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Hartelijk welkom
aan het stuwmeer van de Boven-Sure

ALGEMEEN
Het 3,8 km2 grote stuwmeer vormt het hart
van het Natuurpark van de Boven-Sûre. De
bovenloop van de Sûre wordt op een lengte
van 17 km opgestuwd. Oorspronkelijk was dat
voor de stroomopwekking, maar vandaag doet
het stuwmeer vooral dienst als drinkwater
reservoir van Luxemburg.
Daarnaast is het tevens een geliefd
recreatiegebied en biedt het bescherming
tegen overstromingen. De steile en beboste
hellingen, die vaak tot aan de oever reiken,
zorgen voor een bijzonder natuurlijk, ongerept
landschap waarin u de stress van alledag
meteen vergeet.

ZONES 1 EN 2 VAN BESCHERMING VAN HET MEER
Om zuiver drinkwater te garanderen, is het
meer in twee beschermde zones ingedeeld.
In zone 1, die van Lultzhausen tot Esch-surSûre loopt, geldt een algemeen watersport- en
zwemverbod.
In zone 2 daar en tegen zijn
watersportactiviteiten toegestaan. Enige
voorwaarde is dat deze zonder motor
uitgeoefend worden.

Zonneboot
Ontdek tijdens een begeleide natuurkundige
excursie Luxemburgs grootste drinkwater
reservoir vanuit een nieuw perspectief! Kom
interessante details te weten over de flora en
fauna in en rond het stuwmeer van de BovenSûre en leer meer over de geschiedenis van het
meer en de regio alsook over de bescherming
van het drinkwater. De milieuvriendelijke
excursie aan boord van de zonneboot duurt
ca.2 uur en vertrekt in Insenborn ( op aanvraag
ook vanuit Liefrange).
Reservatie: Natuurparkcentrum
Tel.: (+352) 89 93 31-1

Zwemmogelijkheden
Het stuwmeer van de Boven-Sûre is niet
alleen Luxemburgs grootste drinkwater
reservoir, maar staat ook bekend als een van
de populairste recreatiegebieden van het
land. Dankzij de goede water kwaliteit is het
meer uitstekend geschikt als zwemparadijs.
Rondom het stuwmeer vindt u verschillende
badstranden, ideaal wanneer u tijdens
de warme zomerdagen op zoek bent naar
verkoeling.

GOED OM TE WETEN
Deze regels zijn van toepassing op alle
stranden rondom het stuwmeer:
- Open vuur is verboden;
- Honden zijn niet toegelaten op de
badstranden;
- Kamperen is verboden (over het
algemeen is kamperen alleen
toegestaan op campings);
- Toiletten voor algemeen gebruik
zijn beschikbaar.

1 STRAND VAN LULTZHAUSEN
Dit kleine strand bevindt zich
direct bij de jeugdherberg en naast de
drijvende brug, die de twee oevers
met elkaar verbindt. Op het strand
vindt u verkoeling na of voor een van
de vele wandelingen in de streek.
Doorgaans is het hier iets minder druk
dan op de andere stranden.

2 INSENBORN STRAND 1
Dit erg grote strand bevindt zich ten oosten
van het dorpje. De vele bomen zorgen voor
voldoende schaduw en door de omvang van
de weide lijkt het strand bijna nooit overvol.

Overige activiteiten
Hoewel er voldoende parkeermogelijkheden
zijn (in de zomer tegen betaling), kan het
tijdens warme weekends toch moeilijk zijn om
een plekje te vinden.

3 STRAND LIEFRANGE – BASE NAUTIQUE
In Liefrange is er een badstrand direct naast
de Base Nautique, met andere woorden
dicht bij de plaats waar ook de zeilers hun
boten te water laten. Langs het strand staan
enkele schaduwgevende bomen. Het strand
is niet ver van het dorp verwijderd. Parkeren kunt u langs de straat. Let tijdens het
zwemmen op voor de zeilboten!

4 INSENBORN STRAND 2 “FUUSSEFELD“
Groot strand ten westen van het dorpje
Insenborn. Dit is een van de populairste
stranden van het stuwmeer. De brede, lichtjes
schuin liggende weide is een paradijs voor
alle zonnekloppers. De ene kant is begroeid
met bomen, die voor de nodige schaduw
zorgen. Hoewel er parkeermogelijkheden zijn
(in de zomer tegen betaling), kan het tijdens
warme weekends moeilijk zijn om een plekje
te vinden.

