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De Eurometropool Metz
Een ecotoeristische Europese bestemming

Metz is de bakermat van de stadsecologie en biedt met zijn vele 
parken en tuinen, de lange wandelpaden langs de Moezel en de Seille, 

zijn recreatieplas en zijn jachthaven een optimale leefomgeving.

De vele wandel- fietspaden bieden de mogelijkheid de Eurometropool 
Metz te doorkruisen en zowel het natuurschoon als de pittoreske dorpjes 

binnen het stadgebied te ontdekken.
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| Metz, stad van water

Wilt u Metz op een andere manier ontdekken ? 
Ga dan het water op !

Op de Moezel varen verschillende door zonnepanelen 
aangedreven boten (vertrek vanuit de jachthaven of 
de Moyen-Pont) die u langs het rijke erfgoed van de 
stad voeren, van het stadscentrum (de kathedraal, 
het theater, de Nieuwe Tempel, enz.) tot de aan de 

rand gelegen natuurgebieden.

Laat u verleiden tot een verrassende rondvaart van 
één of twee uur, inclusief ontbijt bij het krieken van 
de dag, een picknick rond lunchtijd of een aperitief 

bij zonsondergang.

 Solis Mettensis

 La Compagnie
 des Bateaux de Metz

Informatie & reserveren : 

La Compagnie des Bateaux des Metz 
Rondvaarten over het water, aperitief, rondvaart 

inclusief maaltijd 
www.bateaux-gd-vacances.com

Solis Mettensis 
Rondvaart, aperitief 

www.metz-bateau-solaire.com
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Kerncijfers
45 gemeenten

221 484 inwoners

3e groene stad van Frankrijk

1e bewandelbare stad van Frankrijk

74 hectare wijngaarden met AOC-label

46km Moezelwijnroutes

20km natuurwandelpaden

247km fietspaden, fietsstroken, groene routes of gemengde 
voorzieningen.

 Gemeente Amanvillers
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EUROMETROPOOL
Duurzame

 Cloître des Recollets (klooster), Hoofdkwartier van de stadsecologie
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De Franse tuinen van de Esplanade met hun 
vele bloemperken, direct verbonden met de 
voetgangerszone van het centrum, zijn de voorlopers 
van een uitgestrekt landschap aan de oever van de 
Moezel en de Mont Saint-Quentin.

Meer naar beneden komen in de romantische tuinen 
van Régates en het Zwanenmeer de dansende 
fonteinen optimaal tot hun recht en vormen ze het 
ideale decor voor de vuurwerkshows die hier ieder 
zomerweekend plaatsvinden.

De Botanische tuin, heeft een oppervlakte van 4,4 
hectare en de landschapsarchitectuur in “Engelse 
stijl” biedt plaats aan een aantal opmerkelijke bomen, 
uitzonderlijke kassen, een rozentuin, waterobjecten 
en een geurentuin, waar zowel de doorgewinterde 
botanist als de wandelende liefhebber aan zijn 
trekken komt.

Het Europees Ecologisch Instituut, opgericht door 
Jean-Marie Pelt, biedt binnen de kloostermuren van 
het Cloître des Récollets, in het historische centrum 
van de wijk Sainte-Croix, plaats aan een tuin met 
geneeskrachtige en giftige planten.

Niet ver hier vandaan vindt u de Jardin des Tanneurs, 

op de flank van een heuvel, beplant met vele 
mediterrane soorten. 
Les Jardins Jean-Marie Pelt (20ha) liggen in de 
nieuwe wijk van het Amfitheater, en zijn ontworpen 
als een multifunctionele locatie, als natuurlijk bekken 
bij hoge waterstanden van de Seille, en voor het 
bewaren van ecosystemen waar flora en fauna 
volop tot hun recht komen in een stukje stedelijke 
natuur in het hart van de stad. De recente plaatsing 
van bijenkorven en een insectenhotel in het park 
is een milieuvriendelijke onderhoudsmethode. De 
Passerelle du Graoully biedt toegang tot de wijk 
Queuleu.
Liefhebbers van natuurwetenschappen of 
vogelkunde kunnen vogels observeren in het Parc 
du Pas du Loup, natuurgebied en symbool voor het 
zero-bestrijdingsmiddelenbeleid dat de stad sinds 
2007 voert.

Metz beschikt over 1.000 hectare natuurlijk 
terrein bestaande uit agrarisch en bosgebied. 

Dat is 1/4 van het totale oppervlak van de stad.
Met 52 m² groene ruimte per inwoner, 36 

kilometer aan wandelpaden langs het water, 
uitzonderlijke ontspanningsmogelijkheden en 
oases van groen die hier en daar in de stad 

opduiken, biedt Metz een optimale leefomgeving 
aan zowel inwoners als bezoekers.

