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Algemene informatie 

Luxemburg, officieel het Groothertogdom Luxemburg (Luxemburgs: 

Groussherzogtum Lëtzebuerg; Frans: Grand-Duché de Luxembourg; Duits: 

Großherzogtum Luxemburg), is een land in het westen van Europa dat 

grenst aan België, Duitsland en Frankrijk. Met een oppervlakte van 2.586 km² 

en met iets meer dan een half miljoen inwoners is het groothertogdom na 

Malta het kleinste land binnen de Europese Unie. De hoofdstad en grootste 

stad van het land is het gelijknamige Luxemburg. 

Luxemburg is een parlementaire democratie met een groothertog als 

constitutioneel monarch. Sinds de stichting van het graafschap Luxemburg in 

963 is het land volop beïnvloed door het veel grotere Frankrijk aan de ene 

kant en het eveneens veel grotere Duitsland aan de andere kant, waardoor 

het diverse malen onderwerp van conflict is geweest. Desondanks wist het 

groothertogdom in 1867 zijn onafhankelijkheid te garanderen, al was het tot 

1890 nog wel in personele unie met Nederland verbonden en is het in beide 

wereldoorlogen door Duitsland overrompeld. 

De afgelopen jaren heeft het groothertogdom zich getoond als een 

voorstander van internationale economische, politieke en militaire 

samenwerking. Zo behoort het land tot de grondleggers van diverse 

internationale organisaties zoals de Europese Unie, de NAVO, de Verenigde 

Naties, de OESO en de Benelux. Deze internationale samenwerking heeft 

ervoor gezorgd dat Luxemburg zich de laatste decennia heeft kunnen 

ontwikkelen van een voornamelijk op staalproductie gebaseerde economie 

tot een economie die vooral berust op internationale handel en bankwezen. 

Gevolg is dat het land vandaag de dag behoort tot de welvarendste landen 

ter wereld, getuige een bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de 

bevolking van 104.512 Amerikaanse dollar (2009),
[4]

 waarmee het het land is 

met het hoogste bbp per hoofd van de bevolking volgens het Internationaal 

Monetair Fonds. 

 

Weer en klimaat 

Luxemburg heeft een klimaat dat te vergelijken is met dat van Nederland. 

Hoewel Luxemburg in het binnenland ligt spreekt men toch van een gematigd 

zeeklimaat. De zomers zijn niet te warm en in de winter wordt het meestal 

niet echt koud. 

De dagtemperaturen komen redelijk overeen met die van ons, 's nachts koelt 

het wat verder af door het ontbreken van relatief warmer zeewater. 

Omdat het in de zomer niet té warm wordt, is Luxemburg vrij populair voor 

mensen die niet zo op tropische temperaturen zitten te wachten. Vooral 

mensen die een actieve vakantie willen, weten Luxemburg te waarderen als 

bestemming voor de zomervakantie. 
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Vianden 

Vianden is een plaats in het gelijknamige kanton Vianden in het 

noordoosten van Luxemburg. Vianden ligt aan de grens met Duitsland. 

Vianden is één van de meest toeristische plaatsen van het land. De 

oude stad ligt dan ook in een prachtige omgeving op beide oevers van 

de rivier de Our. De beroemde Franse schrijver Victor Hugo kwam hier 

graag en schreef er ook over. In de bovenstad, het oude stadsdeel, ligt 

op de rechteroever van de Our een kasteel uit de 9e eeuw. Aan het 

begin van de 15e eeuw kwam de burcht in het bezit van de familie 

Nassau. Aan het begin van de 19e eeuw werd het kasteel voor 

ongeveer 3500 gulden (1550 euro) verkocht aan een koopman. 

Geschiedenis 

Al in de Romeinse tijd was Vianden een castellum. Later werd Vianden 

de zetel van de graven van Vianden. In de 11e eeuw kreeg Vianden 

stadsrechten naar het model van Trier. In 1417 kwam het Graafschap 

Vianden door vererving in handen van Engelbrecht I van Nassau, die 

daarmee Graaf van Vianden werd. Deze titel ging in 1890 over op de 

Walramse Linie van het Huis Nassau. In 1815 kwam een groot deel van 

het Graafschap Vianden bij Pruisen. Het overblijvende deel werd 

opgedeeld in een aantal kantons. Dat is de reden waarom het kanton 

Vianden tegenwoordig het kleinste kanton van Luxemburg is. 

Kasteel Vianden 

Als u in Vianden arriveert is het eerst wat in het oog springt het grote 

kasteel wat hoog boven het dorp uittorent. Het middeleeuwse kasteel is 

gelegen in het oude stadsdeel, op de rechteroever van de rivier de Our 

en is te bereiken via de hoofdweg van het stadje. Ondanks de tamelijk 

stijle klim naar boven is een bezoek aan het kasteel zeker de moeite 

waard. 

