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Houdt u van smalle steegjes, trapjes, verrassende paadjes en een schitterend uitzicht op de stad Luik, dan 
mag u deze pittige route niet missen! Vergis u niet in de afstand want de route heeft flink wat 
hoogteverschil. Vanuit de Luikse buitenwijk Thier wandelt u meteen het groen in door en langs bosranden 
en weilanden. Bij punt 3 passeert u een bakker met koffie en gebak. U loopt over een kasseienpad langs de 
spoorlijn en oude mijnwerkershuizen, die alleen te voet bereikbaar zijn. Via mooie loopbrug komt u in het 
centrum Luik waar bij de jeux de bouls banen een café ligt. Dan wandelt u in de oude binnenstad door 
prachtige steegjes en dan loopt u de bekende brede trappenstraat omhoog, die bestaat uit 374 traptreden.  
Boven komt u bij de Cidatel waar u schitterend uitzicht heeft over Luik. Dan volgt nog een mooi stuk door 
de weilanden en loopt u langs een grote kapel omhoog naar het beginpunt. De wandeling voelt heel Waals 
aan door de vele verouderde huizen en geeft een bijzondere sfeer. Door de vele trappen moet u wel goed 
ter been zijn.   
 

Startadres: Rue Haut des Tawes 101, Luik – Thier.  
(Aan de 4-sprong bij  Boulevard Hector Denis 148 gaat u R (Rue Haut des Tawes). Vlak daarna is rechts een 
kleine parkeerplaats langs de weg. Aan de overzijde kunt u ook parkeren in de bocht.  Lukt dan niet, ga dan L  
((rue Coupée) omlaag en  na 100 m komt u bij een grote parkeerplaats waar u aan het eind van de wandeling 
langs komt.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,34 km  2.25 uur  127 m  276 m 
 

 
 

1051. LUIK 9,3 km 
 
1.  Vanaf het parkeerplaatsje loopt u terug naar de  
Boulevard Hector Denis. Steek via zebrapad deze 
doorgaande weg over en ga L omhoog. Voorbij 
huisnr. 101 en voetbalveldje gaat u R over de 
grindweg. Negeer meteen bospad links en volg 
RD de grindweg omhoog.  Aan de 3-sprong, bij 
akker/weiland, met mooi uitzicht, gaat u L (wit-
rood) over het pad door de bosrand omlaag. 
Negeer zijpaadjes links. Aan de 3-sprong bij 
wit/rode X gaat u RD langs de akker/weiland 
verder omlaag.  Aan de Y-splitsing gaat u L het 
paadje door de bosrand omlaag met links van u 
een akker/weiland. Negeer zijpaadje links. Aan de 
grindweg, die vlak daarna naar links buigt,  gaat u 
scherp R omlaag. Voorbij huisnr. 81 gaat u R het 
asfaltpad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u L 
met links van u afrastering.  Aan de 3-sprong, met 
links een eco-huis, gaat u R het grindpaadje 
omhoog.  
 

(De huizen zijn hier alleen te voet bereikbaar. Rechts 
ziet u een mijnsteenberg, die in het Waals terril wordt 
genoemd). 
 

Bij de grindweg gaat u RD.     
 

2. Aan de kruising gaat u L (rue de la Sèche) de 
smalle asfaltweg omlaag. Tegenover huisnr. 223 
gaat u bij verbodsbord L over het doodlopende 
asfaltpad. Beneden aan de grindweg gaat u R. 
Steek beneden de doorgaande weg over en loop 
bij verbodsbord RD (rue de la Sèche) de smalle 
asfaltweg omlaag, even verder steil omlaag. 
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over de noordkant van  
Luik, de kant richting Nederlandse grens).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (rue du Geron) het 
asfaltpad omhoog langs het “mooie” huisje met 

huisnr. 6. Boven aan de 3-sprong gaat u L 
omhoog.  Voor de huisnrs. 63-65 met de 
zonnepanelen gaat u R over de grindweg. Vlak 
daarna  gaat u aan de 3-sprong L en loop rechts 
langs het grote ijzeren hek. Volg dan RD de  
asfaltweg omhoog. Voorbij huisnr. 88 en bij 
meterkast A0740 gaat u R het asfaltpad omlaag. 
Voorbij wit paaltje gaat u aan de 3-sprong L (rue 
Besonhez) omhoog.  Boven bij huisnr. 34 maakt 
het pad een haakse bocht naar links en even 
verder buigt het pad naar rechts. Aan het eind 
gaat u RD de asfaltweg omhoog.   
 

3.   Boven aan de voorrangsweg gaat u R omlaag. 
Negeer meteen zijwegen links. Voorbij huisnr. 336 
gaat u R (rue des Sureaux) de doodlopende 
kasseienweg omlaag.  Voorbij huisnr. 15 en bij 
keerpunt gaat u RD over het kasseienpad. Na de 
trappen gaat u beneden L de asfaltweg omhoog.  
Boven aan de grote kruising gaat u R (boulevard 
Ernest Solvay) omlaag. 
 

