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blz 2 van 6
Tijdens deze stadswandeling door Luik komt u op mooie plekjes, die veel mensen nog niet kennen.
Behalve de flinke klim naar de Cidatel is het een gemakkelijke wandeling. U wandelt eerst een flink stuk
langs de Ourte en de Maas en dan duikt u het centrum in waar u enkele fraaie kerken passeert. U komt bij
de bekende trap met 374 treden die u niet omhoog moet lopen (mag wel) en dan loopt u via mooi
zigzaggend bospad toch omhoog naar de Cidatel, waar u formidabel uitzicht heeft over Luik. Door de vele
trappen moet u wel goed ter been zijn. Via leuke paadjes komt u weer in het centrum. Via twee mooie
parken komt u weer bij de Maas waar u langs de promenade loopt. Via verrassend mooi pad langs het
Canal d Ourthe staat u opeens weer bij uw auto. Onderweg passeert u enkele leuke Waalse cafeetjes.
Startadres: Ingang parkeergarage (slagboom) shoppingcenter Belle Illes, Quai des Vennes, Luik. Dit ligt
vlak naast de Ourthe. (U kunt parkeren op de parkeervakken in de straat voor de overdekte gratis parking. Achter
de overdekte parkeergarage is ook nog een grote gratis parkeerplaats, die via de overdekte parking te bereiken is.
Gps afstand: 15300m. Looptijd: 3.35 uur. Hoogteverschil: 96m.

1052. LUIK 15,3km
1.
Met uw rug naar de ingang(en) van de
parkeergarage loopt u RD naar de Ourthe.
(Tussen de rotondes met zuil Belle -Ile, waartussen
de ingangen van de overdekte parkeergarage liggen,
zijn enkele doorsteken naar de rivier de Ourthe. Dus
zelf even zoeken). Bij de Ourthe gaat u L over het
pad met rechts de Ourthe. Aan de rotonde bij
brede brug gaat u RD verder over het voetfietspad langs de Ourthe met links een muur en
rechts platanen. Na 450 m. loopt u onder de
spoorbrug (spoorlijn Luik – Maastricht) door en
volgt u het pad verder langs de Ourthe. (Voor u
ziet het 118 m. hoge en 28 verdiepingen tellende
glazen futuristische gebouw van het Ministerie van
Financiën
van
het
Waals
Gewest).
Steek nu 400 m. verder bij het monument Zenobe
Gramme (uitvinder van de industriële dynamo) R via
de brug (Pont de Fétinne) de Ourthe. (Links ziet u
de mooi versierde brug Pont de Fagnee, waar u
straks nog overheen loopt). Aan de grote kruising
voor de imposante Église Saint Vincent gaat u L.
(De huidige betonnen parochiekerk stamt uit 1930).
Ga dan meteen L de trap omlaag en volg het
klinkerpad met links van u de Ourthe. U wandelt
onder de brug door en links mondt de Ourthe in
de Dérivation de la Meuse (aftakking). Negeer
klinkerpad schuin links omlaag. Via de volgende
brug L (Pont Hennebique) steekt u de circa 3,5
km lange Dérivation de la Meuse over en loopt u
na de brug RD over het klinkerpad, dat meteen
daarna naar rechts buigt met links van u de Maas.
Even verder loopt u RD over de grindweg met
rechts van u een rozentuin. (U loopt hier door het
Parc de la Boverie, één van de meest geliefde
stadsparken van Luik). Meteen daarna passeert u
rechts een imposant gebouw. (Dit gebouw is in
1905 ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling
gebouwd. Het biedt o.a. onderdak aan het Museum
voor Schone Kunsten).

2. Bij ingang van speeltuintje loopt u RD. Meteen
daarna voor wit gebouw gaat u R en loop dan
rechts om de mooie vijver heen. Negeer grindpad
rechts omhoog. Loop onder de voetgangersbrug.
