FIETSEN,
TREINEN &
LANDSCHAPPEN
#SlowTourism in de provincie Luik

Lijn 38
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FIETSEN, TREINEN & LANDSCHAPPEN

HET CONCEPT
Een andere, milieuvriendelijke manier
van reizen
Landschappen ontdekken met de fiets
maar nu ook vanuit de trein
Tochten met een niet al te
ingewikkelde opzet
Veelzijdige routes waarbij gebruik
wordt gemaakt van RAVeL en het
knooppuntennetwerk
Met tips voor de meest gunstige
perioden om de regio te bezoeken
Onze bijzondere pareltjes op elk
moment tot ieders beschikking.

LIJN 38
Lijn 38 is een van de oudste en bekendste stukken van het RAVeL tussen Luik en de
Duitse grens, met het wallenlandschap van het Land van Herve in een prachtige groene
omgeving. U kunt er vanuit de vele uitkijkpunten genieten van het landschap.
L38 begint aan het station van Welkenraedt. Bierliefhebbers kunnen tijdens de fietstocht
een bezoek brengen aan de Brasserie Grain d’Orge. De weg loopt verder in de richting van
Aubel, een dorp dat bekend is voor zijn stroop en cider. Vervolgens verlaat u L38 om een
van de mooiste dorpen van Wallonië te verkennen: Clermont-sur-Berwinne. Daarna trekt
u richting Herve waar u eventueel de Espace des Saveurs et Découvertes kunt bezoeken.
Het wallenlandschap van het Land van Herve gaat geleidelijk over in de ‘terrils du Hasard’
tussen Retinne en Micheroux, waarna u terugkeert naar Luik.

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE TOCHT
DETAILS
Vertrekpunt : Station van Welkenraedt (H. 255 m)
Eindpunt: Station Luik-Guillemins (H. 62m)
Afstand:

58 km

Duur bij benadering (zonder pauze):

3u45

Niveau:

gemakkelijk

Positieve hoogtemeters:

345 m

Negatieve hoogtemeters:

539 m

GEBRUIKTE WEGEN
RAVeL en paden voor fietsers en wandelaars

45 km

Gedeelde wegen (auto's & fietsen)

13.5 km

Asfaltwegen

55.3 km

Onverharde wegen en paden

3.2 km

SOORT FIETS
 VTC-fiets

 mountainbike

 Elektrische fiets

 Aanhangwagens voor kinderen

AANBEVOLEN SEIZOEN(EN)
April-mei : wanneer de fruitbomen in bloei staan

 Racefiets

 Stadsfiets

 Tandem

TE VOLGEN KNOOPPUNTEN:
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Place de la Gare 11, Welkenraedt
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Place des Guillemins, 4000 Liège
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HOE HET WERKT & DE BORDJES TUSSEN
VOORBEELD VAN TE VOLGEN KNOOPPUNTEN: 41 TOT 42
Knooppunten

Knooppunten

Bordjes tussen de knooppunten bij iedere kruising
Le long de la Meuse

Te volgen richting

Plateau du Pays de Herve

Nieuwe te volgen richting

OP UW ROUTE
Hombourg

Aubel
2

1

Bois de la Hees
3
1
Clermont-sur-Berwinne
a

Dienst voor toerisme van het Land van Herve
b

Aankomst : Park de La
Boverie
7

4

P

Thimister

Vertrek : station van
Welkenraedt

5
6

8

P

Station Luik-Guillemins

Gegevensbronnen: SPW

x

Knooppunten
Provincie Luik

Treinstation

Toeristische attractie

Café / Bar

RAVeL

P

Gratis parkeren

Uitkijkpunt

IJsverkoop

Onverharde wegen

P

Betaald parkeren

Karakteristiek dorp

Frituur / Snack

Dienst voor toerisme

Openbaar toilet

Speeltuin

Onze favorieten

Picknickplaats

Ambachtelijke
streekproducten

Fietsreparatie

Bar / Restaurant

Oplaadpalen
voor elektrische fietsen

Rustige gedeelde
wegen (fiets + auto)
Helling van 3% tot 5%
Helling van 5% tot 8%
Helling > 8%

Meer informatie vindt u op onze website : nl.liegetourisme.be/fietsen-treinen-landschappen-lijn-38

