
Klein Ternaaien Verleidt 
 
Sedert jaar en dag verwelkomt de parel van 
Euregio bezoekers uit alle landen. Toch zijn er 
nog genoeg stille momenten om in alle rust 
van de cultuur, historie, natuur en het erfgoed 
van Klein Ternaaien (Petit Lanaye) te genieten. 
We doen je graag een aantal suggesties van de 
hand voor jouw bezoek aan de ‘Poort van 
België’. Maak kennis met de rijke cultuur, 
geschiedenis en folklore van Klein Ternaaien. 
 
Historie 
Het Klein Ternaaien van nu, is een optelsom 
van tweeduizend jaar cultuurhistorie. Vele 
culturen en volkeren hebben bijgedragen aan 
het huidige straatbeeld van deze rijke 
historische plaats. 
Klein Ternaaien begon 
als Romeinse vesting, 
werd deel van het 
Prinsbisdom Luik, van 
Frankrijk, Nederland, 
en hierna Belgisch 
Limburg. Pas in de 
jaren ‘60 van de vorige eeuw is Klein 
Ternaaien (weer) Luiks geworden, en heette 
toen weer Petit Lanaye. Bezoek Klein 
Ternaaien en kom meer te weten over de 
woelige geschiedenis van ‘super fluvium 
Mosam‘. 
 
Taalgrens 
Klein Ternaaien heet niet voor niets Petit 
Lanaye in het Frans. Sinds 1963 ligt deze 
bruisende gemeenschap namelijk in de 
uiterste noordpunt van het Waals gewest, en 
dus het Franse 
taalgebied. Zodra je 
vanuit Nederland of 
Vlaanderen de grens 
oversteekt voel je als 
het ware, dat je de 
taalgrens overschrijdt. 
Op de taalgrens in Klein 
Ternaaien komen op 
exact één punt vier talen 
samen, namelijk de 
streektalen Waals en 
Limburgs en de landstalen Nederlands en 
Frans. C’ est magique. 

 
Folklore 
In een boom bij de grens met Nederland en 
Vlaanderen ziet men de Klein Ternaaise boself. 
De legende gaat, dat voor de scheiding van de 
Limburgen de boself elke ochtend via de 

Luikerweg van Klein Ternaaien naar de 
heerlijkheid Sint Pieter wandelde. Daar 
verzorgde hij zieke grotbewoners. Elke 
avond keerde hij via dezelfde weg terug 
naar Klein Ternaaien. Toen op een dag in 
1843 de grens tussen Nederland en 
België definitief werd getrokken, is de 

boself aan de Nederlandse 
zijde blijven steken. Een 
Klein Ternaaise boself is 
een kruising van een konijn 
en een kabouter.  
 
Grotten 
Een van de vele redenen om Klein Ternaaien 
te bezoeken zijn de bijna magische 
mergelgrotten. Nergens is de stilte zo dichtbij, 
als in de historische groeven van Klein 
Ternaaien. Niet alleen zijn het catacomben 
van rust, maar ze bieden ook bescherming aan 
zeldzame soorten vleermuizen. En niet te 
vergeten vormen ze ware schatkamers van 
cultureel en pre-industrieel erfgoed. Een must 
see dus, als je durft... 
 
Meer informatie 
Ben je al van plan te komen? Klein Ternaaien 
verleidt je verder op www.kleinternaaien.com. 
Tot dan! 
 
 