(Een eindje verder  passeert u rechts een supermarkt 
en een bakker met koffie en heerlijk gebak. Ook op 
zondag open).  
 

Aan de 4-sprong gaat u R (Rue de Herstal) de 
doodlopende weg omlaag. Voorbij het laatste 
huis (nr. 35) gaat u aan de 3-sprong R (Rue de 
Herstal) het lange trappenpad omlaag. (Ook hier 
passeert u huizen, die per auto niet bereikbaar zijn).  
Beneden gaat u scherp R (wit-rood) de asfaltweg 
omhoog, die een eind verder een scherpe bocht 
naar links maakt. Aan de 3-sprong gaat u RD de 
doodlopende weg omhoog.    
 

4.   Aan de T-splitsing gaat u L (Rue des Pinsons) 
de doodlopende weg steil omlaag.  
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Voorbij het laatste huis (nr. 23) gaat u RD (wit-
rood) het lange smalle trappenpad met reling 
omlaag. Beneden steekt u de asfaltweg over en 
gaat u L omlaag. Aan de 3-sprong gaat u R verder 
omlaag. Voor kunstwerk “bloemen” (dit is vlak 
voor 3-sprong) gaat u R (Impasse Marcors)  de 
doodlopende weg omhoog met links beneden van 
u de spoorlijn Luik - Hasselt. Voorbij huisnr. 74 
en bij keerpunt gaat u RD langs de afsluitboom 
over de grindweg. Aan de Y-splitsing gaat u L de 
grindweg/pad omlaag.  
 

(Even verder passeert u rechts de restanten van een 
steenkolenmijn).  
 

Beneden loopt u RD over het licht stijgende 
kasseienpad langs de spoorlijn. (Rechts weer 
huizen, die alleen te voet bereikbaar zijn).  Negeer 
brug links en loop verder RD (rue de Banneux) 
over het kasseienpad met links beneden de 
spoorlijn. Negeer zijpad rechts omhoog. Bij 
ingang treintunnel buigt het pad links omlaag en 
even verder loopt u de trap omlaag. Loop dan RD 
over de loopbrug.  Aan het eind van de brug gaat 
u R en steek de jeu de boules baan over. Bij café 
El Amina (nr. 19) gaat u R over de kasseienweg.  
U bent hier in het centrum van Luik 
 

5. Volg de kasseienweg, die naar links (rue du 
Potay) buigt.  Aan de 3-sprong bij de huisnrs. 16-
12 en bij het instituut Marie-Therese gaat u bij 
verbodsbord R.  Let op! Aan de volgende 3-
sprong gaat u voorbij huisnr. 1 en  vóór huisnr. 
79 R (Impasse  de la Vignette) het steegje in.  
 

(Links ziet u hier de Saint Barthélemykerk (1010-
1015) met het beroemde doopvont, een van de 
zeven wonderen van België).  
 

Aan het eind gaat u tegenover huisnr. 42 L door 
de opening in de muur en steek de kleine 
parkeerplaats over. Voor huisnr. 17 gaat u L de 
steeg in.  Aan het eind gaat u R (rue Hors – 
Château) langs huisnr. 69. 
 

(Deze straat is een van de oudste straten van Luik. In 
de huizen met hun 17e- en 18e-eeuwse gevels 
woonden lakenhandelaren, in de steegjes de 
arbeiders en ambachtslieden).  
 

Vlak vóór huisnr. 43 gaat u R (Impasse de L’ 
Ange) het volgende steegje in. Aan het eind bij 
leuk hofje, met grote Mariakapel aan muur, gaat u 
L. Voor huisnr. 11 gaat u L het steegje in.  Aan het 
eind gaat u R langs huisnr. 41. Negeer zijwegen. 
Bij  de kerk Saint Gérard met de mooie barokke 
gevel gaat u RD.   
 

(Hier staat aan de overkant van de weg een infobord, 
waar u meer te weten komt over deze kerk, de 
steegjes waar u doorheen bent gelopen en deze 
drukke weg (rue Hors – Château) waar u langs loopt.  
Als u hier L (rue Velbruck ) gaat en dan RD loopt dan 
komt u na  200 m bij de Maas/La Batte  waar elke 
zondag tot 14.00 uur een markt is, die een lengte 
heeft van circa 1 km en waar circa 500 kramen staan. 
Zeker een bezoekje waard).  
 

Neem nu voor de in 1634 heropgebouwde  fontein 
Saint-Jean-Baptiste met bovenop het beeld van 
Johannes de Doper  de eerste weg R (Rue de 
Bueren), schrik niet!  
 

(Als u vlak vóór de lange hoge trappenstraat L het 
kasseienpad inloopt, dan komt u bij een brasserie 
met leuk terras. Zie openingstijden bij begin 
kasseienpad..  
 