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u L over
het stenen bruggetje. Aan de kruising bij 8 m.
hoge en 15 m. lange volière gaat u RD. Meteen na
de volière gaat u R over het klinkerpad met links
van u de Maas. (Vlak daarna passeert u rechts het
30 m. hoge kunstwerk (mast)van Nicolas Schöffer
Aan de mast zitten dwarsarmen waaraan metalen
platen
ronddraaien
terwijl
treingeluiden
via
luidsprekers geprojecteerd wordt. Meteen daarna
passeert u rechts het Palais des Congrés met de
vele ramen). Na 400 m. loopt u via boog onder de
brug (Pont du Roi Albert). (Een eindje verder ziet u
aan de overkant van de Maas vlak voor de volgende
brug de voormalige abdij Beaurepart, die in de 13 e
eeuw door de Franciscanen is gesticht. Sinds 1809 is
de abdij het onderkomen van het Bisschoppelijk
Paleis en het Grand Séminaire et Evêché de Liège).
Na 700 m. wandelt u omlaag onder de volgende
brug (Pont Kennedy) door. Aan het eind van het
klinkerpad loopt u RD over het kasseien pad
langs
het
Aquarium
museum
(Institut
Zoologique). (Circa 2500 vissen (250 soorten/46
aquariums) uit de hele wereld en ongeveer 20.000
opgezette dieren zijn in het Museum te bewonderen).
Voorbij groot standbeeld (bokje springen) loopt u
RD verder vlak langs de Maas. Een eindje verder
loopt onder de stalen voetgangersbrug (Passerlle
Saucy) door.
(Als u voor de pasarelle R (Boulevard Saucy) gaat en
dan over het brede grindpad loopt dan komt u na 200
m. bij een rotonde/pleintje met terrassen gelegen in
de volkswijk Outremeuse. In deze wijk met de
gezellige straatjes, mooie gebouwen en restaurantjes
komt u op verschillende plaatsen afbeeldingen van
het folkloristisch personage Tchantchès, de lokale

mascotte, tegen. Hij werd geboren in het jaar 760
en dronk als baby enkel peket, een plaatselijke
jenever. Later diende hij in het hof van Karel de
Grote, maar liet daar enkele dodelijk steken vallen en
keerde terug naar Outremeuse. Op 15 aug. 1927
verklaarde de bewoners van de wijk zich
onafhankelijke en riepen zij de République Libre d'
Outremeuse uit. Dit wordt jaarlijks op 15 aug. gevierd
met processies en véél jenever. U moet op die dag
zeker eens komen kijken).
Blijf beneden langs de Maas lopen. (Aan de
overkant van de Maas wordt elke zondag van 8.00 tot
14.00 de circa 1 km lange bekende markt La Batte
gehouden waarop circa 500 kramen staan. Een
bezoek zeker waard). Loop vervolgens onder de ‘s
avonds verlichte brug (Pont des Arches) met 4
beelden (2 x 2) door. Let op! Ter hoogte van het
mooie rode gebouw aan de overzijde (Grand
Curtius Museum) loopt u bij huisnr. 25 RD (Ouai
Sainte Barbe) omhoog naar de brug. (U loopt hier
dus niet verder langs de Maas).
(In het Grand Curtius Museum zijn vijf Luikse musea
samengevoegd:
het
Glasmuseum,
het
Wapenmuseum, het Archeologisch Museum, het
Museum voor religieuze en Maaslandse Kunst en het
Museum voor Decoratieve Kunsten. Een tip: elke
eerste zondag van de maand is het Grand Curtius
gratis toegankelijk). Boven aan de kruising met
verkeerslichten en de Protestantse kerk (1930)
steekt u L via de brug (pont Saint Leonard) La
Meuse over.
3. Beneden aan de rotonde bij taverne gaat u L
(Féronstrée). Negeer zijwegen. Na 150 m. gaat
bij pleintje met oorlogsmonument (fontein) en
groot stalen kunstwerk R (Place Saint
Barthélemy) richting de rode kerk. Bij de Saint
Barthélemy (1190) met het bijzonder doopvont
gaat u RD (Rue Saint Barthélemy).