Onze favorieten
Bos van Hees
De route gaat door het bos van Hees met zijn
unieke flora: geurige lievevrouwebedstro, paarse
orchideeën… Geniet van het gezang van de vele
vogels. Aan het eind van het dorp kunt u genieten van
het prachtige Homburgse landschap met de vele hagen
die zo kenmerkend zijn voor het wallenlandschap van
Herve.
Tussen knooppunten 72 en 54

Het dorp Clermont
(een van de mooiste dorpen van Wallonië)
Het dorp dat omgeven is door uitgestrekte omheinde
graslanden ligt op de top van een heuvel en
wordt gedomineerd door een imposante kerk. De
architectuur in het dorp wordt gekenmerkt door het
gebruik van baksteen voor de muren, leisteen voor de
zadeldaken, steen voor de omkadering van de ramen
en hoeksteen.
De eenvoud van de bouwvolumes wordt doorbroken
door slim gebruik van decoratieve vondsten in de
toepassing van de leisteen. Windhanen sieren de
daken en tonen mooie staaltjes van ijzerwerk. Het
meest kenmerkend is het stadhuis dat dateert van
voor 1888 met zijn portiek over de straat heen.
Bijzonderheden:
• De Sint-Jakobuskerk (17e eeuw) met het kerkhof;
• Place de la Halle;
• Het oude stadhuis (1888), dat over de straat heen
is gebouwd met onderdoorgang in lengterichting,
wordt tegenwoordig gebruikt als trouwlocatie,
vandaar de uitdrukking: “in Clermont trouwen ze
op straat”;
• de boerderij van het kasteel van Clermont
• Maison Pirenne;
• Remember Museum 39-45.
Rue du Bac, 4890 Clermont (kort voor knooppunt 45)
www.beauxvillages.be/les-villages/clermont-surberwinne.htm

OOK TE ZIEN
Fort van Battice
a

Het Fort van Battice is een van de vier forten die gebouwd
werden in de jaren 30 (namelijk tussen 1934 en 1937). In
mei 1940 werd het fort 12 dagen lang belegerd door de
zware artillerie en de luchtmacht van het Duitse leger.
Eén enkele bom afgeworpen door een Stuka ketste
ongelukkig af en doorboorde een gevechtsblok waarbij
28 soldaten werden gedood. De omvang van de schade
is nog steeds te zien in het kleine museum dat in het blok
gevestigd is.
Het bezoek aan de magazijnen van het fort, 35 meter
onder de grond, is zeer interessant: een dynamische
demonstratie van een draaikoepel met twee 75 mm
kanonnen, muurschilderingen in de ondergrondse
kazerne, een aggregaat in perfecte staat en volledig
gerestaureerde kazematten met schietgaten voor 60
mm kanonnen en mitrailleurs.
Bezoek onder begeleiding van een gids: iedere
zaterdagmiddag van maart tot november. Een parcours
van ongeveer 3 kilometer op en in het fort: twee lange
trappen geven toegang tot de galerijen en de ruimten die
zich 30 meter onder de grond bevinden - (temperatuur
+/- 10° in zomer en winter). Het dragen van loopschoenen
en warme kleding wordt aanbevolen.
www.fort-battice.net
Rue d'Aubel, 4651 Battice

© Dienst voor Alain Boos

Espace Saveurs et découvertes
b

© Dienst voor toerisme van het land van Herve

Gevestigd in het voormalige treinstation van Herve,
verwelkomt het Espace des Saveurs et Découvertes
u voor een virtuele ontdekkingstocht door deze
geweldige regio met zijn wallenlandschap. Ga zitten
aan de tafel die speciaal voor u is gedekt door Jean
de Herve en volg deze persoon op een zwerftocht
door de dorpen op zoek naar streekproducten en een
onverwacht erfgoed. Smaken en tradities, het Land van
Herve... Genieten naar hartenlust!
1 Place de la Gare, 4650 Herve
www.paysdeherve.be

Streekproducten
Het Land van Herve, een regio die rijk is aan smaken, biedt
allerhande delicatessen om bij te watertanden: bieren,
stroop, kaas, cider, wijn, chocolade, etc. Onderweg
komt u tal van producenten van streekproducten tegen
waarvan u de werkplaats kunt bezoeken om meer te
leren over hun ambacht. Het is ook mogelijk om een
streekgerecht te nuttigen in een van de restaurants
langs Lijn 38.
© Dienst voor toerisme van het land van Herve