5 STRAND BURFELT
Mooi, idyllisch strand op het schiereiland
“Burfelt“. Spijtig genoeg quasi zonder
schaduwgevende bomen. U kunt het
stuwmeer ook niet met de wagen bereiken.
De weinige parkeerplaatsen bevinden zich
boven op het plateau. Naar het strand is het
ca. 20 minuten wandelen op een behoorlijk
steil voetpad. Toch is de inspanning zeker de
moeite waard! Bovendien kunt u hier een kort
uitstapje maken naar het centrum voor de
ontdekking van het bos.

6 STRAND ROMMWISS
Dit mooie, uiterst idyllische, kleine strand
bevindt zich direct aan de rand van het bos
en is dus erg schaduwrijk. In tegenstelling
tot de andere stranden is het water hier
relatief ondiep en helt de bodem slechts
langzaamaan af. De weg naar het strand
via smalle veldwegen is vrij avontuurlijk, de
parkeermogelijkheden zijn beperkt.

DUIKEN

Het stuwmeer van de Boven-Sûre staat
internationaal bekend als duikgebied. Met zijn
diepte van tot 30 m vinden in het meer vooral
duikoefeningen plaats.
Daarnaast kunnen de overblijfselen van
verzonken straten, bouwwerken, bomen etc.
bewonderd worden. Het beste zicht heeft u in
de lente en de vroege zomer. Vanaf midden juli
wordt het water namelijk meestal vertroebeld
door algen.
Compressorinstallaties voor het vullen van de
duikflessen vindt u hier:
- Jeugdherberg in Lultzhausen
- Hotel-Restaurant Peiffer, Insenborn

VISSEN

In het stuwmeer van de Boven-Sûre kunnen
vissers naar hartenlust hengelen. In het diepe
meer leven verschillende grote vissen. Of u nu
eerder op roofvissen of plantenetende vissen
uit bent, u wordt zo wie zo op uw wenken
bediend. De vereiste visvergunningen zijn
verkrijgbaar in de gemeenteadministraties van
Boulaide en de stuwmeergemeente (Bavigne),
maar ook op de camping “im Aal” in Esch-surSûre (kostprijs: € 3/maand).

ZEILEN/WINDSURFEN

Tijdens winderige dagen is het stuwmeer
van de Boven-Sûre een aangenaam zeil- &
surfoord. In het diepe dal kunt u uw sport
uitoefenen in een prachtig decor. Door de vele
richtingsveranderingen van het stuwmeerverloop is het bovendien een echte uitdaging om
steeds de juiste winden te vinden. U dient
wel uw eigen materiaal mee te brengen. In
Liefrange, aan de Base Nautique, kunnen de
boten te water gelaten worden.

KANOVAREN

Het kanovaren is een ook erg geliefde activiteit
op het stuwmeer van de Boven-Sûre.
Er zijn verschillende formules om aan een
gegidste toer deel te nemen.
De jeugdherberg in Lultzhausen organiseert in
juli en augustus excursies van 3 uur.

Dinsdag-zaterdag van 14:00 - 17:00 uur. Voor
hun klanten en alleen op aanvraag, organiseert
de jeugdherberg ook andere kano activiteiten.
Contact: Jeugdherberg Lultzhausen (kijk
rechts)
KanuRaft biedt u begeleide toeren aan in
opgeblazen kano’s, in de meest wilde hoeken
van het stuwmeer. Alle dagen, bij minimum 4
geregistreerde personen, alleen op aanvraag.
Start: Insenborn strand 2 “Fuussefeld”.
KanuRaft: Tel.: (+352) 691 430 628,
info@kanuraft.eu,
www.kanuraft.eu
Het is niet mogelijk een kano te huren voor
individuelle uitstapjes zonder gids in de regio.
Met eigen material is het wel mogelijk.

BOS ONTDEKKINGSCENTRUM BURFELT

Op een hoeve uit het 18de jaarhonderd heeft
het natuurbeheer op de plek genaamd Burfelt
een bos ontdekkingscentum ingericht.
Interactive elementen nodigen uit, om de
natuur op eigen vuist te ontdekken. Een mooie
belevenis weg maakt het mogelijk, de lokale
flora en fauna kennen te leren.
Op aanvraag worden begeleide bezichtigingen
tot ontdekking van de natuur en praktische
bezigheden in zaken milieuonderwijs
aangeboden.
L-9660 Insenborn
Tel.: (+352) 89 91 27 / (+352) 83 98 17
serge.hermes@anf.etat.lu,
jo.daleiden@anf.etat.lu

NATUURPARKCENTRUM (MAISON DU PARC)

In de vroegere lakenfabrik van Esch-sur-Sûre,
nodigt het natuurpark de bezoekers uit, tot
een bezoek aan een interactive en speelse
tentoonstelling over het natuurpark en zijn
projecten, zoals ook het textielmuseum.
Het natuurparkcentrum omvat ook een
toeristenontvang en een winkel met regionale
producten.
Contact en adres: kijk laatste bladzijde.