De Collégial (kanunnik kerk) Saint-Barthélemy uit de
11de – 12de eeuw behoort de oudste kerken van
Luik. De buitenmuren zijn opgetrokken in bruinrode
kolenzandsteen. De circa 500 kilo wegende doopvont
uit de 12de eeuw, die in de kerk staat, is één van de
zeven wonderen van België. Op het plein staat de
fontein Lambrecht, die opgericht is ter herinnering
aan Dieudonné Lambrecht, die in 1916 door de
Duitsers is gefusilleerd. Ter gelegenheid van het 175
jarig bestaan van de staalfabriek Cockeril –
Sambre (sinds 2006 ArcelorMitaal) is in 1992 door
kunstenares Mady Andrien het stalen met humor
getinte kunstwerk “Les Principautaires” gemaakt
bestaande uit bisschoppen en “kleine mensen”).
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u L (Rue Hors
Château). (U kunt hier ook RD (Impasse de la
Vignette) het steegje inlopen. 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 langs
huisnr. 69. Ga nu verder bij de volgende zin. Voorbij
huisnr. 116 kunt u links ook een leuk steegje
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inlopen). Negeer zijwegen. (rue Hors Château is een
van de oudste straten van Luik. In de huizen met hun
17een
18e-eeuwse
gevels
woonden
lakenhandelaren, in de steegjes de arbeiders en
ambachtslieden. Bij huisnr. 49 passeert u bij twee
zitbanken de voormalige grote kapel Sainte Croix
(1862)). Bij de mooie 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 waardoor u
bent gelopen en de drukke weg (rue Hors – Château)
waar u langs loopt). 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, u hoeft
de trappenstraat met de 374 trappentreden niet
omhoog te lopen. (Als u vlak vóór de lange hoge
trappenstraat L het kasseienpad inloopt, dan komt u
bij een brasserie met leuk terras. Zie openingstijden
begin kasseienpad.
(De lange rechte trap (Montagne de Bueren) van 260
m. overbrugt een hoogteverschil van 70 m. De trap
vormde een rechtstreekse verbinding tussen de
kazerne in de boven gelegen citadel en het
stadscentrum. De trap werd aangelegd in 1880/1881
ter herinnering aan de 600 inwoners van Franchimont
die op 28 okt. 1468 op die plek een aanval
uitvoerden op koning Lodewijk XI van Frankrijk en
Karel de Stoute. Alle 600 Franchimontezen kwamen
hierbij om het leven. 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. Aan weerszijden van de trap staan huizen.
Ieder jaar op de eerste zaterdag van okt. worden de
trappen bij gelegenheid van het wijkfeest “La
Noctune des Coteaux” ‘ met 3000 kaarsen verlicht).
Loop nu terug naar de drukke weg waar u
vandaan komt en ga L (rue Hors Château).
(U loopt dus weer terug. Als u hier R (rue Hors
Château) gaat dan komt u na 200 m. bij het oudste
plein van de stad. 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).
4. Let op! Vlak vóór huisnr. 43 gaat u L (Impasse
de la Couronne) het steegje in. Bij huisnr. 11 en
mooi hofje met grote Mariakapel aan muur, gaat u
R het steegje in. Aan het eind gaat u L verder
door de rue Hors Château en u passeert weer de
voormalige grote kapel Saint Croix. Aan de 4sprong van grote wegen, met rechts weer de
Saint Barthélemy
kerk en links het steegje
(Impasse de la Vignette), gaat u L langs huisnr. 3
met rechts een schoolgebouw. Aan de T-splitsing
bij het instituut Marie-Therese gaat u L langs
huisnr. 3. Waar de kasseienweg (rue du Potay)

voorbij links gelegen parkeerplaats naar rechts
buigt, gaat u L het brede grindpad omhoog met
rechts van u een grasveld met zitbanken. Loop bij
hoge muur met tekst RD de stenen trappen
omhoog. Boven gaat u R en loop dan L de
volgende stenen trappen omhoog. Na de trappen
loopt u RD het klinkerpad langs de zitbank
omhoog. Het pad maakt een scherpe bocht naar
rechts. Aan de 3-sprong bij dikke oude muur gaat
u scherp L omhoog. (U loopt hier door het Bois des
Caremlites/zusters Carmilitessen). Bij de volgende
muur buigt het pad scherp naar rechts. 50 Meter
verder aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
scherp L omhoog het klinkerpad verder omhoog.
Voorbij volgend trappenpad gaat u aan de 3sprong bij muur scherp L verder omhoog. Volg
zigzaggend het klinkerpad verder omhoog.
5.