Metz is de bakermat van de “stadsecologie”, die 
door Jean Marie Pelt werd geïnitieerd.

Sinds 1992 is ze aangemerkt als “Ville fleurie”, 
een Frans label voor steden met veel bloemen en 

natuur, met 4-bloemen.

| Metz, tuinenstad

NATUUR IN HET HART

 Het Park van de Seille & La passerelle du Graoully

 De torii, Japanse poort, in de recreatieplas van Metz
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De Dienst Groenvoorziening van de stad Metz, die 
verantwoordelijk is voor parken, tuinen en natuurgebieden, 
zorgt ook dit jaar weer voor een nieuwe tijdelijke groene 
creatie die het plein van het Operathater zal opfleuren in de 
periode van 26 juni tot midden oktober. Het is een extra tuin 
die voor één zomer wordt gecreëerd op een van de bestrate 
pleinen van de stad.

| Les Jardins Jean-Marie Pelt 
- Parc de la Seille

In het pittoreske decor van een middeleeuws klooster, is het 
Cloître de Récollets een oase van rust in het hart van de 
stad. De gebouwen dateren uit de 13e eeuw en zijn van een 
opmerkelijke elegantie en eenvoud. Tegenwoordig bieden ze 
onderdak aan het Europees Ecologisch Instituut, een stichting 
die in 1971 werd opgericht door Jean-Marie Pelt, farmacoloog 
en botanicus.

In samenwerking met de Franse Vereniging voor 
Ethnofarmacologie werden twee tuinen ingericht: de ‘Jardin 
des simples’, een tuin met geneeskrachtige, niet giftige 
planten, die door de monniken gebruikt werden om de zieken 
te verzorgen en de ‘Jardin des plantes Toxiques’, met planten 
die gevaarlijk kunnen zijn en gebruikt werden als grondstof 
voor de apotheek, om medicijnen te bereiden.

Les Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille vormen een 
ecologisch park van 20 hectare, bestaande uit meerdere 
bassins en een zone beplant met lisdodden die het 
regenwater van de wijk opvangen. Wijnstokken, hopplanten 
en mirabellenbomen refereren naar de lokale producten. Het 
park is er niet alleen voor de sier of om te wandelen, er zijn 
voorzieningen voor allerlei activiteiten: speeltuin, tafeltennis, 
voetbal- en basketbalterreinen, rollerskatebaan, fietspad, enz.JEAN-MARIE PELT

Bezoekers van 
de stad zijn 
gecharmeerd van 
de harmonie tussen 
de natuur en de 
overal aanwezige 
beplanting, het 
water van de 
rivieren en grachten 
en de lichte 
steenkleur die de 
stad zijn zonnige 
uitstraling geeft.

Metz is mooi, warm 
en rustgevend; de 
stad is met gevoel 
en op menselijke 
schaal vormgegeven 
op een manier die 
alom als succesvol 
wordt erkend. 

| Het Cloître des Recollets (klooster) - Hoofdkwartier van      
  de stadsecologie

| De tijdelijke tuin
- place de la Comédie

 De tijdelijke tuin

 Het Park van de Seille
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| Mont Saint-Quentin

| De botanische tuin

In 1866 koopt de stad Metz deze tuin van de baron 
van Espée, om er een botanische tuin aan te leggen. 
Of men nu houdt van de flora van Louisiana, de geuren 
van Canada, de tropen of de woestijn, in deze tuin 
komt elke bezoeker aan zijn trekken.

Het park biedt ruimte aan zeldzame bomen, sommige 
met een respectabele leeftijd (tot 150 jaar): Sophora 
Japonica, Moerascipres, Ginkgo Biloba... 

De Mont Saint-Quentin, die gezien wordt als 
de groene long van de Eurometropool, biedt 
plaats aan een grote rijkdom aan stads-en 
landschapsinrichting, ook op het gebied van 
ecologie.

De locatie is sinds 1994 beschermd als monument. 
Het behoud van een locatie als Mont Saint-
Quentin is van groot belang gezien de rijkdom 
op het gebied van zowel landschap als cultureel 
erfgoed, geschiedenis en ecologie.

Om die reden worden alle projecten binnen 
het gebied en in de directe omgeving getoetst 
en moet er toestemming verleend worden, met 
als doel het culturele erfgoed en het specifieke 
landschap te behouden. Het gebied valt ook 
binnen de omtrek van Natura 2000 de Pelouses 
du Pays Messin, de graslanden van Metz, 
die bekend staan om hun flora en fauna met 
orchideeën, vleermuizen enz.

