Luik

Binnenstad en
hellingbossen
Na het architectonisch zeer fraaie station wandelt u
door een park en langs een handvol prachtige kerken
en de Sint Pauluskathedraal naar het oude historische
centrum waar u over talrijke horecarijke pleinen en door
gezellige winkelstraten kuiert. Langs het monumentale,
enorme Paleis van Justitie en het Museum van Wallonië
gaat u op weg naar de beroemde Van Buerentrap welke
u (192 meter en 374 treden) helemaal gaat beklimmen.

Van station
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Zowel die klim als het uitzicht over de stad zijn adembenemend. Na het Citadel (een oud
vestingwerk) maakt u een prachtige wandeling door de bovenstadse hellingbossen en daalt over
bochtige wandelpaden weer af naar de stadsrand. Daar kunt u na 7 km de keuze maken de
stadsbus naar station Luik (Liège-Guillemins) te nemen of door te wandelen naar station Bressoux
(zelfde spoorlijn naar Maastricht als van de heenweg) aan de rand van de stad. Het laatste deel van
deze wandeling gaat namelijk over het eiland Outremeuse: u wandelt daar langs de Maas, over
diverse horecarijke pleinen en door een oude Luikse wijk met prachtige huizen, gebouwd in zeer
uiteenlopende bouwstijlen. Van dat laatste moet u wel een liefhebber zijn want anders valt dat
laatste deel voor sommigen wat tegen. Van stevige wandelschoenen zult u in de hellingbossen veel
plezier hebben..

Start: Station Luik
Eind: Station Bressoux
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International juni 2015
Versie: 25-11-2019
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1 Verlaat het station via de tunnel / hal en
steek vanonder de gigantische luifel het
stationsplein RD over. Na de zebra op een
kleiner soort plein LA (Rue de Serbie) en blijf
deze volgen. Na huisnr 5 rechts aanhouden.
Daarna zie u aan de overkant van een kruising
een park met op de hoek daarvan een groot
beeld. Steek via de zebra's de kruising over en
ga dat park in over het pad waarmee u dat
beeld (van Charles Rogier) rechts van u passeert.
Aan het einde verdergaan over het pad
waarmee u rechts van u een vijver passeert. Na
de rechter vijverronding bij 3 beelden op een
sokkel LA, rechts ziet u wat speeltoestellen en
een drukke weg. Aan het einde de weg
oversteken, na 1 zebra RA, na een volgende
zebra LA, weer een zebra over en dan naar
rechts een smal park in (Boulevard Piercot). Na
de zebra, op het ronde asfalt / graspleintje met
beeld van Ysaye (daar ziet u rechts het
Concertgebouw) LA (Rue Eugène Ysaye), wat
verderop passeert u rechts van u kerk SaintJacques. Na die kerk op het pleintje nog even
RD en via de zebra's op de kruising RD het
smalle winkel/horeca straatje Rue Saint-Remy
ingaan. Aan het einde schuin naar rechts het
plein diagonaal naar de kerk oversteken. Strak
voor de kerktoren LA, daar rechtsomheen (Rue
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Tournant Saint-Paul) en blijf daarna strak langs
de Saint-Paulkathedraal lopen. Op de volgende
kathedraalhoek gelijk RA (Rue Saint-Paul) en
loop deze uit. Op de kruising voor het plein LA
(Rue des Carmes). Aan het einde eerst de weg
oversteken en aan de overkant strak voor de
Universiteit LA. Op de hoek daarvan RA (Place
Cockerill).