Boven
aan
de
3-sprong
bij
hoge
wandelmarkeringspaal gaat u RD omlaag. Even
verder gaat u R de 151 treden tellende stalen trap
omhoog. (Als u hier beneden bij de trap RD loopt,
dan heeft u mooi uitzicht over Luik). Boven bij
uitzichtpunt en zitbanken gaat u L de asfaltweg
omhoog met rechts van u de verdedigingsmuur
van de Cidatel.
(Hier bij uitzichtpunt heeft u weer prachtig uitzicht
over Luik ook wel de “vurige stad” genoemd. 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. De transparante overkapping oogt
indrukwekkend en ligt als een soort enorm groot
schild zonder kolommen over het station heen. Als u
de buurt komt moet u zeker eens gaan kijken).
Bij het grote oorlogsmonument ‘Monument au
14ème Régiment de Ligne’ negeert u trappen
links omlaag. (Als u hier de trappen omlaag loopt en
beneden 150 m. RD loopt en dan aan de 3-sprong L
gaat, dan komt u meteen boven aan de lange
trappenstraat).
Volg nu de asfaltweg, die naar
rechts buigt. Voorbij het einde van de
verdedigingsmuur en bij sportveldje/speeltuin
loopt u bij slagboom RD. Negeer meteen zijweg
links omlaag. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
geel witte plastic paaltjes gaat u L (busbaan).
Meteen daarna gaat u voorbij ijzeren “hek” L over
het grindpad met links van u een steile helling.
(Rechts ziet u hier boven op de Citadel het grote
ziekenhuis genaamd “Centre hospitalier regional de
la citadellel”). U passeert twee zitbanken. (Hier ziet
u beneden de église Saint Servais waar u straks
langs komt). Voorbij groot oorlogsmonument
(1914-1918) gaat u scherp L het trappenpad
omlaag. Beneden aan de asfaltweg gaat u R
(chemin de la Citadelle). Let op! Meteen daarna
gaat u L bij bordje “sentiers de Coteaux
Favechamps” het trappenpad omhoog en volg
dan boven het smalle paadje RD met rechts van u
een steile helling en links een haag. Bij weiland
(alweer prachtig uitzicht over de “vurige dame”)
passeert u een draaihekje en volg het pad dat een
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dalend pad wordt. Loop het trappenpad omlaag.
Aan de 3-sprong gaat u L met links van u
afrastering van weiland. Loop dan het volgend
trappenpad omlaag. Aan de kruising bij volgend
bordje “sentiers de Coteaux Favechamps
(bonenvelden)” gaat u R en via draaihekje verlaat
u groengebied rondom de Citadel. Volg dan de
asfaltweg omlaag langs het psychiatrische
ziekenhuis voor ouderen (dementie/alzheimer).
6. Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing bij
roze gebouwen van een Ministerie van het Waals
Gewest gaat u scherp L. Volg RD deze weg, die
een eindje verder een dalende weg wordt.
Beneden, waar de asfaltweg bij huisnr. 12 links
omhoog buigt, gaat u R over het pad richting
toren met spits torentje van de Saint Servais kerk.
Ga de trap af en loop RD de kasseienweg omlaag
langs de grote Saint Rochus kapel. Aan de 3sprong bij de (gesloten) ingang van de St.
Rochus kapel (1682), gaat u R de steile
kasseienweg omlaag langs huisnr. 16. Let op!
Bijna beneden bij de rechts staande Église Saint
Servais kerk (933) gaat u L
(Passarel de la
Principauté de Liège). (Rechts beneden ziet u het
treinstation Liège – Palais). Via brug steekt u de
spoorlijn over. (Links ziet u het voormalig
Bisschoppelijk Paleis waarin nu de provincie Luik en
justitie is gehuisvest. Het toont aan hoe belangrijk
ooit Luik was.
