1401 LUIK – Jupille-sur-Meuse 9 km
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Wie denkt dat er in de omgeving van Luik weinig wandelplezier te beleven valt komt hier bedrogen uit.
Vanaf het startpunt loopt u omlaag naar het dal van Ruiseau de Coy, waar u doorheen loopt. Dan loopt u
door het bos omhoog naar een hooggelegen wijk van Jupille-sur-Meuse. Via mooie bospaden loopt u naar
het mooie Château de Fayenbois. Dan loopt u door het Bois de Fayenbois omlaag en omhoog naar een
nieuwbouwwijk waar u bij schuilhut gebruik kunt maken van fitnesstoestellen. Via mooie bospaden loopt u
omlaag naar het beneden gelegen oude gedeelte Jupille-sur-Meuse. Via een straffe klim loopt u omhoog
naar twee zitbanken waar u mooi uitzicht heeft over het Maasdal met de stad Luik. Via veldweg loopt u
terug naar de parkeerplaats

blz 2 van 3
GPS-afstand 9000 m, hoogteverschil 108 m en looptijd 2.35 uur.
Startadres: Parkeerplaats aan het einde van de weg Rue Priessevoye 132, Blegny.
Voorbij huisnr. 132 parkeert u links op de grote grindparkeerplaats.

1401 LUIK – Jupille-sur-Meuse 9 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw rug naar
de grindweg loopt u in de rechterhoek RD het
graspad omlaag met rechts afrastering en met
voor u mooi uitzicht over het dal. Negeer zijpaden
en loop het graspad, dat een dalend smal wordt,
RD omlaag. Na 500 m gaat u beneden in het bos
aan de 4-sprong L door de brede holle bosweg.
(Een eindje verder voor de volgende 4-sprong kan
het na veel regenval erg drassig zijn. Loop dan terug
naar de vorige 4-sprong waar u L gaat en volg het
pad dat meteen naar links buigt).
Aan de volgende 4-sprong gaat u RD en via brug
steekt u het beekje Ruiseau de Coy over en loop
RD het pad omhoog met rechts beneden het
beekje. Het pad wordt een stijgende grindweg
langs huizen. Aan de 4-sprong bij huisnr. 46 en
verkeersspiegel gaat u RD over de grindweg. Na
200 m aan de 4-sprong, met links een stijgende
grind– asfaltweg, gaat u R het smalle paadje
omlaag en loop meteen daarna bij grasland RD
omlaag, met links struikgewas. In de linker hoek
gaat u RD het bospaadje omlaag. Beneden steekt
u via stenen het beekje Ruiseau de Coy over en
loop RD omhoog. Vlak daarna gaat u L de
bosweg omlaag met links beneden het beekje.
Negeer zijpaden.
2. Na 500 m gaat u aan de 3-sprong bij huisnr. 67
RD (Rue du Vicinal) de smalle asfaltweg omlaag.
Na 300 m aan de volgende 3-sprong gaat u RD en
ga dan meteen R de trap op en ga L langs
huisnr. 27. Bij huisnr. 20 loopt u RD de volgende
trap omhoog. Beneden bij de rotonde gaat u R.
(Hier ziet u aan de overkant van de rotonde de
St. Rochuskapel, die in 1677 door de Sepulchrijnen
(Kapittel van het H. Hart) werd gebouwd. In de 20e
eeuw is kapel flink verbouwd en in 1968 werd ze
verheven tot parochiekerk).
Steek meteen na de rotonde L het zebrapad over
en ga R omlaag. Even verder voorbij bakker, waar
u heerlijke gebakjes kunt krijgen, gaat u L (Rue
des Pépins) door de steeg. Voorbij huisnr. 10 en
bij groen ijzeren hek van het voormalig
klooster/school gaat u aan de Y-splitsing L het
bospad langs een dikke afgezaagde boom
omhoog met links het klooster. Negeer zijpaden
en volg het stijgende bospad dat een bocht naar
rechts en dan een bocht naar links maakt.
Voorbij restant (2020) van zitbank gaat u aan de
Y-splitsing R het smalle bospaadje omhoog.
Negeer meteen zijpaadje links. Aan de 3-sprong

gaat u RD het bospad omhoog dat meteen naar
links buigt en een stijgend trappenpad wordt.
Aan de T-splitsing voor tuinmuur gaat u L verder
omhoog. Boven volgt u bij gasleidingpaal N 90
RD de asfaltweg omhoog langs huisnr. 52
3. Boven aan de ruime 5-sprong met
doodlopende
wegen
gaat
u
RD
langs
gasleidingpaal
N91
omhoog.
