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  blz 2 van 4 

 

Een boswandeling in Luik? Ja hoor, en ook nog aan het eind een prachtig kasteel! Tijdens deze 
schaduwrijke boswandeling met een flinke klim, wandelt u eerst een leuk stukje langs het Canal de l’Ourthe 
en dan loopt u door de Luikse wijk Angleur. Via steile paadjes loopt u door de bossen omhoog naar het 
grasplateau Lande de Streupas waar u mooi uitzicht heeft.  Voorbij voetbalveld volgt u een licht stijgende 
bosweg door het Bois du Jacques. Via leuke paadjes komt u bij de universiteitscampus Sart Tilmann. Even 
later loopt u het dorp Sart Tilman binnen.  De terugweg loopt u een prachtig Ardennenachtig bospaadje 
omlaag langs het dal van de Ruisseau de Kinkempois. Langs mooie vijvers en kasteel komt u bij de 
voorkant van het imposante Chateau de Péralta met de mooie slotgracht.  U loopt even door Angleur en via  
mooie brug komt u weer bij de parkeerplaats.    
 

Startadres: parkeerplaats achter grote winkelcentrum Belle-Ile aan Canal de l’Ourthe, Pont de Belle-Île, 
Luik. Rij naar de achterkant van het winkelcentrum en parkeer nabij het kanaal. Als u vlak voor het 
startpunt in Luik via de brug (Pont de Belle Ile) de Ourthe oversteekt en dan meteen bij de vlak achter 
elkaar rotondes liggende RD rijdt, dan komt u bij de niet overdekte parkeerplaats van het winkelcentrum, 
die bij het Canal de l’Ourthe ligt.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,76 km  2.35 uur  178 m  217 m 
 

 
 

1394. LUIK – Angleur 9,8 km 
 
1. Staande op de onoverdekte parkeerplaats met 
uw rug  naar het winkelcentrum steekt u via het 
linkse zebrapad de asfaltweg over. Na 10 m gaat 
u L over het smalle grindpaadje met rechts 
beneden het  Canal de l’Ourthe.  
 

(Aan de overkant van het water ziet u de spoorlijn. 
Het  261 km lange Ourthekanaal of Maas-
Moezelkanaal  is een nooit volledig 
afgewerkt kanaal dat begin 19e eeuw een verbinding 
moest vormen tussen de Maas in Luik en de Moesel 
bij Wasserbillig. Op het hoogste punt van het kanaal 
zou een tunnel komen om de waterscheidingslijn te 
doorkruisen. O.a. de enorme kostprijs en de opkomst 
van de spoorweg als nieuwe en veel goedkopere 
vervoersoplossing betekende het definitieve einde 
van het project.  Hoewel het Maas-Moezelkanaal 
project werd afgeblazen, werd vanaf 1847 wel de 
rivier de Ourthe gekanaliseerd met 17 sluizen waar 
door de rivier tot Comblain-au-Pont bevaarbaar is). 
 

Negeer zijpaadjes. Na 300 m, einde paadje,  gaat 
u voor het winkelcentrum  scherp R over de 
brede grindstrook/ parkeerstrook. Vlak daarna bij 
betonnen afzetting/blokken  loopt u RD over  het 
grasveld met links een tankstation. Meteen 
voorbij tankstation volgt u RD het bospad tussen 
betonnen afzetting/blokken door. Steek de 
doorgaande weg (Quai des Vennes) over en ga R 
over het betonplaten pad met links de Ourthe. 
 

(U loopt hier tussen de Ourthe en het Canal de 
l’Ourthe door).  
 

Aan de 3-sprong steekt u R via zebrapad de weg 
over en steek dan RD (Rue Arthur Haulol) via 
brug het Canal de l’Ourthe over.  Negeer meteen 
zijweg links.  
 

(Voor u ziet u de kerk van Angleur waar u dadelijk 
langs komt).  
 

