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Thematische 

wandelingen

Ontdekkingsroute  

“Natur Pur?”

11  De thematische wandeling  
“Natur Pur?” toont u hoe het ge-
bruik van de natuurlijke rijkdom-
men (water, hout, leisteen) het 
landschap en de natuur langs de 
Boven-Sûre gedurende de laatste 
eeuw hebben beïnvloed. Ook over 
het aspect natuurbehoud door 
extensief gebruik wordt meer uitleg 
gegeven. Een begeleidende bro-
chure kan, onder andere, verkregen 
worden in het natuurparkcentrum 
of bij de omliggende gemeenten.
Lengte 7 en 1,7 km
Vertrekpunt “Pont Misère” tussen 
Boulaide en Arsdorf

In het spoor  

van water en natuur

22  Deze vier thematische wandel-
routes verschillen niet alleen in 
lengte, maar ook wat betreft het 
thema. Verschillende symbolen 
geven de juiste weg aan op de 
respectievelijke wandelroutes 
waterfee (4,5 km), eekhoorntjes-
brood (7 km), wortelman (8 km) en 
hofnar (5,5 km). De gemarkeerde 
mijlpalen verwijzen naar de uitleg 
in de brochure. 
Brochure is voor 1 € te verkrijgen 
aan het vertrekpunt in Eschdorf of in 
het natuurparkcentrum. 

   

“Wiss, Baach a Bësch”

33  De ontdekkingsroute “Weide, 
stroom en woud” in Baschleiden 
toont u de ontwikkeling van het 
landschap van Ösling. Een bege-
leidende brochure kan ter plaatse 
worden verkregen.
Lengte 5,5 km
Vertrekpunt Baschleiden

De route van de legenden

44  Het natuurpark van de Bo-
ven-Sûre en het Belgische natuur-
park “Haute-Sûre Forêt d’Anlier” 
nodigen bezoekers uit 19 verschil-
lende plaatsen te gaan bekijken 
waar zich een legende zou hebben 
afgespeeld (7 in Luxemburg, 12 
in België) en daar niet enkel de 
desbetreffende legende, maar ook 
de schoonheid van het landschap, 
de toeristische bezienswaardig-
heden en het culturele erfgoed te 
ontdekken. De bezoeker wordt op 
zijn ontdekkingsreis begeleid door 
informatieborden, een begeleiden-
de brochure, een audio-cd en een 
folder. 
Begeleidend materiaal in de 2 
natuurparkcentra in Esch-sur-Sûre 
en in Martelange (B).

Beeldenweg  

in Lultzhausen 

55  Zes internationale beeldhou-
wers bewerkten in de zomer van 
1999 ter plaatse hun stenen en kon-
den die zo optimaal aanpassen aan 
het landschap rond het stuwmeer. 
Gemarkeerd met de letter ‘S’.  
Geleide bezoeken enkel op 
aanvraag. Een brochure over de 
beeldhouwwerken is gratis verkrijg-
baar in het natuurparkcentrum in 
Esch-sur-Sûre. Kan worden gecom-
bineerd met een wandeling over 
de drijvende voetgangersbrug in 
Lultzhausen, die over het stuwmeer 
naar Kaundorf of Liefrange leidt.
Lengte 4 km
Vertrekpunt parking langs de 
N27, ten noorden van de gemeente 
Lultzhausen
Contact T. +352 89 93 31-1

Cultuurroutes in Wiltz

66  Via 2 cultuurroutes met een 
verschillende lengte kunt u de stad 
Wiltz van naderbij leren kennen. Op 
de meer dan 30 informatieborden 
ontdekt u meer over de belangrijk-
ste bezienswaardigheden van de 
gemeente. 
Lengte 
› 3 km Cultuurroute 1  
› 4,5 km Cultuurroute 2 
Vertrekpunt het kasteel van Wiltz 
35 rue du Château, L-9516 Wiltz
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Het natuurpark 

ontdekken

Geheimzinnig Esch-sur-

Sûre: individuele  

audiorondleiding

77  Ontdek onder begeleiding van 
de audiogids de griezelige en 
spookachtige omgeving rond  
Esch-sur-Sûre, met haar 
burchtruïne en de sagen en 
legenden die van generatie op 
generatie worden doorgegeven.
Verhuur Natuurparkcentrum  
(zie keerzijde)
Verhuurprijs
› volwassenen 4 € 
› kinderen 2,5 €
Waarborg 50 € of identiteitskaart 
met foto
Duur ca. 2 uur (3 km)