U vindt alle adressen op onze website:
nl.liegetourisme.be/fietsen-treinen-landschappen-lijn-38
www.paysdeherve.be/nl/les-producteurs

ETEN EN DRINKEN
Voor een hapje of een drankje kunt u terecht in
Welkenraedt, Homburg, Aubel, Clermont, Battice,
Herve, Micheroux, Retinne, Vaux-sous-Chevremont en
Luik.
U vindt alle adressen op onze website:
nl.liegetourisme.be/fietsen-treinen-landschappen-lijn-38

FIETSVERHUUR
Pro Vélo Liège
Place des Guillemins 2 - 4000 Luik
Tel.: +32 (0) 4 222 99 54
liege@provelo.org
Maandag : 13:00 - 18:00 uur, dinsdag tot vrijdag : 10:00 18:00 uur. Zaterdag: 10:00 - 16:00 uur
www.provelo.org (reserveren verplicht)

FIETSREPARATIE

Jobkenne Motor-Cycles
Rue du Herve 155, 4651 Herve
Tel.: +32 (0) 87 67 90 78
Maandag : 14:00 - 18:00
Van dinsdag tot zaterdag : 9:00 - 18:00
Fabbri Cycles
Rue Arsène Falla 11, 4621 Fléron
Tel.: +32 (0) 4 358 86 54
Maandag : 10:00 - 12:00
Van woensdag tot vrijdag : 10:00 - 12:00 en 14:00 18.00. Zaterdag : 9:00 - 13:00
Galeries du Cycle
Quai de la Boverie 78 – 4020 Luik
Tel.: +32 (0) 4 223 66 32
Van dinsdag tot zaterdag : 9:30 - 18:00
Pro Vélo Liège
Place des Guillemins 2 - 4000 Luik
Tel.: +32 (0) 4 222 99 54
Maandag : 13.00 - 18.00 Dinsdag tot vrijdag: 10:00 18:00. Zaterdag: 10.00 - 16.00

DIENST VOOR TOERISME

Velozophie
Neutralstraße 903, 4840 Welkenraedt
Tel.: +32 (0) 87 85 27 92

Dienst voor toerisme Aubel

Maandag : 12:00 - 18:00
Van woensdag tot zaterdag: 10.00 - 18:00

Tel.: +32 (0) 87 68 01 39

Lecloux Pol Cycles
Place Nicolaï 16, 4880 Aubel
Tel.: +32 (0) 87 68 72 12

Dinsdag, woensdag, vrijdag : 8:00 - 12:00 en 13:00 16:30. Donderdag : 13:00 - 16:30. Zaterdag : 9:30 - 13:30
Zondag*: 9:30 - 13:30 uur (*van Pasen tot september)

Van dinsdag tot vrijdag : 9:00 - 18:00
Zaterdag : 9:00 - 16:00

www.aubeltourisme.be

Cycles Henrard
Route d'Aubel 69A, 4890 Thimister-Clermont
Tel.: +32 (0) 87 77 31 03
Van dinsdag tot vrijdag : 10:00 - 12:30 en 13:30 - 18:00
Zaterdag : 10.00 - 17:00
La Roue Libre
Rue du Herve 83, 4651 Herve
Tel.: +32 (0) 87 67 90 95
Maandag : 9:00 - 18:30.
Van woensdag tot vrijdag : 9:00 - 18:30
Zaterdag : 9:00 - 18:00

Place Nicolaï, 1 Aubel
4880 Aubel
tourisme@aubel.be

Dienst voor toerisme Thimister-Clermont
Centre 2
4890 Thimister-Clermont
Tel.: +32 (0) 87 34 32 86
office.tourisme@thimister-clermont.be
Dinsdag: 8:30 - 12:30 Woensdag : 8:30 - 12:30 en 13:30
- 16:30. Donderdag : 8:30 - 12:30
Tijdens de Paas- en zomervakantie van maandag tot
zondag van 10:00 tot 18:00 uur :
Hôtel de Ville, Place de la Halle
Clermont-sur-Berwinne.
www.thimister-clermont.be/commune/servicescommunaux/tourisme