Voor de rotonde met kunstwerk steekt u L via 
zebrapad de weg over. Steek dan na 10 m R via 
volgend zebrapad de doorgaande weg over en 
voor het station (Gare d’Angleur) gaat u L (Rue 
Henri Schlitz) over het klinkerpad. Meteen daarna 
aan de 3-sprong gaat u R over het klinkerpad 
richting La Gare. Aan de volgende 3-sprong loopt 
u RD en meteen daarna voor de spoordijk gaat u 
L over het klinkerpad met  links de parkeerplaats.   
 

2. Aan de 4-sprong gaat u R onder het 
spoorwegviaduct door richting Angleur Centre/ 
Tilff. Meteen daarna aan de kruising gaat u RD 
(Rue de la Vaussale) richting Hamoir. Aan de 
ongelijke 4-sprong voorbij de Saint Remikerk 
gaat u bij  Pharmaciezaak RD (Rue des Coudriers) 
omhoog. Aan de 4-sprong bij de Rue Triolet en de 
Rue de Ovide Decroly gaat u RD het stenen trapje 
omhoog. Na trapje loopt u bij  infobord RD het 
bospad omhoog. Na 25 m gaat u aan de 4-sprong 
bij infobord “chemin au naturel” L het smalle 
bospaadje omhoog met links beneden 
achtertuinen.  
 

(U verlaat wit-rood. Even verder bij afrastering heeft u 
mooi uitzicht over Angleur o. a. op de kerk).   
 

Na 50 m aan de 4-sprong bij trapje gaat u R het 
bospad omhoog.  Na 150 m aan de 3-sprong, met 
dun boompje/beuk in het midden, gaat u L langs 
een afgeknakte boom het bospad omhoog. Na 
100 m gaat u aan de 3-sprong bij geel 
leidingpaaltje R de bosweg omhoog.   
 

3. Meteen daarna voorbij zitbank en voor woning 
gaat u bij betonnen elektriciteitspaal L het 
bospad omhoog.  Na 30 m, tegenover plastic geel 
paaltje, gaat u L en volg het pad door de bosrand 
omhoog met links een grasveld.  



  blz 3 van 4 

 

Na 100 m, aan het einde van het links gelegen 
grasveld, en 30 m voor volgende grasveld en 

hoogspanningskabels waar u niet naar toeloopt, 
gaat u aan de Y-splitsing (wit-rood) L via de 
liggende berkenstam over het pad dat meteen 
naar links buigt en een eindje verder rechts 
omhoog buigt. Na 100 m gaat u aan de Y-splitsing 
R omhoog en even verder loopt u langs een stuk 
grasland langs de hoogspanningskabels door. 
Boven aan de 4-sprong bij hoogspanningsmast 
en zitbank gaat u RD (wit-rood/route naar 
Santiago) over het bospad.  
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over Luik o. a  op het 

bijzonder vormgegeven treinstation Luik-Guillemins 
(TGV-halte), het 118 m hoge en 28 verdiepingen 
tellende glazen futuristische gebouw van het 
Ministerie van Financiën van het Waals Gewest en 
de imposante koepelkerk Église Saint Vincent 
(1930)). 
 

Negeer zijpaden.  
 

(Na 200 m passeert u links een zitbank met mooi 
uitzicht).  
 

Na 300 m aan de ongelijke 4-sprong bij zwart 
gemaakt bord gaat u L het graspad omlaag met 
voor u mooi uitzicht over het Ourthedal.  (Dit bijna 
50 m voor infobord “Lande de Streupas”).Na 50 m bij 
alleenstaande 2-stammige eik gaat u R het smalle 
paadje door de heide omhoog, dat een eind 
verder rechts omhoog buigt. 
 

(U loopt nu op het plateau Lande de Streupas, waar 
u schitterend uitzicht heeft. Hier werd meer dan 
honderd jaar geleden het afval gestort van de 
zinkfabriek Vieille-Montagne uit Angleur. De natuur, 
die er nu is, is zonder ingrijpen van de mens 
ontstaan).  
 