En tenslotte is het een dynamisch gebied waarin 
ook economische activiteiten (landbouw, 
wijnbouw) en vrijetijdsactiviteiten (buitensport) 
hun plaats hebben.

Eco-begrazing van de Mont Saint-
Quentin

Na de goede ervaringen met onderhoud 
van terrein door schapen in de gemeenten 
Jussy en Rozérieulles, is op 30 augustus 2021 
een kudden van 400 schapen geïnstalleerd 
op de Mont Saint-Quentin. De kudde 
onderhoudt en zorgt zo voor het behoud van 
het grasland op de kalkrijke ondergrond 
van het gebied wat de ontwikkeling van de 
biodiversiteit bevordert. 

Voor meer informatie:
www.eurometropolemetz.eu

Zoom in op...

  Mont Saint-Quentin

 De botanische tuin
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• Plantentuin Chez Nous 
van het huis van Robert Schuman,

• Tuin van het Château de Pange,
• Wandelingen langs het Kanaal van Jouy,

de oevers van de Moezel en de Seille,
• Park van het Château de Courcelles,

• Park Simon in Augny…

| De Fruittuinen van Laquenexy

| Merovingische archeologische opgraving in Châtel-Saint-Germain

| Andere tuinen om te ontdekken

Op een terrein van bijna 4 hectare, beidt deze tuin 
in 18 thematuinen een plantenroute vol verassingen 
die uitnodigen om te ontdekken, aan te raken, in te 
ademen en te bekijken. 

Elk van de tuinen vertelt een verhaal, de bezoeker 
wordt uitgenodigd tot verschillende ervaringen in 
een tuin met eetbare bloemen (goudsbloem, viooltjes, 
Oost-Indisch kers...), het labyrint met vormgesnoeide 
fruitbomen, de tuin van de zintuigen, de verboden 
tuin, de moestuin van de fijnproever en, niet te 
vergeten, de boekentuin. In deze laatste tuin vindt u 
een moment van rust en ontspanning, met ligstoelen 
en boeken.

De Fruittuinen vormen gedurende het hele 
jaar het decor voor verschillende artistieke en 
tuinevenementen met allerlei activiteiten rondom 
tuinen en tuinieren. Lekkerbekken kunnen hun bezoek 
aan de tuinen afsluiten in de theesalon of objecten 
en producten uit de streek ontdekken in de boetiek.

Voor meer informatie :
www. jardinsfruitiersdelaquenexy.com

Deze Merovingische archeologische opgraving trekt niet alleen de liefhebbers van geschiedenis, maar is ook 
populair bij wandelaars. De ligging en uitgestrektheid van de gemeente, waaronder een bosgebied, maken dat 
er maar liefst 7 wandelpaden zijn uitgezet.

 De Fruittuinen van Laquenexy

 De Fruittuinen van Laquenexy

 Het huis van Robert Schuman  Het Château de Courcelles
 in Scy-Chazelles   in Montigny-Lès-Metz
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| Het merk Acceuil vélo/Fietsers welkom   

‘Acceuil Vélo’ is een nationaal merk dat 
garandeert dat fietsers welkom zijn en 
diensten van kwaliteit vinden langs de 
fietspaden.

Voor meer informatie : www.francevelotourisme.com

DUURZAME LABELS

| Territoire vélo/Fietsvriendelijk gebied 

Het label Territoire Velo duidt op 
een gebied waar geïnvesteerd 
wordt in het fietsvriendelijk maken 
van de omgeving.

Territoire Vélo is een label met een dubbele missie: 
het belonen van de inspanningen van de lokale 
gemeenschap op het gebied van fietsen en het 
ondersteunen van de verdere ontwikkeling van de 
aangeboden diensten om te zorgen dat er ook 
gebruik van gemaakt wordt.
Het duidt ook op een inspanning op het gebied 
van duurzaam toerisme in het kader van de merken 
‘Qualité Tourisme’ en ‘Tourisme et Handicap’.

Voor meer informatie :
www.eurometropolemetz.eu
Rubriek « Habiter / Se déplacer »

Voor meer informatie over fietstoerisme in de 
Eurometropool Metz :

www.tourisme-metz.com
Rubriek Fietsroutes

 Fietstocht over de Passerelle du Graoully



12

KORTE TOCHTEN

| Ik koop op Metz Emplettes: een nieuw 
maatschappelijk verantwoord en duurzaam platform

Om zijn ondernemers en de lokale economie te 
ondersteunen introduceerden de Eurometropool Metz 
en omliggende gemeenten in april 2021 de website 
metzemplettes.eu, een online winkelplatform dat gratis 
toegankelijk is voor lokale, binnen het gebied gevestigde 
ondernemers, winkeliers en producenten.

