knip de
stippellijn
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dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Le Grand Curtius
Montagne de Bueren
Brasserie C
Coteaux de la Citadelle
La Chocolateria
Musée de la Vie Wallonne
Une Gaufrette Saperlipopette
Greenburger
La Frite
Le Petit Grand Bazar
Jangala
Restore
La Quintessence
Toutes Directions
Beerlovers
La Maison du Peket
Archéoforum
Wattitude
Ma Ferme en Ville
Opéra Royal de Wallonie
Caffè Internazionale
Cinéma Sauvenière
La Cité Miroir
Le Carré
Passage Lemonnier
Glace & Moi
Cathédrale Saint-Paul
Au tableau qui dit des bêtises
Le Pot au Lait
Get your mug
Tea Late
Meers Café
Accattone
Rue Roture
Pôle Fluvial
Le labo 4
Parc de la Boverie
La Boverie
Gare de Liège-Guillemins
Grand Café de la Gare

ROUTE
coeur historique, binnenstad,
outremeuse & guillemins
OVER DE ROUTE

Deze afwisselende route begint in het historische hart van de stad en voert via oude steegjes
en vergeten paden naar het huidige centrum. Liefhebbers van leuke winkels,
cosy eetgelegenheden en een bruisend nachtleven komen hier niets tekort. Natuurlijk maak je
ook kennis met lokale folklore. En, last but not least, bewonderaars van architectuur en
kunstgeschiedenis kunnen hun hart ophalen. Je passeert de meest uiteenlopende gebouwen
en stijlen.

DE WIJKEN

Coeur Historique is het historische hart van de stad. Hoewel de wijk veel toeristen trekt, is
het vooral een woonbuurt die bekendstaat om de scholen. ’s Middags krioelt het hier dan ook
van de scholieren. Cultuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de vele musea. Op de
terrasjes van Place du Marché geniet je van het goede leven. Naast prachtige, monumentale
panden en pleinen, tref je in de wijk een wirwar van steegjes aan. Deze impasses zijn
bereikbaar via de Rue Hors-Château. Wandelaars kunnen terecht op de citadelheuvel, ook
geliefd bij buurtbewoners.
Het ooit zo verouderde Centre heeft de afgelopen twintig jaar een metamorfose ondergaan.
Ruïnes zijn gerestaureerd en lelijke flatgebouwen maken langzaam plaats voor meer
verantwoorde architectuur. De wijk kent naast de standaard winkelketens een verfrissende
variëteit aan trendy shops en restaurants.
Ondanks de stadsvernieuwing heeft volksbuurt Outremeuse haar authentieke karakter weten
te behouden. De wijk ligt op een eiland in de Maas. Hier vind je vrijwel geen dure winkels of
deftige restaurants, maar veel buurtwinkeltjes en cafés. Multiculturele diversiteit én
plaatselijke folklore gaan er hand in hand. Het is de buurt waar de auteur Simenon is
opgegroeid en waar nog veel art nouveau te zien is. Beroemd zijn de festiviteiten rond 15
augustus, een waar volksfeest. Elke vrijdag is op Place Jehan-le-Bel de brocantemarkt van
Saint-Pholien.
Het grote park in Longdoz-Boverie ligt op de zuidpunt van Outremeuse. ’s Zomers is het de
ideale bestemming voor veel locals. La Ravel, een Waals netwerk van recreatieve paden,
loopt langs het water, over de gehele lengte van het eiland. Dit is dé ontmoetingsplek voor
joggend, fietsend en wandelend Luik.

Guillemins kenmerkt zich door de moderne architectuur. Hier wordt chronisch gebouwd. In
de wijk staat een van de grootste bezienswaardigheden van Luik: het station. Ook nabij dit
imposante gebouw valt genoeg te zien, bijvoorbeeld de Tour Paradis en het Design Station
(www.design-station.be). La Belle Liégeoise is een nieuwe voetgangersbrug over de Maas,
die de wijk met La Boverie verbindt. In Rue des Guillemins zitten talrijke delicatessenzaken,
want Guillemins is toch vooral een bedrijvige woonbuurt.

WEINIG TIJD

Gare de Liège-Guillemins + Montagne de Bueren + Parc de la Boverie + Rue Roture + La
Cité Miroir

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.30 km)
Begin bij museum Curtuis 1 . Steek Place St-Barthélemy over, loop Rue des Brasseurs in en
ga rechts onder het gebouw door via Cour St-Antoine naar Rue Hors-Château. Ga daar links en
wandel schuin aan de overkant Impasse de l’Ange in. Aan het eind loop je terug via Impasse
de la Couronne. Vervolg je weg en sla na de rode kerk rechtsaf de straat Montagne de
Bueren 2 in. Neem voor de trap het steegje links 3 en volg het steile pad naar boven. Daar
ga je links Terrasses des Minimes in 4 . Loop helemaal door tot het einde (!) en daal dan af
via de trap (dus niet de trap halverwege!). Je komt uit in Rue Pierreuse en gaat links. Ga weer
links bij Rue du Palais 5