4. Let op! Circa 10 m vóór de 4-sprong bij de 
bosrand gaat u bij bordje “Vuur altijd verboden” 
scherp L over het pad met rechts de bosrand en 
links het grasland. Na 100 m gaat u aan de  
T-splitsing R het bospad omhoog. Boven aan de 
3-sprong voor grasveld (10 m vóór 4-sprong op het 
grasveld) gaat u L. Vlak daarna gaat u aan de  
3-sprong bij zitbank met mooi uitzicht RD. Meteen 
daarna aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
L/RD. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
het bospad omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L 
(wit-rood) de grindweg omlaag met even verder 
rechts het omheinde kunstgrasvoetbalveld van 
RSC Sart Tilman. Voorbij het voetbalveld gaat u 
aan de ongelijke 4-sprong RD de grind- bosweg 
omhoog. Aan de 3-sprong met links een 
afsluitboom gaat u RD (wit-rood) verder omhoog.   
Negeer zijpaden en blijf de stijgende en dalende 
bos- grindweg door het Bois de St. Jacques lange 
tijd RD volgen. Na 1,3 km voorbij de derde rode 
brandkraan die u passeert gaat u aan de  
3-sprong, waar de brede bosweg naar rechts 
buigt,  L (wit-rood/Santiago route) over het 
bospad.  Negeer zijpaden.    
 

5. Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij 
afsluitboom R het pad omhoog met links een  

weiland. U passeert 2 zwerfkeien. 50 m verder  bij 
rij zwerfstenen gaat u L over het (gras)pad.  
 

(Meteen daarna bij weiland heeft u links schitterend 
uitzicht).  
 

Vóór het hoge betonnen gebouw (studentenflat), 
staand op de campus van de universiteit van 
Luik, gaat u scherp R (Sentier de Santé) het 
grindpad omhoog. Negeer vlak daarna bij 
lantaarnpaal  betonnen pad rechts en volg RD het 
grindpad verder omhoog met links de 
studentenflat.  Bij volgend betonnen gebouw 
(electro) gaat u R de asfaltweg omlaag. Aan de  
T-splitsing, voor de volgende studentenflat, gaat 
u R.  Meteen daarna voorbij slagboom gaat u 
scherp R het klinkerpad omhoog. Boven gaat u L 
over het klinkerplein en volg RD het asfalt- 
voetpad omhoog. Boven aan de doorgaande weg 
in Sart Tilman gaat u R.  
 

(Sart-Tilman is sinds 1967 bekend geworden als 
vestigingsplaats van de Universiteit van Luik en het 
academisch  ziekenhuis Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège. In 1975 heeft zich hier ook het 
wetenschapspark “Liège Science Park” gevestigd). 
 

Voorbij restaurant Le Campus (koffie) negeert u 
meteen zijweg links. (Begin 2022 was het 
restaurant gesloten en stond te koop).  Vlak voor de 
grote rotonde bij restaurant Marco Polo steekt u L 
via de 3 zebrapaden de wegen over en gaat u 
voor het gebouw van Belfius R. Meteen daarna 
gaat u L over de asfaltweg met rechts de 
bijzondere kapel met de breukstenen toren en 
twee plaquettes aan de muur.   
 

(De kapel, omgebouwde schuur van hoeve, is 
gebouwd ter herinnering aan de soldaten van het 1e 
en 4e regiment Chausseurs à Pied (jagers te voet) 
die hier in de nacht van 5 op 6 aug. 1914 (Eerste 
Wereldoorlog) vanuit de schuur van de toenmalige 
hoeve vertrokken om deel te nemen aan de Slag om 
Luik waarbij o .a. veel soldaten van deze regimenten 
in de bossen rond Sart Tilman om het leven zijn 
gekomen.   

De Slag om Luik was de eerste veldslag in de  Eerste 
Wereldoorlog. De aanval op de stad begon op 5 aug. 
1914  om 22.00 uur toen het Duitse leger de aanval 
op de forten rond Luik inzette. Tijdens de nacht van 5 
op 6 aug. wordt Luik gebombardeerd vanuit 
een zeppelin met 12 bommen van 50 en 100 kg. Het 
luchtschip werd zwaar beschadigd door Belgische 
artillerie en geweervuur waardoor het op de terugweg 
naar Keulen neerstortte in een bos bij Bonn. In de 
ochtend van 16 aug. wordt het laatste fort rond Luik 
door de Duitsers ingenomen).  