Voor meer informatie : www.metzemplettes.eu

| ‘Bij Rabelais aan tafel’

Als sinds 2006 brengt ‘Bij Rabelais 
aan tafel’ rondom het agentschap 
Inspire Metz - VVV, restauranthouders, 
producenten en winkels met 
levensmiddelen samen, die de 
beroemde Franse waarden op het 
gebied van culinaire levenskunst 
bewaren en ze graag delen.

Onder het label “Bij Rabelais aan tafel” vindt u een divers 
aanbod van restaurants, van rustieke familierestaurants, 
bistrots en brasserieën tot gastronomische formules.

De samenwerkende leden van “Bij Rabelais aan tafel” 
hebben een Kwaliteitshandvest ondertekend waarmee ze 
zich verplichten producten en specialiteiten aan te bieden 
met een regionaal en duurzaam karakter en respect voor 
de consument.

 Mont Saint-Quentin
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| Helloways : de wandelpaden van Metz voor het 
voetlicht gebracht

Het agentschap Inspire Metz - VVV heeft recent verschillende 
wandelpaden toegankelijk gemaakt via het platform 
helloways.com, een gratis, vrij toegankelijke zoekmachine 
voor wandelpaden en korte verblijven. 

Voor meer informatie : www.helloways.com

| Producten Made in de Moezel, in Frankrijk en de 
Regio

In de boetiek van het agentschap Inspire Metz - VVV 
vinden bezoekers van de stad een aanbod van lokaal 
geproduceerde producten, met name uit de Metropool 
Metz zelf.

Zo vindt u er bijvoorbeeld: potloden van mirabellenhout, 
enkele lokale zoete lekkernijen (chocolade, koekjes, jam...), 
gerecyclede producten (tote-bag, kaartenportefeuille, 
door een lokale ondernemer gemaakt van gerecyclede 
reclame doeken) en streekproducten (eau de vie* en 
mirabellennectar).

Website van de boetiek : www.boutique.tourisme-metz.com

* Misbruik van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid, geniet maar drink met 
mate.
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De rivieren
VAN DE EUROMETROPOOL

 Oevers van de Moezel en de kathedraal Saint-Etienne
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| Plan d’eau/Recreatieplas

Deze hoog gelegen groene long van de stad 
kreeg in 1994 de status van natuurreservaat. 
Het recreatiegebied biedt talloze 
wandelmogelijkheden en uitzichtpunten over de 
stad en de hele Moezelvallei.

| De oevers van de Moezel en de Seille

Metz biedt voetgangers en fietsers 30km aan paden 
langs de oevers van zijn twee rivieren, de Seille en 
de Moezel.

U geniet van de afwisseling van stad en natuur, een 
verkoelende bries en het fluiten van de vogels.

METZ, STAD VAN WATER

De oude stad werd gebouwd op het punt waar de 
Seille en de Moezel samenkomen, op het punt waar 
deze laatste zich vertakt in meerdere stromen. 

In de loop der tijd breidde de stad zich uit over 
de verschillende eilanden die door deze stromen 
gevormd werden, en werden er allerlei constructies 
gebouwd om de verschillende wijken te verbinden 
(waaronder een groot aantal bruggen), ter 
verdediging (stadsmuren, grachten, versterkte 
bruggen), ter bevoorrading (grachten) en ter 
verbetering van de leefomgeving (recreatieplas, 
fonteinen, waterobjecten in de parken).

Ontdekken van Metz, zijn omgeving en 
geschiedenis tijdens een vaartocht op een 
boot aangedreven door zonnepanelen, aan 
boord van de Solis (capaciteit: 11 passagiers), 
de Bandiera (prestigeboot) of de elektrische/
zonne-energieboot GD Vacances (overdekte 
boot, capaciteit: 28 personen). Vertrek vanaf de 
recreatieplas of het stadscentrum Vanaf 2021 
nieuwe eelketrisch/zonne-energieboot met 
75 plaatsen, mogelijkheid van een rondvaart 
met inbegrepen maaltijd, meer informatie: 
Compagnie des Bateaux de Metz.