De burcht is gebouwd tussen de 11e en 14e eeuw op de restanten van 

een Romeinse vesting. Het kasteel was meer dan een verdedigingsfort, 

het was een waar paleis-kasteel. Gedurende de eeuwen heen hebben 

er diverse verbouwingen plaatsgevonden aan het kasteel en inmiddels 

is het bijna geheel gerestaureerd en van binnen compleet ingericht. De 

burcht is een van de grootste en meest majestueuze adelijke 

residenties in Europa die nog stammen uit de Romaanse en Gotische 

tijd. Het kasteel is dan ook een echt middeleeuws monument. 

In één van de kamers van het kasteel zijn maquettes tentoongesteld die 

de bouw door de eeuwen heen weergeven. Ook zijn er verschillende 

kamers waarin steeds een ander middeleeuws decor is opgebouwd met 

middeleeuwse meubels en gobelins (wandtapijten). In verschillende 

vitrines worden ook middeleeuws wapentuig en ridders gekleed in 

voltallig harnas tentoongesteld. Dit alles is echt bijzonder 

indrukwekkend. 
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Het kasteel heeft traditionele hoog omringende muren, poorten en 

torens. Om binnen te komen heeft het kasteel vijf achter elkaar liggende 

poorten. Hiervan heeft de eerste een ophaalbrug en de laatste poort een 

valhek. Het Trinitariërsklooster en de bijbehorende kloosterkerk uit de 

11e eeuw zijn echte hoogtepunten van de bouwkunst. Indrukwekkend is 

ook het "grote" paleis, wat geheel gebruikt werd als ridderzaal. Het 

"kleine" paleis bestaat uit twee zalen, de kapiteinszaal en de wapenzaal. 

Er is ook een byzantijnse zaal, deze is te vinden op een hoger gelegen 

verdieping. Opvallend aan het kasteel is ook de kapel. Deze huiskapel 

betaat uit twee verdiepingen die door een opening in het midden met 

elkaar in verbinding staan. 

 
Watervallen van Coo 

De Watervallen van Coo, in het gelijknamige dorpje Coo, zijn een van de 

oudste attracties in de Ardennen. In de jaren zestig en zeventig van de 

vorige eeuw kwamen hier al drommen toeristen naartoe om het 

bulderende geweld va de waterval te aanschouwen. Aan de voet van de 

waterval ontstond toen ook al snel de bijbehorende toeristische 

attracties. Er kwam een rodelbaan, een stoeltjeslift naar een uitzichtpunt 

en er stond een zweefmolen.  

De waterval bestaat eigenlijk uit twee watervallen in de rivier de 

Amblève. De eerste is ontstaan in de 15e eeuw, de tweede werd bewust 

aangelegd door de monniken van de dichtbij gelegen abdij van Stavelot 

om de bevolking van Coo te beschermen tegen overstromingen in de 

rivier. Door het afsnijden van de rivier ontstond er vlakbij een groot 

stuwmeer. Je kunt redelijk dichtbij de watervallen komen. Aan de zijkant 

en tussen de watervallen door loopt een trapje naar een plateau. Op 

deze trap is voorzichtigheid geboden omdat de treden bijna altijd nat zijn 

en hierdoor erg glad kunnen zijn tevens is de trap niet meer in de beste 

conditie. Vanaf hier kan men de waterdruppels zelf s op het gezicht 

voelen en krijgt men een mooi zicht op het vallende water. 

Bernkastel 

Bernkastel-Kues behoort tot de meest geliefde plaatsen langs de Moezel 

en mag zich het centrum van de "Mittelmosel” noemen. Het is 

schilderachtig gelegen en omgeven door de edelste wijnbergen in het 

stroomgebied van de Midden-Moezel. Elk jaar weer komen mensen uit 

landen uit de hele wereld om het Moezelstadje te ontdekken. Naast 

natuurlijk de wijnen biedt Bernkastel-Kues ontspanning en veler 

verscheidenheid. Het stadje is een toeristische trekpleister in het 

Moezeldal en bestaat uit twee delen: Bernkastel op de rechteroever en 

Kues op de linkeroever. Beide delen zijn verbonden met een brug over 

de Moezel. Boven Bernkastel verheft zich de ruïne van burg Landshut. 