Nuttige links:
• National VVV kantoor (Office National du Tourisme): www.visitluxembourg.com
• Regional VVV kantoor (Office Régional du Tourisme des Ardennes luxembourgeoises)
Tel.: (+352) 26 95 05 66 - info@ortal.lu - www.ardennes-lux.lu
• Openbaar vervoer: www.mobilite.lu
• NOODOPROEP/POLITIE: 112 / 113

SEBES

Sebes leert ongeveer 40% van het drinkwater
in het land en bereikt circa 80% van de
bevolking. Begeleide bezichtigingen op
aanvraag.
Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre
L-9650 Esch-sur-Sûre
Tel.: (+352) 83 95 91 1
www.sebes.lu

BASE NAUTIQUE LIEFRANGE
(WATERSPORTCENTRUM)

Zeilvereniging, zeilschool, praktische
informatie over het thema zeilen, ezv.
Yacht Club du Grand-Duché de Luxembourg
Tel.: (+352) 83 94 18
www.ycl.lu

BASE NAUTIQUE LULTZHAUSEN
( WATERSPORTCENTRUM)

Organisatie van (water) sportcursussen voor
schoolklassen en andere jeugdgroepen,
voortgezet onderwijs voor groepsleiders, ezv.
Maison 2
L-9666 Lultzhausen
Tel.: (+352) 247 864 96
lultzhausen@snj.etat.lu
www.basenautique.lu

WATERSPEELPARK BAVIGNE
(In het kader van de planning)
Om families met kinderen en de jeugd
een plezier te maken, plannen de
stuwmeergemeente en het natuurpark
Boven-Sure momenteel de realisatie van een
heel mooi waterspeelpark in Bavigne, dit
in het kader van een europees interreg IV A
project. Dit verheugd zeker groot en klein.
Meer informatie vindt u op de site van het
Natuurpark www.naturpark-sure.lu.
Algemene informaties over wateractiviteiten
in de omgeving Ardennen-Eifel:
www.eifel-ardennen-wasserland.com

Accomodaties
voor groepen
JEUGDHERBERG LULTZHAUSEN
Een herberg met 112 bedden, verdeelt over
kamers met 2 tot 6 bedden, restaurant en
cafetaria.
In de zomer: compressorinstallaties voor
duikflessen, kanoverhuur (voor gasten), terras
met uitzicht over het stuwmeer.
Maison 5 L-9666 Lultzhausen
Tel.: (+352) 26 27 66 600
lultzhausen@youthhostels.lu
www.youthhostels.lu

MISÄRSHAFF
Voortgezet onderwijs van het nationale
padvindersbond FNEL
Arsdorf L-8088 Luxembourg
Tel.: (+352) 26 480 450
www.misaershaff.lu

MARJAASHAFF ONTMOETINGCENTRUM
6, Kirewee L-9665 Liefrange
Tel.: (+352) 36 74 68 1
marjaashaff@servicevacances.lu
www.servicevacances.lu

HOOIHOTEL TOODLERMILLEN
Voor groepen tot 40 personen maximum
1, Toodlermillen L-9181 Tadler
Tel.: (+352) 83 91 89
www.toodlermillen.lu

CAMPING LIEFRANGE
Stacaravans (4-8 pers.),vakantieappartementen, animatie voor groepen.
14, Haaptstrooss L-9665 Liefrange
Tel.:(+352) 83 95 19 / (+352) 26 88 88
info@fuussekaul.lu www.fuussekaul.lu

PADVINDER-CHALETS VAN DE GEMEENTE WILTZ
6 chalets met 15 tot 65 bedden en 7 kampen
in de natuur met sanitaire voorzieningen en
elektriciteit.
Ste Sébastien a.s.b.l.
Kasteel Wiltz L-9516 Wiltz
Tel.: (+352) 958199
Handy: (+352) 691 958 199

Natuurpark-App
Dit project is deel van BSHS- jeugd toeristische aangeboden in het
waterland Eifel-Ardennen. Gevorderd door het Europese fonds voor regionale
ontwikkeling in het kader van het programma INTERREG IVA grote regio.