Te paard door het 

natuurpark van de 

Boven-Sûre

Op een 120 kilometer lange, goed 
gemarkeerde ruiterroute beleven 
paardrijdsters met hun eigen paard 
een unieke vakantie. 
Kaarten in het natuurparkcentrum 
te verkrijgen

Natuurhistorische 

rondleiding op het 

stuwmeer van de Boven-

Sûre

99  Van 1 mei tot 1 oktober vinden 
natuurhistorische rondvaarten per 
zonneboot op het stuwmeer plaats. 
Gedurende deze twee uur durende 
rondvaart krijgt u meer informatie 
over de fauna en flora in en rond 
het stuwmeer en brengt u een 
bezoek aan het bosontdekkings-
centrum Burfelt.
Reserveringen Natuurparkcentrum 
(zie keerzijde)
Prijs
› per persoon 8 € 
› groepsprijs (≥ 5 ) 7 € 
› kinderen (< 12 jaar) 4 € 
› groepsprijs voor kinderen 3,5 € 
› kinderen onder de 4 jaar gratis
Maximale capaciteit 23 personen
Vertrekpunt Insenborn, an der 
Baech, Plage I en op aanvraag 
Liefrange, Base Nautique

Bosontdekkingscentrum 

„Burfelt” en 

natuurleerpad in 

Insenborn

1010  Het bosontdekkingscentrum 
heeft als doel meer interesse op te 
wekken voor de natuur, en vooral 
voor het bos, door op een actieve 
manier de natuur te ontdekken. 
Interactieve elementen nodigen 
bezoekers uit zelf dingen te doen. 
Ontdek de uitgebreide inheemse 
flora en fascinerende dierenwereld 
door middel van ontdekkingshaltes 
op het grootschalig aangelegde 
natuurleerpad.
Contactgegevens Dhr. Daleiden, 
Dhr. Hermes (boswachter)  
T. +352 83 98 17 / 89 91 27

Tuin van Wiltz

1111  De tuin van Wiltz is een levend 
kunstwerk. U kunt er ontdekken of 
ontspannen binnen een oppervlak-
te van 2,5 ha vol met planten, ter-
rassen, water, beeldhouwwerken, 
paden en rotsformaties. De tuin is 
het hele jaar lang gratis toeganke-
lijk. Vergeet ook niet een bezoek te 
brengen aan het aangrenzende so-
ciaal-cultureel centrum “Prabbeli” 
met een bioscoop, kunstgalerij, enz. 
Adres  
8 rue de la Montagne, L-9538 Wiltz
www.prabbeli.lu
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Het MIGO

1212  Adventure Indoor Mini-Golf & 
Spill-Park is een overdekt recreatie-
centrum in Eschweiler. Op 1500 m² 
kunnen jong en oud zich vermaken 
op de minigolf en kinderen onder 
de 12 jaar kunnen zich uitleven op 
de prachtige binnenspeeltuin.
Adres 
2 Kirchewee, L-9651 Eschweiler 
Contact  
T. +352 28 20 26 66 
migo@touristinfowiltz.lu

Vrijetijdscentrum Kaul

1313  Het vrijetijdscentrum Kaul stelt 
verschillende vrijetijdsactiviteiten 
voor de bezoekers beschikbaar. 
Het AquaPark beschikt over een 
verwarmd openluchtzwembad met 
kinderbad, waterglijbanen, enz. 
Het BikePark omvat 3 mountain-
bikeroutes en in het speel park 
bevinden zich 2 speeltuinen en een 
beachvolleybal- en bocciaveld.
Adres 
46B rue Jos Simon, L-9550 Wiltz