Het historische centrum van Bernkastel telt vele oude vakwerkhuizen en 

nodigt uit om ontdekt te worden. De wellicht oudste middeleeuwse 

vakwerk-verzameling van de Moezelregio is hier te bewonderen. 
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Niet burg Landshut is het hoogtepunt van dit stadje, maar het historische 

marktplein van Bernkastel met zijn wonderschone vakwerkhuizen, het 

17de eeuwse stadhuis en de St.-Michaelsbrunnen. Laat u verbazen door 

het fragiele punthuisje (Spitzhäuschen), zoals dat sinds 1416 op een te 

kleine sokkel lijkt te balanceren. Bekijk het prachtige renaissance 

stadhuis van anno 1608, en bewonder de prachtige betoverende 

Michaelsfontein van de Sint-Michael parochiekerk. Verderop is de 

"Graacher Poort" daar bevindt zich vandaag het Heemkundig Museum. 

Deze stadspoort is de enig over gebleven poort van de oude stadsmuur. 

Aan de oever van de Moezel staat de St.Michaelskirche, gotische 

bouwstijl eind 14e eeuw. Mooi interieur met veel beelden en altaren en 

een prachtig barok orgel. Naast de kerk staat de vrijstaande toren met 

zijn erkertorentjes. De toren is ouder dan de kerk. Vele hotels en 

pensions bieden in alle prijsklassen hun kamers aan. Dit geldt ook voor 

diversiteit aan restaurants en wijnlokalen. De bezetting van de 

gastenaccommodaties is altijd hoog in het populaire wijnstadje. Het is 

raadzaam van te voren te reserveren als u een bepaalt soort onderkomen 

wenst. 

Luxemburg-stad 

Luxemburg (Frans: Luxembourg, Luxemburgs: Lëtzebuerg) is de 

hoofdstad van het Groothertogdom Luxemburg, het ligt in het kanton 

Luxemburg. Op 25 oktober 2012 verwelkomde de stad haar 100.000ste 

inwoner. De rivieren Alzette en Pétrusse stromen door de stad. De naam 

Luxemburg is afkomstig van Lucilinburhuc, dat kleine burcht betekent. 

De stad is een van de rijkste steden van Europa. Het is een belangrijke 

stad voor de internationale bankwereld. Tegelijkertijd is de stad samen 

met Brussel en Straatsburg één van de belangrijkste vestigingsplaatsen 

van Europese instituties; ook het Europese Hof van Justitie is er 

gevestigd. 

In 963 bouwde graaf Siegfried een kasteel met een eenvoudige 

verdedigingsmuur op de Bock-rots. Hieruit is de stad Luxemburg 

ontstaan. In de loop der eeuwen werden er aan de westzijde nog twee 

verdedigingsgordels aangelegd. Verschillende ingenieurs, waaronder 

Vauban, bouwden de stad uit tot één van de sterkste vestingen van 

Europa. Hierdoor kreeg Luxemburg de bijnaam Gibraltar van het 

Noorden. 

Tijdens het congres van Londen in 1867 werd Luxemburg neutraal 

verklaard en moesten de vestingwerken ontmanteld worden. Slechts 10% 

van de vesting is hierdoor bewaard gebleven, waaronder de kazematten 

die tijdens de Tweede Wereldoorlog als schuilplaats dienden. 

De oude binnenstad en enkele overgebleven vestingwerken werden in 

1994 op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
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Echternach 

Echternach is een klein historisch stadje, gelegen in het oosten van 

Luxemburg. Het grenst direct aan de rivier de Sûre en ligt op de grens 

met Duitsland. Echternach is de oudste stad van Luxemburg en vormt 

het historisch centrum van de regio Müllerthal. 

Echternach is de oudste stad van het groothertogdom Luxemburg. Het 

stadje is gelegen in het oosten van Luxemburg en grenst direct aan 

Duitsland. De rivier de Sûre vormt hierbij de natuurlijke grens. 

Echternach grenst aan de Eifel en de Moezel wijnstreek. Het ligt tevens 

vlak bij het in Duitsland gelegen Duits-Luxemburgse Natuurpark. 

Stadscentrum 

Het oude centrum van het stadje is grotendeels autovrij en enkel 

toegankelijk voor voetgangers. Uw auto zult u dus buiten het centrum 

moeten parkeren. Het marktplein rondom het historische stadhuis wordt 

zomers gekenmerkt door de vele overvolle terrassen bij de vele 

eetgelegenheden en cafés. Het marktplein speelt in het dagelijks leven 

een centrale rol. Er worden hier jaarmarkten en andere evenementen 

gehouden. In het hoogseizoen en de weekenden is het hier bijzonder 

druk en gezellig. 

Romeinse Villa 
In 1975, bij graafwerkzaamheden voor de aanleg van het meer van 
Echternach, zijn de resten van één van de belangrijkste Romeinse villa’s 
noordelijk van de Alpen gevonden. De ruïnes dateren uit de 3e eeuw. 
Ernaast is een klein modern museum waar levensechte figuren scènes 
uit het dagelijks leven van een Gallo-Romeinse familie uitbeelden. 
 

 

 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. 

U kunt uw foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 
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