘pierre
de Jaumont’ wordt gewonnen, de steensoort met de
Eglise de Sillegny
gouden kleur van rijp fruit waarvan de meeste monumenten
in Metz zijn gebouwd.
Wandel naar Woippy: tijdens een mooie tocht door
de velden kunt u de kerk en het kasteel uit de 13e eeuw
bewonderen en door de groentetuinen lopen waarvan de
aardbeienteelt beroemd is.
Flaneer in La Maxe langs de oevers van de Moselle en
ontdek de grote kassen in dit gebied dat bekend staat
vanwege de groenteteelt en dat door de aanslibbingen
een bijzondere bodem heeft.
U kunt ook met de fiets de V50 – l’Echappée Bleue MoselleSaône langs de rivier afleggen.
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Saint-Martin-kerk in Sillegny

Robert Schuman (1886 - 1963)
een van de grondleggers van Europa
Deze gedeputeerde van Moselle van 1919 tot 1940,
advocaat bij de balie van Metz vanaf 1912, was een
van de voorvechters van de Europese Gemeenschap
voor Kolen en Staal (EGKS) en kreeg de bijnaam ‘vader
van Europa’. Hij neemt een bijzondere plaats in in de
geschiedenis van de stad. Zijn huis in Scy-Chazelles (5
km van Metz) en de versterkte 13e-eeuwse kerk waarin
hij begraven is, kunnen worden bezichtigd.
Het huis van Robert Schuman in Scy-Chazelles

Tuinen en kasteel
Het kasteel van Courcelles: gebouwd aan het begin
van de 18e eeuw en gerestaureerd met behoud van de
18e-eeuwse kenmerken. Nu vinden er hoogwaardige
tentoonstellingen en allerlei evenementen plaats.
Jardins fruitiers (fruittuinen) van Laquenexy
Zintuiglijke tuin, tuinen met duizend-en-een kleuren
jardinsfruitiersdelaquenexy.com

Museum
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion (museum
van de oorlog van 1870 en de annexatie): in 2014
geopend precies op de plek waar de gevechten
in 1870 plaatsvonden. De innovatieve museumroute
presenteert zeldzame Franse en Duitse collecties.

Fruittuinen van Laquenexy
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Het kasteel van Courcelles in Montigny-lès-Metz

UW VERBLIJF IN DE
EUROMETROPOOL METZ

VAN FLANEREN DOOR DE STAD TOT EEN CITYTRIP
Bezichtig Metz in 2 uur

Bezichtig Metz in 1/2 dag

- Route rond de Saint-Etienne-kathedraal
- Route rond de wijk Citadelle en het Plan d’Eau
van Metz
- Route rond het station

- Route rond de Saint-Etienne-kathedraal
- Deelnemen aan een rondleiding door de
Eurometropool Metz

Bezoek Metz 1 dag
- Neem deel aan een rondleiding door de
Eurometropool Metz, bezoek een museum
en ontspan in het treintje of op de boot op
zonnestroom
- Ontdek de must-sees
- Shoppen in de Eurometropool Metz

Bezoek Metz 2 dagen
- Het huis van Verlaine in Metz
- Het huis van Robert Schuman in Scy-Chazelles
- Het Musée de la Guerre de 1870 et de
l’annexion (het museum van de oorlog van 1870
en de annexatie)
in Gravelotte
- Het aquaduct in Ars-sur-Moselle en Jouy-auxArches
- De Route des Vins de Moselle
- Een tuin of een natuurgebied
- Een fietstocht
- Genieten van een maaltijd met streekgerechten
in een Tables de Rabelais-restaurant

Plan d’eau van Metz

De City Pass 2022 geeft recht op
- 1 entree voor het Centre Pompidou-Metz
- 1 audioguide-rondleiding door Metz (in het F, D,
GB, IT, NL, ES)
- 1 Visi Pass-kaartje voor onbeperkt reizen op het
LE MET’-netwerk gedurende 1 dag
+ Kortingen om van Metz te genieten tegen
zachte prijsjes:
recreatie, shoppen, voorstellingen, proeverijen en
gastronomie... (geldigheidsduur verschilt per
locatie).
www.tourisme-metz.com/fr/preparer-sonsejour/metz-citypass

Galloromeins aquaduct

Verblijven met zijn tweetjes, met vrienden,
met de familie

Apps
METZ TOUR
Verkrijgbaar in de App Store en Google Play, in 7
talen: FR-D-GB-NL-ES-IT-PT.

Verblijven met zijn tweetjes, met vrienden, met de
familie
De afdeling Inkomend toerisme van Inspire Metz
biedt u verblijven met een thema die inhaken op
de belangrijke culturele, sportieve of feestelijke
evenementen...
Ga naar www.inspire-metz.com

HISTOIRES DE METZ (verhalen over Metz)
Verkrijgbaar in de App Store en Google Play.
GEOVELO
Verkrijgbaar in de App Store en Google Play.

Rondleidingen met gids en rally’s

Uw gedeelte voor de pers

Het hele jaar door rondleidingen in Metz van 1 of
2 uur in gezelschap van een gids om de verplichte
bezienswaardigheden te ontdekken en thematische
rondleidingen volgens de kalender. En denk voor
een volkomen anders en speels bezoek eens aan
rally’s!

Dossiers en persberichten, het laatste toeristische
nieuws, kerncijfers zijn beschikbaar op tourismemetz.com
Hier heeft u ook toegang tot het fotoarchief.