• La Compagnie des Bateaux de Metz 
Rondvaarten over het water, aperitief, 
rondvaart inclusief maaltijd 

       www.bateaux-gd-vacances.com

• Solis Mettensis 
Rondvaart, aperitif 
www.metz-bateau-solaire.com 
 

• De vloot 
Verhuur van elektrische boten, roeibootjes, 
waterfietsen... 
www.bateauxmetz.com

RIVIERTOERISME
De recreatieplas en de 
Jachthaven, die al sinds 2007 
het Europese Blauwe Vlaglabel 
dragen, bieden plaats aan 
ontspanning en spel, met de 
Moezel en de kathedraal op 
de achtergrond. U kunt rustig 
doorwandelen richting het 

eiland Île du Saulcy en de nabijgelegen jaagpaden 
van het Kanaal van Jouy.

Het Blauwe vlaglabel is een beloning voor stranden 
en jachthavens die een permanent beleid voor 
het ontwikkelen van duurzaam toerisme voeren. 
De haven van Metz mag een symbool voor een 
voorbeeldig milieubeleid genoemd worden, het 
Blauwe vlaglabel is al voor het 15e opeenvolgende 
jaar toegekend.

PAVILLON BLEU/BLAUWE VLAG

 Plan d’eau/Recreatieplas

 De vloot

 De Nieuwe Tempel
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Ecotoeristische
EUROMETROPOOL

 De Fruittuinen van Laquenexy
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Festival Rando-Moselle

Elk jaar worden tijdens dit festival 100 
wandelingen met gids en activiteiten 
in de hele Moezel georganiseerd. Het 
agentschap Inspire Metz - VVV biedt aan 
aantal themabezoeken rondom natuur aan.

Voor meer informatie : 
www.randomoselle.com

ERVARINGEN IN DE NATUUR

TOERISTISCHE ONTDEKKINGEN

| V50 - La voie Bleue - Moselle-Saône op de fiets
De fietsroute V50 - La voie Bleue - Moselle-Saône 
op de fiets loopt van de grens van Luxemburg tot 
Lyon over een route van meer dan 700 kilometer 
langs de Moezel, het Canal des Vosges en de 
Saône.
Voor meer informatie : lavoiebleue.com

| Fietsen in Metz : www.metz.fr

| Fietsverhuur : www.lemet.fr

| Goed om te weten : het agentschap Inspire Metz - 
VVV organiseert van april tot oktober rondleidingen 
‘Op de fiets!’. Planning op : tourisme-metz.com

| Bomentherapie

Laat u begeleiden tijdens een reis langs de bomen, 
waar u kennis maakt met de verschillende bomen 
en hun bijzondere krachten ervaart.

Op het programma: de heilzame werking van 
bomen, traditionele eigenschappen en gebruiken, 
mythen en legendes, symboliek, uitnodiging van de 
zintuigen en energie om de bomen in onze stad op 
een andere manier te leren kennen en verbinding 
te maken met de natuur.

| Nieuwe routes die de natuur toegankelijk maken

De natuurzijde van de stadswallen, de Mont Saint-
Quentin, langs het water... het agentschap Inspire 
Metz - VVV, biedt u een selectie themabezoeken 
die de natuur toegankelijk maken, te voet, op de 
fiets of per boot.
Planning van themabezoeken op : 
www.tourisme-metz.com

| Fietstochten met gids met LE MET’

Om bezoekers fietstochten te kunnen aanbieden 
heeft agentschap Inspire Metz - VVV een 
overeenkomst gesloten met LE MET’, het 
openbaarvervoernetwerk van de Eurometropoool 
Metz.

| Het Elektrische treintje by Schidler

Het treintje van Metz neemt u mee door de stad 
en zijn 3000-jarige geschiedenis. U ontdekt 
de stad, het Gallo-romeinse stadscentrum en 
zijn hoogtepunten (kathedraal, place d’Armes 
J.F. Blondel, place de la Comédie, Stationswijk, 
Place Saint-Louis...).

Voor meer informatie :
 www.lepetittraindemetz.com

OP DE FIETS !

Zoom in op...

 Fietstocht in het Park van de Seille

• EcoLoges Rue Poncelet  
www.ecologes.com

• Domaine de la Résidence  
www.domaineresidence.com

• Domaine des Béliers  
www.facebook.com/cabanes57 

DUURZAME ACCOMMODATIE

Binnen de Eurometropool Metz en in de omgeving 
van Metz vindt u een selectie van bijzondere en 
opmerkelijke overnachtingsplekken waaronder 
boomhutten, die op duurzame wijze beheerd 
worden.

| CITY PASS

Met City Pass profiteert u binnen de Eurometropool 
en zijn omgeving van diverse kortingen en 
aanbiedingen. Waaronder : 1 dag onbeperkt 
openbaar vervoer met de Visi Pass binnen het LE 
MET’ netwerk.