Het huidige gebouw dateert
grotendeels uit de 18de en 19de eeuw Rechts van dit
gebouw ligt het grote plein Place Saint Lambert, het
centrum van Luik). Aan het eind van de volgende
brug loopt u RD (rue Saint Pierre later rue Saint
Croix) langs het standbeeld van de Russische
tsaar Peter de Grote, die ook in Maastricht is
geweest. Aan de 3-sprong voorbij de Collégial
Sainte Croix (1391/zie infobordje rechts van de weg)
gaat u RD (rue Saint Hubert) over de
kasseienweg. Aan de volgende 3-sprong bij
huisnr. 5 gaat u RD (rue Mont-Saint-Martin) de
asfaltweg omhoog. Negeer zijwegen en volg de
stijgende asfaltweg, die bij de basiliek Saint
Martin (1542) een bocht naar rechts en meteen
daarna een bocht naar links maakt, bijna 500 m.
RD. Boven aan de kruising in de wijk Saint
Laurent gaat u verder RD (rue Saint Laurent).
Negeer zijwegen.
(Tegenover huisnr. 118 passeert u links de
voormalige benedictijner Sint Laurentius abdij, die in
opdracht van bisschop Heraclius van Luik (968) werd
gebouwd en omstreeks 1020 gereed kwam. In 1792
marcheerden de Franse troepen de stad binnen en
werd de abdij omgevormd tot militair hospitaal
(Hôpital Saint-Laurent). Daarna is de abdij, die bijna
geheel geplunderd was, nog even in handen geweest
van de monniken. In de roerige jaren die volgden
werd de abdij onder meer ingericht als kazerne en
militaire gevangenis. In 1830 werd het complex door
de regering van de nieuwe Belgische staat definitief
als militair hospitaal aangewezen. In 1839
arriveerden
de
Zusters
Augustinessen van
Godshuizen van Parijs. Er werd een klooster voor
hen gebouwd op het abdijterrein en zij bleven tot

1970 de zieken verzorgen. In 1893 werd een
artilleriekazerne op het terrein gebouwd. Een groot
deel der abdijgebouwen werd gesloopt maar het 15eeeuwse poortgebouw bleef behouden)..
7. Aan de kruising met verkeerslichten gaat u L.
Meteen daarna bij fontein/waterpunt loopt u RD
over het trottoir langs de hoge muur met de grote
blauwe (Blaustein) stenen, die nog bij het grote
voormalige abdijcomplex hoort. Loop dan RD
(rue Monulphe) de steile kasseienweg omlaag
langs huisnr. 83. Negeer zijwegen. (Bijna beneden
ziet u links bij huisnr. 27 en de rue Pouplin een
spoortunnel en /treinstation Jonfosse). Beneden aan
de T-splitsing gaat u R (rue Grandgacagne) de
eenrichtingsweg in langs huisnr. 2a. (Bij de
huisnrs. 16-18 passeert u het pand van een
voormalige geweren fabriek). Aan de T-splitsing bij
café gaat u R de kasseienweg omhoog. (Hier
liggen nog enkele cafeetjes). Meteen daarna gaat u
aan de Y-splitsing L (rue Saint Gilles) de
kasseienweg omhoog. Neem de eerste weg L
(Rue Duvivier). Aan de kruising bij een gebouw
van de universiteit Luik afd. architectuur gaat u
RD (Rue Courtois). Let op! Tegenover huisnr. 12
gaat u L. Meteen daarna gaat u R over de
asfaltweg. Na 25 m. gaat u R over het grindpad
het park in. (U loopt hier door het park Jardin
Botanique). Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong
bij 3 zitbanken gaat u L. Meteen daarna aan de 4sprong voor speeltuintje gaat u R. Negeer alle
zijpaden en volg RD de brede dalende grindweg
met even verder links van u een vijver Let op! Bij
de betonnen rand in de vijver gaat u R tussen 2
dikke platanen door en u verlaat het park. (Bij het
verlaten van het park ziet u rechts boven in de verte
op
de
heuvel
in
het
stadsdeel
Cointe
het herdenkingsmonument
(toren)
“Mémorial
Interallié” dat in 1936/1937 gebouwd is ter ere van de
geallieerde
oud-strijders
van
de
Eerste
Wereldoorlog). Loop nu RD (Rue du Jardin
Botanique) over de licht dalende weg. Negeer
zijweg links.
8. Beneden aan de kruising met verkeerslichten
gaat u L. Meteen daarna, voor de Église du Saint
Sacrement, steekt u R via het zebrapad de twee
rijbanen van de boulevard d’Ánvroy over. Aan de
overzijde steekt u R nogmaals via een zebrapad
de weg over. Ga dan L en ga dan meteen R over
het brede betonplaten pad. U loopt nu door het
Parc D’Avroy.