„Buttik vum Séi“  

in Heiderscheid

1414  Winkelcentrum met verkoop van 
regionale producten.

Buttik vum Séi
4 am Clemensbongert
L-9158 Heiderscheid
T. +352 26 88 95 15

Microbrouwerij “den Heischter”
T. +352 89 90 62

Rent-a-Bike Ardennes

1515  Hebt u zin in een ontdekkings-
tocht per fiets door het natuurpark 
Boven-Sûre? Rent-a-Bike Ardennes 
biedt zowel mountainbikes als 
topmoderne e-bikes te huur aan. 
Op verscheidene routes van ver-
schillende lengtes, dwars door het 
natuurpark, wordt vooral getracht 
het wegverkeer zoveel mogelijk te 
vermijden en voor een zo ontspan-
nend mogelijke fietstocht te zorgen. 
De routes leiden gedeeltelijk langs 
onverharde, maar toch erg goed 
berijdbare wegen.
Prijs
› E-Bike: ½ dag 20 € / 1 dag 25 €
› MTB: ½ dag 10 € / 1 dag 15 €
De helm krijgt u er uiteraard gratis 
bij!
Verhuur Natuurparkcentrum in 
Esch-sur-Sûre (zie keerzijde), toeris-
tische dienst in Wiltz (zie kasteel van 
Wiltz) en camping Kaul in Wiltz (zie 
vrijetijdscentrum Kaul)

Infocentra  

en musea

Natuurparkcentrum  

en lakenfabriek in  

Esch-sur-Sûre

1616  Zie keerzijde

Toeristische dienst  

en het kasteel van Wiltz

1717  Het kasteel stamt uit de 13de 
eeuw en zit sinds de 17de eeuw 
in een Renaissance-kleedje. Het 
imposante gebouw vormt elke 
zomer de achtergrond voor het 
Wiltz- festival. Naast de toeristische 
dienst, bevinden zich de volgende 
musea in het kasteel:

Museum over het  
Ardennenoffensief 1944 - 1945
Dit museum is voornamelijk gewijd 
aan de verschrikkelijke gebeurtenis-
sen tijdens het Ardennenoffensief, 
de periode tussen 16 december 
1944 en 21 januari 1945, de uitein-
delijke bevrijdingsdag van de stad 
Wiltz.

Nationaal Museum over de  
Brouwkunst en Looierijmuseum
In het Museum voor de Brouw-
kunst, dat zich in de voormalige 
stallen van het kasteel bevindt, ko-
men bezoekers alles te weten over 
de kunst van het brouwen en de 
rijke ambachtelijke en industriecul-
tuur die daarmee gepaard gaat. Het 
looierijmuseum neemt u mee door 
de geschiedenis van de voormalige 
looierijen van Wiltz.

Openingstijden van de 3 musea
›  maandag tot zaterdag 
9:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00

›  juli en augustus alle dagen  
9:00 - 18:00

Toegangsprijzen
›  volwassenen 3,50 €
›  kinderen en studenten  
onder de 21 jaar gratis

Adres 
35 rue du Château, L-9516 Wiltz

17

16



In 1992 werd de vroegere lakenweverij gerestaureerd en ingericht als 
onthaalcentrum met een tentoonstelling over het natuurpark, een museum 
over de lakennijverheid (van de fabricage van de wol tot het weefsel), een 
projectiezaal, waar een film over de lakennijverheid wordt vertoond, en een 
verkooppunt van streekproducten. Verkoop van wollen dekens. 

Het Natuurparkcentrum is het hele jaar door 

geopend. De openingsuren zijn:

1. april - 31. oktober
› elke dag (behalve op woensdag) 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
› zaterdag, zondag en feestdagen 14:00 - 18:00
› 25.12. / 01.01. gesloten

1. november - 31. maart
› elke dag (behalve op woensdag) 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00
› zaterdag, zondag en feestdagen 14:00 - 17:00

1. juli - 31. augustus 
› de hele dag open 10:00-18:00

25. december en 1. januari gesloten

De prijs van de bezoeken:

Toegangsprijs per persoon 3 €

 < 21 jaar gratis

Groepen vanaf 5 personen 2 €

Gids 1,5h (op aanvraag) 85 €
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Natuurparkcentrum / lakenfabriek

15, rue de Lultzhausen
L-9650 Esch-sur-Sûre
T +352 89 93 31-1

www.naturpark-sure.lu
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