 Treintje van Metz (100% elektrisch)
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van het 
wijntoerisme

EUROMETROPOOL

 Wijngaarden van de Eurometropool
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van het 
wijntoerisme

EUROMETROPOOL

Het wijngebied moest van ver komen: van de 6 256 
hectare in 1878 waren er in 1984 nog slechts 5 over. 
Tegenwoordig is er 74 hectare aan wijngaarden 
die onder de AOC geëxploiteerd worden. Het 
prestigieuze AOC-label werd in 1974 verkregen.

Wist u dat ? Tegenwoordig meer dan de helft van de 
Moezelwijnen biologisch geproduceerd worden?

15 wijnboeren zijn lid van het “Syndicat des 
Viticulteurs en Moselle”, en werken samen onder 
het AOC-label, de erkende herkomstbenaming, om 
hun producten en de streek onder de aandacht te 
brengen.

Zij ontvangen graag publiek, bezoekers en 
liefhebbers voor een proeverij op het domein.

Druivenrassen : van delicate en lichte wijnen 
afkomstig van de druivenrassen pinot en auxerrois 
tot een gevarieerd en rijk smaakpalet: pinot noir, 
pinot gris, auxerrois, Müller-Thurgau, pinot blanc, 
riesling, gewurztraminer en gamay. Deze wijnen 
passen goed bij een een hartige taart of een soep.

Om de feestdag van hun patroonheilige 
te vieren laten de wijnboeren van de 
AOC Moezel hun witte, rosé en rode 
wijnen proeven*. De wijnen worden 
vergezeld van kleine hapjes die bereid 
worden door de partners van de Tables 
de Rabelais.

Het doel : het wijnbouwaspect van de 
regio onder de aandacht brengen, 
de samenwerking tussen producenten, 
wijnboeren en detaillisten verbeteren 
en zo de knowhow en rijkdom van het 
gebied rondom Metz ondersteunen.

Rentrer ici 
le lieu
—

JJ.MM.AAAA* Misbruik van alcohol is gevaarlijk voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate.

DE WIJNEN VAN DE AOC MOEZEL

Saint-Vincent

Zoom in op...

Wijnroute rondom Metz :

De route ‘Vins de Moselle en Pays 
Messin’ is 46 km lang en voert u door 

de wijngebieden rondom Metz.

Maar u rijdt niet alleen 
door wijngaarden, de route 
brengt u langs 20 dorpjes 
zodat u het landelijke 
erfgoed ontdekt, de benen 
kunt strekken in de boom- 
en wijngaarden en vanaf de 
heuveltop het plateau van de 
Lorraine en de Moezelvallei 

kunt bewonderen.

Wijngaard van Vaux
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Actualiteiten
VAN 2021

De stad Metz staat in 2020 op de derde 
plaats van best beplante steden van Frankrijk, 
een lijst die gepubliceerd wordt door het 
‘Observatoires de villes vertes’.

In de beoordeling wordt met meer dan 25 
factoren rekening gehouden. Metz eindigt 
in verschillende categorieën op de eerste 
plaats, waaronder de afvalverwerking van 
fytosanitaire producten en het stimuleren 
van talloze ecologische en maatschappelijk 
verantwoorde initiatieven.

Sinds de ondertekening van een overeenkomst 
met het drinkwaterbedrijf Rijn-Moezel in 
2008 heeft de stad zich verbonden aan een 
’nul-pesticiden’-beleid. Het gebruik van 
pesticiden is verminder met meer dan 98%.

METZ, DE 3E GROENE STAD VAN 
FRANKRIJK

 De Mont Saint-Quentin

De Franse Wandelfederatie heeft 
recentelijk de eerste barometer van de 
meest ‘bewandelbare’ steden in Frankrijk 
gepubliceerd.

In dit klassement zijn 200 steden en 
gemeenten opgenomen. Het kwam 
tot stand in samenwerking met twee 
wandelverenigingen en het Ministerie 
van Sport.

Metz voert de lijst in zijn categorie 
(steden met 100.000 tot 199.999 
inwoners) aan, gevolgd door Annecy en 
Dijon.

METZ STAAT BOVENAAN 
IN HET KLASSEMENT VAN
AANGENAME WANDELSTEDEN
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Les Jardins Jean-Marie Pelt hebben recent het label 
EcoJardin gekregen, een erkenning voor ecologisch 
beheer die voor een periode van 3 jaar wordt 
toegekend. De toekenning van dit label beloont 
het milieubeleid van de binnenstad van Metz en zijn 
afdeling parken, tuinen en natuurlijke ruimten.