U kunt aan de drukke weg ook RD lopen. Na 150 m, 
aan het einde van de kerk Saint Antoine,  gaat u aan 
de 3-sprong L (rue des Minueurs). Bij une gaufrette 
Saperlipopette (huisnr.7)  krijgt men de lekkerste 
Luikse wafels van België. In het weekend staat hier 
regelmatig een rij voor de deur.  
 

Na 50 m gaat u aan de 4-sprong R en u bent op de 
Place du Marché, het oudste plein van de stad, met 
de vele eetcafés en terrassen.  
 

Aan het plein staat ook de Perroen, het symbool  
voor de vrijheden van Luik. De Perroen  is in 1693 na 
een zware storm heropgebouwd).  
 

Loop nu RD (Montagne de Bueren) de brede 
trappenstraat omhoog.  
 

(De trap vormde een rechtstreekse verbinding tussen 
de kazerne in de boven gelegen citadel en het 
stadscentrum. De trappenstraat heeft een lengte van 
260 m en bestaat uit 374 treden. Met de trap wordt 
een hoogteverschil van 70 m overbrugd.  
 

De Bueren trap is aangelegd in 1881 ter ere van de 
600 inwoners van Franchimont die allen omkwamen 
tijdens de Slag om Luik (29 okt. 1468), waarbij ze 
vochten tegen de legers van Lodewijk XI en Karel de 
Stoute. De naam van de trappenstraat verwijst naar 
één van de aanvoerders tijdens deze slag: Vincent 
van Bueren.  Volgens de legende hebben de 
Franchimontezen op de plek van de trap destijds de 
berg beklommen maar dit is historisch onjuist.  
 

Ieder jaar op de eerste zaterdag van okt. worden de 
trappen bij gelegenheid van het wijkfeest “La 
Noctune des Coteaux” met 3000 kaarsen verlicht. De 
huizen aan de trap zijn alleen te voet bereikbaar.  
 

Boven bij zitbank kunt u even uitrusten van de klim 
en genieten van het uitzicht over Luik). 
 

6. Boven aan de 3-sprong gaat u R de 
kasseienweg omhoog langs huisnr. 66.  Waar de 
weg naar links buigt, gaat u RD de stenen trap 
omhoog. Boven bij grote oorlogsmonument 
‘Monument au 14ème Régiment de Ligne’ gaat u 
R (boulevard du Deuième-Lanciers) de asfaltweg 
omlaag  met links van u de verdedigingsmuur van 
de Cidatel.  Volg de asfaltweg, die een eind verder 
links omhoog buigt.  
 

(In de bocht passeert u een uitzichtpunt met twee 
zitbanken, een mooie pauzeplek. Hier heeft u 
prachtig uitzicht over Luik, ook wel de “vurige stede” 
genoemd, waar de Maas doorheen stroomt.  
 

Rechts in de verte ziet u  het T.G.V treinstation 
Guillemin (T.G.V.).  Het station is een prestigieus 
staaltje van moderne bouwkunst met het accent op 
glas, staal en wit beton. 
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De transparante overkapping oogt indrukwekkend en 
ligt als een soort enorm groot schild zonder 
kolommen over het station heen. Als u in de buurt 
komt moet u zeker eens gaan kijken).  
 

Negeer bij stenen zitbank pad rechts omlaag en 
loop RD  (boulevard du Troisième–Génie).  (Links 
boven ligt op de citadel een ziekenhuis). Bij twee 
rood/witte slagbomen gaat u R het kasseienpad 
omlaag en u passeert meteen links een 
voetbalveld met kunstgras. Houd links aan. 
Negeer zijpaden rechts en loop boven door het 
bos RD (wit-rood) met links van u afrastering van 

het voetbalveld (U loopt dus niet over het rechts, 
lager gelegen, brede pad met de wit-rode markering). 
U passeert links een voetbalveldje.    
 
7. Voorbij grote vierkante “steen” loopt u RD over  
brede (gras)pad door de boomgaard richting in 

de verte gelegen begroeide mijnsteenberg en  
hoog gelegen wit huis. (Soms staat hier 
verplaatsbare afrastering). Beneden aan het eind 
van het lange weiland gaat u bij enkele schuurtjes 
L het steile pad omlaag met rechts een muur. Ga 
bijna beneden rechts van de huizen over het 
paadje. Beneden gaat u L over het trottoir 
omhoog langs huisnr. 77 A. Aan de 3-sprong gaat 
u RD. Meteen daarna gaat u voorbij huisnr. 246 en 
bij verbodsbord schuin R (rue Coupée/wit-rood) 
de kasseienweg omhoog.   Waar na 250 m de 
kasseienweg rechts omhoog buigt, passeert u 
links de grote kapel ter herinnering aan de 
verzetsstrijder Walthère Dewé. Volg nu RD de 
smalle steile stijgende kasseienweg en u komt 
boven weer bij uw auto.  

   
Samenstelling route: Jan Nobbe 
   
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