6 en neem rechts Rue des Mineurs 7 . Steek bij het kruispunt

over en loop Rue du Pont in 8 . Ga naar links en meteen weer rechts (bij de oude Halle de
Viande). Bij de rotonde neem je de eerste straat rechts. Sla verderop bij La Frite 9 rechtsaf
de voetgangersstraat En Neuvice in 10 11 12 13 . Je komt uit op Place du Marché, met veel
historische gebouwen. Ga links en dan voor het stadhuis weer links 14 15 16 . Loop om het
stadhuis heen en steek de weg over naar Place St-Lambert 17 , met het imposante paleis. Ga
Rue Souverain Pont in 18 en bij 19 rechts naar Place St-Étienne. Steek het plein over en
neem het steegje links voor het winkelcentrum. Bij de verkeerslichten steek je over en loop
dan rechts richting opera 20 . Neem achter de opera Rue de la Casquette 21 . Ga dan de
eerste straat rechts, naar Place Xavier Neujean 22 23 . Loop via Rue du Diamant richting
centrum en sla links Rue Pot d’Or in 24 . Neem een stuk verderop rechts Rue Lulay des
Fèbvres en loop tot in het hart van de galerij 25 . Voor een ijsje 26 loop je nog iets verder door,
anders ga je rechts en aan het eind links naar de kathedraal 27 28 . Ga Rue St-Paul in. Voor
Pot au Lait 29 neem je de eerste straat links, en anders de tweede Rue des Carmes 30 31 .
Ga aan het eind links naar Meers 32 en loop om de universiteit heen naar de
voetgangersbrug. Aan de overkant loop je rechtdoor 33 tot voorbij Place de l’Yser en ga dan
tweemaal rechts, Rue des Récollets in. Aan het eind zie je links aan de overkant een steegje
met ijzeren hekwerk. Ga hierin 34 . Bij Café Brasil ga je rechts en meteen links. Neem bij de
rotonde de eerste straat rechts, Rue de Pitteurs. Ga aan het eind links. Volg de Maas 35 36
naar Parc de la Boverie 37 38 . Neem de voetgangersbrug naar Guillemins 39 40 .
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1 LE GRAND CURTIUS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

5 LA CHOCOLATERIA - SHOPPEN

Museum Le Grand Curtius is ontstaan uit een fusie van meerdere musea. Het bezit een

La Chocolateria is een vrolijke, eigentijdse chocoladezaak in een historisch pand. Naast

imposante collectie Luikse kunst- en cultuurvoorwerpen. De tentoongestelde objecten
beslaan een tijdspanne van 7000 jaar. Er zijn verschillende afdelingen, zoals archeologie,

heerlijke bonbons, gebakjes en chocoladerepen, kun je er ook terecht voor een kop warme

decoratieve en religieuze kunst, glas en wapens. Naast de vaste collectie zijn er tijdelijke
exposities met wisselende thema’s. Het Maaslandse gebouw zelf is ook bijna een
museumstuk. Het bestaat uit meerdere vleugels die van de vroege renaissance tot de 19e

Vrijwel alle chocolade die er verkocht wordt, is gemaakt van duurzaam verbouwde
cacaobonen, rechtstreeks ingekocht bij de producent.
rue du palais 3, +32(0)4-3701500, di-do 8.00-18.00, vr 8.00-19.00, za-zo 9.00-19.00, bus 1, 4,
24 place du marché

chocolademelk, een high tea of een smakelijk ontbijt (met croissant en verse jus natuurlijk).

eeuw dateren.
féronstrée 136, www.grandcurtius.be, +32(0)4-2216817, wo-ma 10.00-18.00, entree € 9,
eerste zo van de maand gratis, bus 1, 4, 24 grand curtius

6 MUSéE DE LA VIE WALLONNE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een bezoek aan het Musée de la Vie Wallonne is bijna verplicht als je het Coeur Historique
2 MONTAGNE DE BUEREN - LEUK OM TE DOEN

Montagne de Bueren herbergt een indrukwekkende trap van 374 treden, die de binnenstad
met de voormalige citadel verbindt. De trap werd in 1880 voltooid en verzekerde een snelle
afdaling van de garnizoenen in geval van een invasie. Dit gebeurde eerder via de Rue
Pierreuse, iets verderop, maar deze straat bood te veel wereldse verleidingen aan de
gehaaste soldaten. Tegenwoordig vormt Montagne de Bueren het stralende middelpunt van
La Nocturne des Coteaux, een jaarlijks terugkerend evenement in oktober, waarbij de trap en
de omringende straten door duizenden kaarsen worden verlicht.
montagne de bueren, bus 1, 4, 24 rue velbruck

bezoekt. Niet alleen vanwege de interessante collectie Waalse gebruiksvoorwerpen,
rariteiten, foto’s en kleding uit de 19e en 20e eeuw, maar zeker ook voor het gebouw zelf. Dat
is een voormalig minderbroedersklooster uit de 17e eeuw, gebouwd in Maaslandse stijl. In de
zomer kun je in de gewelfde galerij aan de binnenplaats terecht voor een uitstekend hapje en
drankje.
cour des mineurs, www.provincedeliege.be/nl/viewallonne, +32(0)4-2792016, di-zo
9.30-18.00, entree € 5, eerste zo van de maand gratis, bus 1, 4, 24 place du marché
7 UNE GAUFRETTE SAPERLIPOPETTE - ETEN & DRINKEN