2 Aan het einde van dat plein kunt u even een
blik op de Maas werpen en ga daar gelijk
wat scherp LA de Rue de la Régence in. Na
huisnr 43 op de kruising RA (Rue de la
Cathédrale) en gelijk LA (Rue Donceel). De kerk
rechts van u passeren, een beetje links
aanhouden en op de kruising met de Rue Pont
Thomas RD (Rue de la Wache). Aan het einde
gelijk LA en op de kruising RD de winkelstraat in
(Pont D'Ie). Verderop na huisnr 23 LA (Rue
Luluay-des-Fèbvres) en loop deze uit. Op de Rue
de la Cathèdrale RA. Op de kruising met een
plein (daar ziet u links de Saint-Paulkathedraal
weer) RA het plein op (Vinâve d'Ile) en daarna
RD blijven gaan (Rue des Dominicains). Op de
kruising met (hoek)huisnr 3 RA en blijf rechts
van de weg lopen, links van u passeert u de
Opera). Op de kruising tussen de 2
(verkeers)pleinen nog even RD, LA via de zebra
de Rue Joffre oversteken en dan schuin naar
rechts de Rue de la Populaire ingaan. Aan het
einde ziet u de trappen al welke u opgaat en
blijf daarna verder klimmen. Na een linkerbocht
RA en de voetbruggen over, dan heeft u naar
rechts een prachtig uitzicht op het Paleis van
Justitie. Na die bruggen nog even RD en voor
het kerkje haaks RA (dus volg niet de stijgende
weg). Na de rechterbocht RD-gaand het dalende
kinderhoofdjesstraatje uitlopen. Beneden LA en
u passeert rechts van u dat paleis.
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3 Bij huisnr 1, dus nog even voor de 3-sprong,
LA (Rue Moray) en u ziet rechts het museum
van Wallonië Loop daar met rechterbochten
helemaal omheen (aan de achterkant kunt u RA
via een poort het binnenhof, met horeca, van dit
voormalig kasteel bezichtigen; uiteraard kunt u
ook het museum bezoeken). Zoek dus uw eigen
weg om (of door) dat museum en zorg ervoor
dat u weer op die straat (Hors-Château) uitkomt
waarop u net strak langs dat paleis liep en ga
daarop LA (Hors-Château). Na huisnr 17 LA
(Montagne de Bueren) en ja, u zult er aan
moeten geloven: u gaat deze 192m lange trap
met 374 treden helemaal beklimmen. Tip: voor
die trap naar links en daarna met de haakse
rechterbocht meegaand kunt u even de
Ursulinengang/trappen opgaan; een mooie
plekje. Keer wel weer terug, want anders komt
u niet meer op de route uit.
4 Aan het einde van de Van Buerentrappen
RA, u blijft nog even wat klimmen (au Pérî).
In de linkerbocht RA de trappen naar het
naaldvormige monument beklimmen. Boven
staat u voor het Citadel (een oud
verdedigingswerk) en ga daar RA (Boulevard du
Deuxième-Lanciers), links van u zie u die Citadel
nog (waar u een enkele keer in kunt lopen). In
de linkerbocht waar u rechts een uitkijkpunt ziet
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RA en via de stalen trappen de berghelling
verlaten. Daarna op het grindpad LA en na een
klimmetje op de Y-splitsing links aanhouden;
een stijgend klinkerpad door een hellingbos.
Blijf dit pad consequent RD-gaand ruim 500m
volgen, dus sla onderweg geen dalende rechteren stijgende linkerpaden in. De laatste 100m
loopt u langs een verruigd grasland links van u
en gaat het pad met een flauwe rechterbocht
de bosrand indalen en let u weer even op. Daar
op het 1e pad (met wandelroutepaaltje 'Sentiers
des Coteaux') RA, u ziet gelijk links op een
boom een wit/rood kruis. Loop dit flink dalende
pad met onderweg een paar S-bochten en
houten brugjes helemaal uit, het laatste deel
gaat over een metalen roosterbrug en nog een
stukje grindpad. Aan het einde op het
asfaltwegje scherp RA, volg niet de haakse
linkerbocht maar RD de halfverharde weg
tussen grasstukjes. Verderop loopt u over
kasseitjes tussen het spoor links en een muur
rechts (Rue du Bâneux, staat een eind verderop).