Aan de 3-sprong gaat u RD de doodlopende weg 
omlaag. Na 30 m gaat u aan de 3-sprong, met 
rotonde, RD verder omlaag.   
 

6. Na 150 m meteen voorbij huisnr. 319 en 
tegenover huisnr. 316 gaat u R over het verharde 
pad.  Negeer zijwegen en volg RD het verharde 
pad langs en voorbij de woningen door het bos.   
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Na 400 m, waar het verharde pad een haakse 
bocht naar links maakt, loopt u RD over het 
bospad.  Negeer zijpaden. Steek de  doorgaande 
weg over en ga R over het trottoir. Meteen daarna 
gaat u  aan de 3-sprong L.  Meteen daarna voor 
afsluitboom van Liège Science Park gaat u  
schuin R over de grindweg. Meteen daarna gaat u 
aan de 3-sprong L bospad omlaag. Negeer 
zijpaden en loop het bospad omlaag.  
 

(Omlaag lopend passeert u rechts enkele leuke 
optrekjes en links enkele gebouwen van het Science 
Park).  
 

Na 800 m, aan de 4-sprong met blauwe cirkel/pijl  
op boom, gaat u R over het bospad.  Loop nu 
geruime tijd het prachtige smalle “Ardennen”  
bospad omlaag met na 100 m rechts beneden van 
u het  diepe dal, het stroomgebied van de 
Ruisseau de Kinkempois.  Negeer zijpaden links. 
Na 900 m gaat u bij ingang van waterbekken  L en 
loop onder het boogvormig viaduct door.   
 

7.   Na ijzeren hek gaat u aan de T-splitsing L en 
ga dan meteen R de asfaltweg omlaag met links 
de sporthal van Angleur.  Voorbij de sporthal gaat 
u bij de paaltjes L en ga dan meteen R het 
grindpad omlaag. Na 10 m gaat u L het 
trappenpad omlaag. Beneden bij kastanjelaan 
gaat u L over het grindpad met rechts de vijver. 
Voorbij de vijver gaat u R door de brede 
kastanjelaan.   Aan de 3-sprong bij trappen gaat u 
R over het klinkerpad langs enkele zitbanken met 

links mooi uitzicht op Chateau de Péralta.  Aan de 
T-splitsing bij volgende trappen gaat u L door 
lindelaan met meteen rechts een fontein.  Aan de 
T-splitsing voor het kasteel gaat u R door het hek 
en ga dan L (Rue François Paul) over de stoep 
met links de kasteelgracht.  
 

(Links in de kasteelgracht ziet u in de kasteelmuur 
een ingang voor de eenden).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 3-sprong voor 
hoofdingang van het kasteel gaat u R (Avenue 
Henri Piedboef) over de eenrichtingsweg met 
links een parkje.  
 

(Het kasteel stamt  oorspronkelijk uit de 14de eeuw. 
Het  was een fort van de prins bisschop van Luik. In 
dec. 1885 verwoestte een brand bijna volledig het 
kasteel en in 1944 werd het gebombardeerd  door 
geallieerden, die de brug van Val Benoit 
bombardeerden en door de Duitse vliegende 
bommen. Beide keren werd het enkele jaren later 
gerestaureerd/herbouwd). 
 

Aan de volgende T-splitsing gaat u R (Rue 
Vaudrée).  Negeer twee zijwegen rechts.  Neem 
dan tegenover huisnr. 223 de eerste weg L (Rue 
de Kinkempols). Aan de T-splitsing voor 
spoordijk gaat u R (Rue du Val Benoît)  Aan de 
kruising gaat u L onder het spoorwegviaduct 
door.  Steek dan RD via brug het Canal de l’Outhe 
over en volg RD het klinkerpad pad terug naar de 
parkeerplaats/startplaats. 

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.   

 

 
 

 
 

 