Negeer
doodlopende weg links (Clos de Perdrix) omlaag.
Voorbij huisnr. 325 en voorbij gevelkruis gaat u
meteen voorbij bushalte “Place des Martyrs” R
het trapje op en ga dan bij huisnr. 75 R/RD over
de asfaltweg. Aan de Y-splitsing gaat u R de
smalle eenrichtingsweg omlaag langs huisnr. 65.
Waar, omlaag lopend, de smalle asfaltweg bij
zitbank en huisnr. 33 naar rechts buigt, gaat u L
(Rue Fondrivaux) over het doodlopende pad.
Voor inrit van wit huis gaat u L het pad omhoog
met rechts de witte woning met in de achtertuin
een lang smal zwembad. Aan de omgekeerde
Y-splitsing gaat u RD het bospaadje omhoog. U
steekt een waterstroompje over en dan buigt het
bospad meteen scherp rechts omhoog. Na 50 m
gaat u gaat u L het steile paadje omhoog. Na 25 m
aan de 3-sprong bij oranje gasleidingpaaltje gaat
u RD verder omhoog. 50 m verder voorbij steil
stukje bij touwleuning gaat u aan de T-splitsing L
het pad omhoog met rechts afrastering/
wateropvangbassin.
4. Steek boven de doorgaande weg over en loop
RD (Avenue Aix-La Chapelle) de weg omhoog.
Aan de 3-sprong gaat u R (Avenue du Tennis)
omlaag. Na 20 m gaat u L over het bospad met
links afrastering van tuin. (Rechts beneden aan de
bosrand ziet u het tenniscomplex van R.T.C.
Fayenbois). Beneden aan de T-splitsing, met
rechts een tennisbaan, gaat u L over de bosweg.
Na 30 m gaat u L het stenen trappenpad omhoog.
Meteen na trappenpad gaat u boven op het
grasland L/RD het bospad omhoog. Voorbij 2
betonnen paaltjes wordt het bospad een
stijgende grindweg langs huizen. Boven voor de
asfaltweg gaat u R over het klinkerpad en komt u
bij de ingang van Château de Fayenbois.
(Het kasteel, dat omgracht was, werd in 1625
gebouwd en bestond uit het eigenlijke kasteel en een
kasteelboerderij. In 1972 kwam het in bezit van de
stad Luik, die reeds een groot deel van het
omliggende park in bezit had.

Vanaf 1993 werd het kasteel gerestaureerd en werd
om het kasteel heen een bejaardentehuis in U-vorm
gebouwd).
Ga het trapje af
grindparkeerplaats.
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(De brug die u hier meteen rechts ziet bij de
kasteeltoren/ingang kasteel is in 1830 gebouwd en
verving de ophaalbrug).
5. Meteen na de parkeerplaats negeert u
asfaltweg/inrit rechts omlaag. Meteen daarna gaat
u bij verbodsbord R de grindweg omlaag met
rechts betonnen afscheiding. Aan de Y-splitsing
gaat u L. Negeer meteen zijpad links en loop RD
verder omlaag door het Bois de Fayenbois.
Beneden aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD
en steek de brug over. Meteen na de brug gaat u
aan de volgende 4-sprong RD. Na 40 m gaat u aan
de 3-sprong L het bospad omhoog. Negeer
zijpaden en blijf het stijgende bospad RD volgen.
U komt uit het bos en ga dan meteen aan de
3-sprong bij picknickbank L het grindpad verder
omhoog.
(Even verder passeert u links nog
picknickbanken. een fijne pauzeplek na 5 km)
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Steek bij paaltjes en speeltuintje in de
nieuwbouwwijk de asfaltweg over en loop RD
over het grindpad met links de volgende
speeltuin en appartementencomplexen. Negeer
zijpaden. Aan de 4-sprong bij mooie schuilhut en
fitnessapparaten gaat u RD. Aan de klinkerweg
gaat u R en meteen daarna aan de T-splitsing
gaat u L langs huisnr. 24. Let op! Meteen daarna
tegenover huisnr. 20 gaat u R het grindpad
omlaag. Bij de bosrand gaat u R het bospaadje
omlaag. (Het paadje is slecht zichtbaar).