Vind het laatste nieuws over de bestemming op onze sociale media:
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Passerelle du Graoully

Kaart met natuurtochten in de Eurometropool Metz
Bij Inspire Metz is een kaart met ‘natuurtochten’ te krijgen.
De routes zijn ook opgenomen in verschillende apps.

Alltrails

E-Walk

iPhiGéNie

Visorando33 Mhikes

Viewranger

TwoNav

Ubitrek

KERNCIJFERS

2021

137 789

4M
Sinds de opening in 2010 heeft het
Centre Pompidou-Metz meer dan 4
miljoen bezoekers gehad

Toeristen en plaatselijke inwoners hebben de
lantaarnroute in 2021 bezocht

© Shigeru Ban Architects Europe et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian pour la conception
du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo Arnaud Hussenot

Centre Pompidou-Metz

Verblijfsvoorzieningen - Metz en
Eurometropool Metz

EUROMETROPOOL METZ

45
230 000
23 000

Hotels in de Eurometropool Metz: 34 bedrijven, 2.111
kamers (5x4* - 408 kamers, 14x3* - 772 kamers, 9x2* - 562
kamers, 1x1* - 55 kamers – 1 klassificering aangevraagd 4
niet geklassificeerd - 253 kamers) waarvan 25 in Metz –
1.582 kamers (4x4*- 398 kamers, 11x3* - 611 kamers, 4x2* 204 kamers, 1x1* - 55 kamers, 1 classificering aangevraagd,
4 niet geclassificeerd 253 kamers).
Accommodaties in de buitenlucht: 1 camping municipal
Metz 3*
Camper: 1 locatie met camperplekken in Scy-Chazelles.

Deelnemers aan de Tables de Rabelais
Restaurants, wijnboeren, mirabellendistilleerderij, producenten
van etenswaren (gegevens Sitlor – maart 2022).

Jachthaven van Metz, Blauwe Vlag: 55 aanlegplaatsen.
in

Scy-Chazelles

:

180
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studenten

Eten & drinken: 277 restaurants.

Chambres d’Hôtes : 27 bedrijven waarvan 12 met label
(11 in Metz, waarvan 3 met label). Opmerking: 4 unieke
chambres d’hôtes (woonboten in Metz).
Schuman

inwoners

Eetgelegenheden - Metz en omgeving

Groepsaccommodatie: 3 accommodaties waaronder 2
jeugdherbergen en 1 internationaal verblijfscentrum.
Hotelresidenties: 5 bedrijven.
. Hotelresidenties: 5 bedrijven.

Port Robert
aanlegplaatsen.

gemeenten

Wijngebied van de Eurometropool Metz

Bezoekersgegevens 2021
BUREAU INSPIRE METZ - OFFICE DE TOURISME

73 499

bezoekers geregistreerd

49 052

bezoeken aan website

+16 %

totaal aantal rondleidingen

271

verkopen van de City Pass

643 915

overnachtingen in de Eurometropool Metz

166 822

pageviews op de website in 10 talen

TOERISTISCHE BEZIENSWAARDIGHEDEN

Bureau Inspire Metz - Office de Tourisme

165 041

bezoekers in het Centre Pompidou-Metz
tijdens 7 maanden opening (persbericht
januari 2022)

Herkomst van de 10 belangrijkste groepen
klanten van bureau Inspire Metz - Office de
Tourisme

28 731

bezoekers in het Musée de la Cour d’Or
(buiten de bezoekers tijdens het festival
Constellations)

26 000

bezoekers van de Porte des Allemands
(heropend op 19 mei 2021)

20 000

bezoekers in de Trinitaires-kerk (19 mei
2021 - 17 oktober 2021)

12 000

bezoekers in de basiliek Saint-Vincent (1
juli 2021 - 19 september 2021)

AUVERGNE –
RHÔNES-ALPES
3,8%
ELZAS
3,91%

3,23%

CHAMPAGNE-ARDENNES
2,53%

NEDERLAND
4,19%

EUROMETROPOOL
METZ
24,05%

BELGIË
4,70%
PARIJS ILE DE FRANCE
10,17%
LORRAINE
11,24%

Door de stad Metz verkregen classificaties en
labels

DUITSLAND
12,67%

Certificeringen en labels verkregen
door bureau
Inspire Metz - Office de Tourisme

In oktober 2019 is Metz door
de Unesco uitgeroepen tot
Creatieve stad in de categorie
muziek.
Sinds april 2019 heeft Metz het
label ‘French Tech et Capitale
French Tech East’.
In de groene Michelingids heeft
Metz 3 sterren.

Accueil Vélo is een nationaal keurmerk dat een
goede ontvangst en hoogwaardige diensten voor
fietsers garandeert langs fietsroutes.
Meer informatie: www.francevelotourisme.com

Labels en netwerken van
de Eurometropool Metz
De Eurometropool heeft het label

De stad Metz is in vriendschap verbonden met Luxemburg, Trier, Gloucester, Hradec Králové, Djambala, Nankin,
Karmiel, Tchernivtsi.
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Temple Neuf en kathedraal Saint-Etienne

PERSCONTACT
BUREAU INSPIRE METZ - OFFICE DE TOURISME
Directie Toerisme:
Valentine Vernier
vvernier@inspire-metz.com
+ 33 (0)3 87 39 01 07
+ 33 (0)6 32 89 05 95
Directie Communicatie:
Marina Lallement-Wagner
mlallement@inspire-metz.com

inspire-metz.com
tourisme-metz.com
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