U passeert meteen links het
Madmuseum. (In dit museum worden werken van
kunstenaars
met
een
mentale handicap
tentoongesteld). Let op! Neem nu het tweede
grindpad L richting de vijver. (Rechts ziet u hier de
in-uitgang van een tunnel). Loop nu RD met links
van u de vijver. Aan het einde van de vijver gaat u
bij infobordje R het grindpad omhoog met links
van u vier beelden (2 x2). Bij deze vier beelden,
een oorlogsmonument ter ere van de 17.000
verzetsstrijders die gestorven zijn in WOII, steekt
u via het zebrapad de weg en dan nog een weg
over en loop dan RD (Avenue des Croix du Feu)
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met links en rechts parkjes waarin beelden staan.
Loop bij verkeerslichten RD de eerste brug over.
(Links ziet u een oorlogsmonument met veel kruisen.
genaamd Monument aux Liégeois morts pour la
liberté). Ga dan meteen R (esplanade Albert 1er)
over de betonplatenweg en loop de stenen trap
omlaag. 20 Meter voor het grote standbeeld van
koning Albert 1er op paard gaat u L. groot
ruiterstandbeeld ter ere van Karel de Grote, die
in 742 in de omgeving van Luik geboren werd gaat u
L). Meteen daarna gaat u voor de Maas R.. Volg
nu 1,5 km het brede pad (promenade) met de vele
heel lange zitbanken RD met links van u de
Maas/La Meuse. (Links ziet u weer het Palais de
Congres en voor u weer het hoge glazen gebouw van
het Ministerie van Financiën). Loop onder de
voetgangersloopbrug
(Passerelle
La
Belle
Liègeoise) door. Voor de volgende brug gaat u
omhoog. (U loopt dus niet onder de brug door) en
steek dan L via deze prachtige brug Pont de
Fagnée, met de vier pilaren waarop “gouden”
engelen” staan, de Maas over. (Deze brug, waar
de Ourthe en de Maas samenvloeien, werd gebouwd
voor de Wereldtentoonstelling van 1905 met als
voorbeeld de beroemde Pont-Alexandre III te Parijs.
Bij het begin van de brug staan de bronzen beelden
van Neptunes en Atlas. Ook de gouden 'medaillons',
de andere beelden en de oude lantaarnpalen maken
deze brug zo bijzonder).
9.
Meteen na de brug gaat u L de brede trap
omlaag en volg het dalende pad langs de reling.
Beneden gaat u scherp L over de brede
kasseienweg langs de Maas en loop even verder
onder de brug door, waaraan “gouden” gezichten
van mannen en vrouwen (om en om) hangen.
Loop dan RD het klinkerpad omhoog. (Dus niet
vlak langs het water). Boven volgt u RD het
klinkerpad langs de Maas en doorgaande weg.
Neem het eerste pad scherp R terug omlaag en u
loopt even vlak langs de Maas. Voorbij treurwilg
loopt u onder het viaduct. Loop voorbij sluis RD
(Rue des Aguesses) over de grindweg. Volg nu
800 m. de grindweg langs het Canal du Ourte.
(Even verder passeert u een gevechtsboot met
mitrailleer (08-2017) Het Ourthe kanaal ook wel
Maas-Moezel kanaal genoemd is een nooit volledig
afgewerkt kanaal dat een verbinding moest vormen
tussen Maas en Moezel. Door o.a. de enorme
kostprijs en de opkomst van de spoorweg kwamen
de werken tot stilstand). Een eind verder loopt
onder dikke buis en twee spoorbruggen door. Na
600 m. gaat u aan de 4-sprong bij de volgende
sluis verder RD langs het kanaal. Steek na 200
via de brug L het kanaal over en volg RD het
klinkerpad. Bij het zebrapad gaat u RD over de
grote parkeerplaats van het winkelcentrum dat 99
winkels (08-2017) en 2.200 parkeerplaatsen,
waarvan 1.600 overdekt, heeft. Loop RD door de
overdekte parking en u komt weer bij het
beginpunt aan de Ourthe
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