6. Negeer zijpaadjes en blijf het slecht zichtbare
bospaadje RD boven door de boshelling volgen
parallel aan de rechts boven gelegen bosrand. Na
100 m, vlak vóórbij enkele omgevallen
boomstammen, gaat u aan de 3-sprong bij de
rechts gelegen bosrand, met rechts een
grasveld/grindpad, L het bospad omlaag. Vlak
daarna aan de 4-sprong, voor restanten van
ruïne, gaat u L het bospad omlaag dat naar rechts
buigt. Bij de “doorgang” van de ruïne gaat u L
omlaag. Aan de T-splitsing bij zitbank gaat u R.
Aan de 3-sprong, met rechtsboven de ruïne, gaat
u scherp L het bospad omlaag. Aan de 3-sprong
gaat u R en meteen daarna aan de volgende
3-sprong gaat u L. Aan de 3-sprong bij in grond
liggende platte steen met tekst gaat u R over het
bospad dat meteen daarna bij oude grote
omgevallen boom links omhoog buigt. Aan de
omgekeerde Y-splitsing bij zitbank gaat u RD
verder omhoog. Aan de 3-sprong bij boomkruis
en zitbank, die aan de rand van heel diepe
grubbe staat, gaat u L het pad omlaag dat na
50 m naar rechts buigt. Na de volgende 50 m gaat
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u aan de 3-sprong L met rechts een diepe grubbe.
Na 100 m volgt u beneden RD de asfaltweg.
Let op! Na 20 m gaat u R (wit-rood) het smalle
pad omhoog met links afrastering/weiland en
rechts de bosrand/ hulsthaag. Het pad wordt een
smal stijgend pad gelegen tussen afrastering van
weilanden. Na 250 m steekt u boven bij boerderij
de grindweg over en loopt u RD (wit-rood) over
het pad gelegen tussen afrasteringen.
7. Aan de T-splitsing bij ijzeren “doorgang” gaat
u L het pad omlaag dat u geruime tijd volgt met
rechts beneden het bebouwde dal.
(Even verder ziet u voor u steenbergen van
voormalige steenkoolmijnen. Na 100 m passeert u
rechts bij huisnr.73 een leuk “heksenhuisje”).
Na 400 m wordt het dalend smalle pad een dalend
asfaltpad en dan een dalende betonplatenweg.
Beneden in Jupille-sur-Meuse steekt u de
asfaltweg en de parkeerplaats RD over. Bij de
Pharmacie steekt u L via zebrapad de weg over
en gaat u RD (Rue Chafnay) langs huisnr. 174.
Negeer zijwegen. Omlaag lopend gaat u na 250 m
voorbij huisnr. 105 en tegenover huisnr. 94 bij
bushokje R (Thier des Vignobles) de steile smalle
asfaltweg omhoog. Vlak daarna, waar de smalle
asfaltweg naar links buigt, gaat u RD (wit-rood)
het trappenpad omhoog, een straffe kuitenbijter.
Na 300 m volgt u RD het paadje gelegen tussen
akkers omhoog. 50 m verder passeert u een wit
draaihekje en volg het pad gelegen tussen akkers
RD verder omhoog, Na 250 m bij toegangshek
van woning wordt het pad een stijgende
grindweg. Vlak daarna waar de grindweg naar
links buigt en een dalende smalle asfaltweg
wordt, gaat u bij zitbank (uitpufplek) R door het
witte klaphekje en ga dan meteen L door het
weiland met links afrastering.
(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over de in
het Maasdal gelegen stad Luik/Liège. ook wel de
“vurige stad” genoemd. Boven, links van de
steenbergen, ziet u op de heuvel de oude citadel van
Luik. Beneden ziet u het hoge standbeeld waar het
130 km lange Albertkanaal (Luik-Antwerpen) begint).
In de linkerhoek gaat u door de nauwe doorgang
en volg de veldweg RD (wit-rood) omhoog. Steek
de smalle asfaltweg over en loop RD (wit-rood)
het pad gelegen tussen afrastering omhoog.
Boven bij hoogspanningsmast buigt het pad
haaks naar links en passeert u een zitbank met
weer mooi uitzicht over de agglomeratie Luik, die
circa 600.000 inwoners telt.
(Voorbij de zitbank kan het erg nat zijn, kruip dan
even rechts onder de draad door en loop door het
weiland).
Na 100 m gaat u beneden R de veldweg omhoog,
Negeer zijpaden en volg de veldweg geruime tijd
RD. Na 900 m komt u weer bij de parkeerplaats.
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