Geen bezoek aan de stad zonder een Luikse wafel te proeven, natuurlijk! Een uitstekend
3 BRASSERIE C - ETEN & DRINKEN

adresje in de historische buurt is Une Gauffrette Saperlipopette. Laat je niet afschrikken

Brasserie C is gevestigd in een oud begijnhof aan een voetgangerssteeg in het historische
hart van de stad. Zij herbergt de befaamde Curtius-brouwerij, van twee Luikse (ex)studenten. Naast een bezoek aan de brouwerij kun je er natuurlijk ook gewoon terecht voor
een lekker drankje met hapje. De terrastuin is volledig omgeven door oude muren en
gebouwen; een oase van rust op nog geen vijf minuten lopen van het stadscentrum.
impasse des ursulines, brasseriec.com, +32(0)4-2660692, do-za 12.00-0.00, zo 10.30-20.00,
curtiusbier € 3, bus 1, 4, 24 rue velbruck

door de rijen die meestal tot buiten staan, de beloning is het wachten waard! Ook de andere
gebakjes in de etalage vragen erom geproefd te worden, net als het brood bij de bakkerij
schuin aan de overkant (zelfde eigenaar).
rue des mineurs 7, www.une-gaufrette-saperlipopette.be, +32(0)4-2223713, wo-zo
9.00-18.00, wafel € 2,25, bus 1, 4, 24 place du marché
8 GREENBURGER - ETEN & DRINKEN

Greenburger is het veganistische alternatief voor wie weleens wat anders wil dan de
4 COTEAUX DE LA CITADELLE - LEUK OM TE DOEN

zoveelste beefburger. Saai? Integendeel! Het menu is gevarieerd, de combinatie van

De Coteaux de la Citadelle beslaan een groen gebied tegen de hellingen van de heuvel
waarop ooit de citadel stond. Een waar paradijs voor rustzoekers en dat terwijl ze meteen aan
het stadscentrum grenzen. Vijf wandelroutes voeren je over eeuwenoude trappen en
bospaadjes, door parken en zelfs langs een weide met schapen. Je hebt hier een mooi uitzicht
over de stad. Sommige delen, zoals Les Terrasses de Minimes, zijn alleen overdag
toegankelijk. Helaas is het gebied niet geschikt voor rolstoelgebruikers.
terrasses des minimes, www.visitezliege.be, +32(0)4-2219221, dagelijks 9.00-17.00, bus 1, 4,
24 place du marché

biologische ingrediënten origineel en het houten interieur sfeervol. Behalve burgers krijg je er
ook heerlijke muffins en worteltaart. Greenburger is daarbij erg milieuvriendelijk; alle
verpakkingsmaterialen zijn biologisch afbreekbaar en thuisbezorging gebeurt per fiets.
rue du pont 13, www.greenburger.be, +32(0)4-3587613, di-do 12.00-21.00, vr-za 12.00-22.00,
zo 12.00-15.00, burger € 9, bus 1, 4, 24 place du marché
9 LA FRITE - ETEN & DRINKEN

La Frite is een hedendaagse klassieker onder de Luikse fritures. De aardappels worden voor
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je neus gesneden, gebakken en naar wens voorzien van zelfgemaakte mayonaise, tartaar- of
knoflooksaus. Grof zeezout of toch maar citroenzout? Bij dit sympathieke adresje aan de
Luikse zondagsmarkt is de keuze aan jou. Bovendien is er een smakelijk aanbod aan
zelfgemaakte hamburgers. Op de eerste verdieping bevindt zich een cosy eetzaal. Een
aanrader!

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

rue de la cité 5, www.lafrite.be, +32(0)4-2234421, wo-do 12.00-14.30 & 18.00-21.30, vr
12.00-14.30 & 18.00-23.00, za 12.00-23.00, zo 12.00-21.30, portie friet € 2,50, hamburger € 7,
bus 5, 6, 7 rue de la cité

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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LOCAL

NAME

RIVKA WEHRENS

Rivka is ooit op de bonnefooi naar Luik vertrokken, heeft er
vervolgens haar vriend ontmoet en is nooit meer
weggegaan. Ze is dol op alles wat met kunst en cultuur te
maken heeft, maar drinkt ook graag een Belgisch biertje op
Place du Marché. Daarnaast vindt ze het heerlijk om een
rondje langs de Maas te rennen.
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