Het stadspark van Metz heeft een oppervlak van 
20 hectare en wordt ‘Les Jardins de Jean-Marie 
Pelt’ genoemd als eerbetoon aan de botanist, 
ecoloog en stichter van het Europees Ecologisch 
Instituut. Deze uitgestrekte tuin is een van de eerste 
projecten die in de wijk Amphithéâtre gerealiseerd 
werd. Hij vormt de verbinding tussen de zuidelijke 
wijken en het historische centrum van de stad en is 
georganiseerd rondom de Seille, om de inwoners van 
Metz een harmonieuze groene zone te bieden die 
uitnodigt tot ontspanning en culturele en sportieve 
vrijetijdsactiviteiten.

Voor wat betreft het label, het richt zich op 
erkenning van duurzaam, ecologisch beheer van 
groene ruimtes voor zowel publiek als professioneel 
gebruik. De locaties met een label moeten zich 
inzetten voor een algehele ecologische werkwijze 
die ondersteund wordt door al hun beheerders. 
Externe en onafhankelijke organismen voeren 
audits uit op basis van gemeenschappelijke 
beoordelingscriteria.

LES JARDINS JEAN-MARIE PELT
VERKREGEN HET LABEL ECOJARDIN

 Les Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille

Het gebied van Eurometropool Metz zet zich sinds 
juni 2019, samen met 8 andere pilot-bestemmingen* 
in om het label Duurzame Bestemming te verkrijgen. 
Het agentschap Inspire Metz werd aangewezen als 
projectleider en werkt samen met de gemeentelijke 
diensten van de Metropool en alle andere betrokken 
lokale spelers.

Dit nieuwe label werd geïntroduceerd door het 
Secretariaat van de G7 na afloop van de 2 G7-
tops die in 2019 in Frankrijk gehouden werden. Het 
betreft de ontvangst van kortverblijvend publiek in 
de sector van vrijetijdstoerisme en zakelijk toerisme. 
Het label maakt de stad en haar omgeving extra 
aantrekkelijk omdat het een erkenning is van het 
duurzame karakter van de bestemming op het 
gebied van ontwikkeling en duurzaam toerisme. 
Iets dat een logisch gevolg is van alles wat al 
gerealiseerd is vanaf het ontstaan van het begrip 
stedelijke ecologie. Dit project valt ook samen met 
de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 
van de VN.

Het agantschap Inspire Metz bereidt daarom 
voor het Congresbureau en het VVV ook de ISO-
20121 certificering voor ,die de organisatie 
van evenementen zal verbinden aan duurzame 
ontwikkeling.

(*) Biarritz, Bordeaux, Cannes, Deauville, Nancy, Marseille, 
Nantes et Rennes.

EEN NIEUW LABEL
DUURZAME BESTEMMING

IN METZ
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In 2021 krijgen de Mirabellenfeesten een ecologische en maatschappelijk 
verantwoorde draai en worden duurzaam georganiseerd.

Een culinair dorp onder lokale vlag
Lokale restaurateurs en brouwers bieden u een genereuze selectie rond het 
thema van de mirabel.

Een markt vol smaak en creativiteit
Een feest dat in het teken staat van vakmanschap, kwaliteit en traditie
Gedurende 4 dagen bieden meer dan 50 exposanten hun producten en 
knowhow aan. Producten en ambachtslieden vertegenwoordigen vol trots 
hun regio en het vakmanschap van de Lorraine, waarbij het beroemde 
goudkleurige pruimpje, de mirabel, de eregast is.

DE MIRABELLENFEESTEN

Tijdens het waterfeest vierde Metz de 160-jarige verjaardag van de regatta 
In het weekend van 4 en 5 september 2021 vonden verschillende activiteiten 
plaats.

Op het programma: een grote optocht over het water met boten en muziek, 
inwijding in en demonstratie van watersporten, boottochten, verhuur van 
sup’s, kajaks, waterfietsen en elektrische boten zonder vergunning...

Voor meer informatie : www.metz.fr

WATERFEEST

WIJNFEEST

Op zondag 5 september 2021, vond tijdens het 7e Fête des Vins de Moselle 
een ontmoeting plaats tussen de liefhebbers van de AOC Moezelwijnen en 
producenten in de gemeente Marieulles-Vezon. Het was een jubileumjaar 
voor de wijnboeren die het 10 jarige bestaan van de AOC Moselle vierden.

Er waren 14 wijnboeren aanwezig, uit de Pays des Trois Frontières,  de 
Saulnois en de Pays Messin, zoals het gebied rondom Metz genoemd wordt, 
om de oogst van hun terrein te laten proeven. Het was dé gelegenheid om 
de diversiteit en rijkdom van de Moezelwijnen te ontdekken.

Voor meer informatie : www.blog.mosl.fr, “Consommer MOSL” section.

