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 Saarbrücken & Metz 
‘Bonte mix van natuur en cultuur met bezoeken aan Villeroy & Boch, Unesco erfgoed te 
Völklingen en het Centre Pompidou’ 
 
De Duitse deelstaat Saarland grenst in het zuidwesten aan Frankrijk, met zijn westpunt aan Luxemburg en in het 
noordoosten aan de deelstaat Rijnland-Palts. Het bijzondere van dit stukje Duitsland schuilt niet alleen in de natuur en de 
charmante dorpjes, ook de keuken en de levensstijl van de Saarlanders is duidelijk beïnvloed door de Franse buren. Een 
bezoek aan Centre Pompidou-Metz, een tempel voor hedendaagse kunst, mag niet ontbreken. Het spectaculaire gebouw 
met een indrukwekkend dak en een houten constructie die bedekt wordt door een lichtdoorlatend membraan, 
combineert esthetische elegantie met een ware technische revolutie. Met andere woorden, een niet te missen 
onderdompeling in de Saarlandse natuur en cultuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dag 1 
 
We vertrekken met 44 reislustigen in de vroege ochtend (5u) op de parking van ArcelorMittal. Onderweg 

stoppen we een eerste keer voor 2 lekkere croissants en een bakje troost. We rijden 
verder richting Luxemburg om zo in Saarland aan te komen rond de middag. 
We houden eerst halt in het schilderachtige Saarburg met zijn waterval de Leukbach, de 
klokkengieterij  en de  prachtige huizen. Verder naar het adembenemend 
natuurverschijnsel, de Saarschliefe. Na deze mooie wandeling zetten we onze tocht 
verder naar Mettlach voor de lunch. In de namiddag brengen we bezoek aan het 
beroemde Villeroy & Boch imperium. Keravision, het aardewerkmuseum en 
museumcafé anno 1892 vertellen het verhaal van een dynastie op zich. Na dit bezoek 

trakteren we de deelnemers met een lekkere aperitief. Verder naar Saarbrücken  waar we intrek nemen in 
ons hotel Victors Residenz****. Avondmaal in buffetvorm in het hotel en voor de meesten noch een korte  
pauze op het terras. Daarna bedje binnen want het was een lange dag. 
 
 
 
 
 



 
Dag 2 Saarbrücken – Völklingen – Saarbrücken 
 

Na ons ontbijtbuffet verkennen we het veelzijdige Saarbrücken. Friedrich 
Stengel gaf halverwege de 18e eeuw een barok aangezicht aan de 
middeleeuwse stad op beide oevers van de Saar. Rondom het slot en de 
Ludwigskirche woonden ooit de graven en vorsten van Nassau-
Saarbrücken. Nu vindt u hier het parlement, de ministeries en de 
kanselarij.  
 
 
Na onze lunch brengen we 

een bezoek aan de Völklinger Hütte. Deze ijzersmelterij behoort tot 
de meest originele wereldcultuur- erfenissen van de UNESCO. Het 
complex werd in 1986 stilgelegd en tot beschermd monument 
verklaard. De toegankelijke hoogovengroep met een 40 meter hoog 
panoramaplatform, de enige hellende lift  ter wereld en de 6.000 m² 
grote blaashal zijn nog maar voorproefjes op de hoogtepunten van 
de rondleiding in dit gigantische industriecomplex. Nu moet ik 
zeggen dat wij toch het een en ander gewoon zijn bij ArcelorMittal, 
maar dit bezoek was meer dan de moeite en enorm indrukwekkend. 
Daarna begeven we ons terug naar het hotel voor het avondmaal en 
overnachting.  
 
Dag 3 Saarbrücken – Metz – Zelzate 
 
Na ons ontbijt verlaten we Saarbrücken en begeven we ons 
naar Metz. Het historisch centrum van Metz met zijn 
kathedraal is een pareltje. Meer dan 6.500 m² 
gebrandschilderde en glas-in-loodramen maken deze 
kathedraal tot de best verlichte van Frankrijk, met als bijnaam 
‘de lantaarn van de Goede God’. We zetten ons bezoek verder 
langs de Opera, de oude stadspoorten, en talrijke gezellige 
pleintjes. 
  
 
 
Na de lunch brengen we een bezoek aan het schitterende centre Pompidou-Metz.  Drie omvangrijke 
exhibitieruimtes worden bedekt met één van de grootste en meest complexe dakstructuren ooit. 
We krijgen een plaatselijke gids, die ons eerst uitleg geeft over de architectuur van het complex. De galerij van 
het Centre Pompidou-Metz is het huis van Europa’s grootste collectie aan moderne kunst . 
Wij kregen een rondleiding van de kunstwerken van Lee Ufan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
Na dit bezoek vangen we onze terugreis aan richting Zelzate! 
Het verkeer zat enorm mee ! we waren dan ook terug in Zelzate om 8u30. 
 

 
 
Bedankt aan alle medereizigers om er samen een geslaagde reis van te maken. 
 
Anne Saveries 
VKS Commissie Reizen 