Waar het spoor een tunnel induikt maakt uw
pad een linkerbocht over die tunnel, gevolgd
door wat trapjes. Daarna de lange houten
wandelbrug 'over' het park uitlopen. Aan het
einde LA het trapje af en daarna RA over het
bomenrijke pad langs het plein verdergaan. Aan
het einde van het plein het volgende even lezen
en een besluit nemen: Het laatste deel van deze
route loopt over het 'eiland' Outremeuse: een
oude, vrij grote Luikse wijk met huizen in
verschillende bouwstijlen. Heeft u daar niet zo'n
trek in of vindt u het na 7 km welletjes of wilt u
in de binnenstad nog wat winkelen en/of u
verpozen, neem dan hier in één van de zijstraten
de bus naar het station Liège-Guillemins.
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5 Wilt u de route afmaken, ga dan RA, na en
paar meter bij zwarte handwijzer 'Coeur
Historique' LA de weg oversteken, aan de
overkant RA en dan LA via een brug de Maas
over. Direct na die brug kruising RA (Quai Sainte
Barbe) en ga na de brugoprit verder over het
wandelpad langs de Maas. Direct na een
plantsoentje links van u gepasseerd te hebben
LA, op de Quai des Tanneurs (ter hoogte van
huisnr 24) RA en na huisnr 20 LA (Rue Georges
Thone). Aan het einde RA en voor de kerk wat
scherp LA (Rue du Pâquier). Direct na de kerk
volgt een lastig te nemen kruising. Ga daar een
beetje naar rechts de brede Boulevard de L'Est
op en volg de bomenrijke linkerkant daarvan,
dan passeert u links van u Théâtre A La Place.
Op de hoek daarvan gelijk LA. Aan het einde de
kleine rotonde links van u passeren en een
beetje RD-gaan de Rue Georges Simenon
volgen. Op de volgend grote rotonde/plein
(Place du Congrès) wordt het, vanwege de vele
straten die daarop uitkomen, ook wat lastig:
steek dit in het verlengde van uw looprichting
RD over en zie aan de overkant ongeveer uit te
komen strak voor de huizen met de nummers 9
en 10. Strak daarvoor RA en na huisnr 12 LA
(Rue de la Justice). Aan het einde eerst de
straten oversteken, aan de overkant strak voor
het muurtje (met daarachter een zijtak vd Maas)
LA en daarna RA de brug over.
6 Aan het einde van het brugdek, dus nog
voor de kruising LA de weg oversteken en
het wandelpad aan de rechterkant van de
Maastak volgen. Na de flauwe rechterbocht van
de Quai du Roi Albert bij huisnr 72 RA (Rue
Foidart) en blijf deze volgen. Pas op de kruising
na huisnr 49 (daar passeert u links een plein) LA
(Rue Général de Gaulle) en blijf ook deze weg,
onderweg op een paar kruisingen RD-gaand,
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een flink stuk volgen (wordt verderop Rue
Ernest Marneffe). Ter hoogte van huisnr 37
(staat links van de weg) RA het park in en daarin
strak voor de vijver LA. Na de vijver rechts van u
gepasseerd te hebben op een grote grindplek
RD. Aan het einde op het asfaltpad LA en
daarna op het asfaltpad van de Rue Armand
Rassenfosse RA. Bij de kruising de rechterbocht
volgen (Rue Dieudonné Defrance), ga aan de
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rechterkant lopen want verderop moet u die
naar links stijgende weg negeren. Bijna aan het
einde (even voor het spoor), na huisnr 11b LA,
daarna over een trap de brug op en daarop RA.
Bijna aan het einde van het blauwe
brugdekhekje RA via een trap de brug verlaten,
daar onderdoor en langs het spoor RD naar het
stationnetje Bressoux. Via een tunneltje komt u
op het perron waar de trein naar Maastricht
stopt.
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