In 2021 vierde dit beroemde ‘Fête des Fraises’ 
zijn 91e verjaardag !

Het feest voor verenigingen vond plaats op 
zaterdag 3 juli op het strand van Woippy.

En de nationale feestdag ‘4 juillet’, was op 
zondag  en stond in het kader van vele 
activiteiten : voorstellingen, googelen, theater, 
fanfare,...
 
Voor meer informatie : www.ville-woippy.fr

AARDBEIENFEEST :

De lijst is niet volledig: u vindt de volledige agenda van traditionele feesten op tourisme-metz.com

Om de appel in al zijn verschijningen te vieren 
werd op 26 september in Le Ban-Saint-Martin 
voor de 7e keer het Fête de la Pomme gevierd!

Met activiteiten voor kinderen, brocante-markt, 
straatvoorstellingen...

Voor meer informatie : 
www.ban-saint-martin.fr

APPELFEEST
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De groene en blauwe infrastructuur (trame verte et 
bleue) dragen bij aan verbetering van het behoud en 
de bescherming van natuurlijke leefomgevingen en een 
goede ecologische staat van watermassa’s. De ambitie is 
om het behoud van biodiversiteit een plaats te geven in 
besluiten over gebiedsontwikkeling door verbetering van 
de leefomgeving en de aantrekkelijkheid van een gebied 
op gebied van wonen en toerisme.

Voor meer informatie : 
www.aguram.org, rubriek ‘Environnement & foncier/MIlieu 
en onroerend goed’

DE GROENE EN BLAUWE INFRASTRUCTUUR

Bij het agentschap Inspire Metz is een kaart ‘Balades Nature’ verkrijgbaar. 
De routes worden ook op verschillende applicaties aangeboden

E-WalkAlltrails VisorandoiPhiGéNie ViewrangerMhikes UbitrekTwoNav

Kaart van natuurwandelingen

 Les Jardins Jean-Marie Pelt - Parc de la Seille
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Duurzame
  INSPIRATIE

• Uitzicht op de stad van uit de hooggelegen 
Japanse Torii in de recreatieplas.

• In de Jardins d’Esplanade de Metz: vrij 
zicht op de Mont Saint-Quentin.

• Op de Moyen-Pont: uitzicht richting de 
recreatieplas en de Nieuwe Tempel.

• Vanaf de straat van de stadsmuren, boven 
de Jardin des Tanneurs: prachtig uitzicht 
over de wijk Outre-Seille.

DE MOOISTE PUNTEN
OM FOTO’S TE MAKEN 

OM ZICH ÉÉN MET DE 
NATUUR TE VOELEN

• De Mont Saint-Quentin met zijn talloze 
wandel- en fietsroutes (voorbeelden: 
vertrek vanuit Plappeville, Scy-Chazelles 
of de Col de Lessy.

• Het uitgestrekte Bois de Peltre: wandel en 
ATB-routes.

• Het Fort de Queuleu: fitnessroute in het bos.

• Wandelingen van Ars-sur-Moselle tot 
Gorze (Bijvoorbeeld: wandeling met 
vertrek vanaf de kerk van Novéant, de GR5 
volgen tot Moulins-les-Metz).

• Park Simon in Augny.

• De archeologische opgraving bij Châtel 
Saint-Germain.

• De Hêtre des batailles, letterlijk ‘beuk van 
de veldslagen, in de buurt van Gravelotte.

OM HET GEFLUIT 
VAN DE VOGELS TE HOREN

• De botanische tuin: een natuurlijke oase.

• De bossen van Ars-sur-Moselle en d’Ancy-
sur-Moselle.

• Het park Pas du loup.

VOOR EEN PICKNICK

• De botanische tuin.

• De Jardin des Tanneurs en zijn mediterrane 
boomsoorten.

• De recreatieplas en langs de Chemin des 
corperations.

| In Metz

| In de Eurometropool
• Op de Esplanade de Scy-Chazelles, 

naast de kerk: uitzicht over Metz en de 
Moezelvallei.

• In de heuvel bij Saulny, vanaf de 
graslanden: uitzicht op Metz en de Mont 
Saint-Quentin.

• Vanaf de weg tussen Rozérieulles en 
Gravelotte, bij betreden van het plateau. 
Een schitterend uitzicht over Metz met 
goed zicht op Centre Pompidou-Metz.



27 Zicht op de Eurometropool vanuit de gemeente Scy-Chazelles
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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

PERSCONTACTEN

AGENTSCHAP INSPIRE METZ - VVV

inspire-metz.com
L’AGENCE

 De tijdelijke tuin - Place de la Comédie