Dienst voor toerisme van het Land van Herve

Dienst voor toerisme Luik

Place de la Gare, 1
4650 Herve

Rue de la Boucherie 4 B
4000 Luik

Tel.: +32 (0) 87 69 31 70

Tel.: +32 (0) 4 223 92 21

info@paysdeherve.be

info@visitezliege.be

Van dinsdag tot vrijdag : 9:00 - 18:00
Zaterdag en zondag : 10.00 - 18:00

Van maandag tot zaterdag: 9:00 - 17:00.
Zondag : 9:00 - 16:00.

www.paysdeherve.be

www.visitezliege.be

Dienst voor toerisme Fléron
Rue François Lapierre, 33
4620 Fléron
Tel: +32(0) 4 355 91 90
tourisme@fleron.be
Van maandag tot vrijdag : 9:00 - 12:00 en 14:00 16:00.
In het weekend gedurende de maanden juli en
augustus : 10:00 - 14:00 (in de bibliotheek).
Het 1e weekend van september : 10:00 - 14:00.
In de weekenden tijdens de voorjaarsvakantie :
10:00 - 14:00.
www.fleron.be/loisirs/tourisme/office-dutourisme

CHARLEROI

Stations met interessante reistijden
per trein om aan te knopen en terug
te komen van de wandeling

Aankomststation voor de wandeling

Vertrekstation voor de wandeling

GENT-ST-PIETERS
Ma.-Vr : H : 2h10 / T : 1h32
WE : H : 1h05 / T : 1h31

BRUXELLES-M
Ma.-Vr : H : 1h38 / T : 60 min
WE : H : 1h38 / T : 60 min

H
T

Terugreis

Heenreis

MARLOIE

MARCHE

Betaald parkeren

Gratis parkeren

Station met parking voor de combinatie
auto+fiets+trein

CINEY

ANDENNE
Ma.-Vr : H : 1h27 / T : 32 min
WE : H : 1h35 / T : 32 min

NAMUR
Ma.-Vr : H : 1h40 / T : 48 min
WE : H : 1h56 / T : 48 min

GEMBLOUX

Ma.-Vr Op weekdagen
WE In het week-end

OTTIGNIES

HAMOIR

AYWAILLE

SPA

Luxembourg

EUPEN

KÖLN
Ma.-Vr : H : 1h32 / T : 2h09
WE : H : 1h39 / T : 2h16

DÜREN
Ma.-Vr : H : 1h05 / T : 1h38
WE : H : 1h05 / T : 1h37

AACHEN HBF
Ma.-Vr : H : 15 min / T : 53 min
WE : H : 15 min / T : 52 min

WELKENRAEDT

TROISVIERGES

VERVIERS

TROIS-PONTS

PEPINSTER

PAYS DE HERVE

VISÉ
Ma.-Vr : H : 1h09 / T : 17 min
WE : H : 1h01 / T : 17 min

HERSTAL
Ma.-Vr : H : 1h07 / T : 13 min
WE : H :49 min / T : 13 min

LIERS

r

Gee

MAASTRICHT
Ma.-Vr : H : 1h24 / T : 33 min
WE : H : 1h16 / T : 34 min

LIÈGE-GUILLEMINS
Ma.-Vr : H : 30 min
WE : H : 30 min
SERAING
Ma.-Vr : H : 51 min / T : 11 min
WE : H : 53 min/ T : 11 min

TONGRES
Ma.-Vr : H : 1h32 / T : 35 min
WE : H : 1h24 / T : 36 min

HASSELT
Ma.-Vr : H : 1h46 / T : 60 min
WE : H : 1h48 / T : 60 min

WAREMME
Ma.-Vr : H : 1h23 / T : 21 min
WE : H : 1h12 / T : 31 min

LANDEN
Ma.-Vr : H : 1h37 / T : 30 min
WE : H : 1h22 / T : 41 min

TIENEN
Ma.-Vr : H : 1h29 / T : 40 min
WE : H : 1h29 / T : 56 min

LEUVEN
Ma.-Vr : H : 1h07 / T : 29 min
WE : H : 1h07 / T : 29 min

e

BRUXELLES-N
Ma.-Vr : H : 1h27 / T : 49 min
WE : H : 1h27 / T : 49 min

rth
Ou

MECHELEN
Ma.-Vr : H : 1h45 / T : 1h11
WE : H : 1h58 / T : 1h04

FIETSEND VAN STATION NAAR STATION

e
Meus

OP PAD MET DE TREIN
Het reizen met de trein en dan ook nog met een fiets is niet voor iedereen de dagelijkse praktijk. Hieronder
staan alle tips, stap voor stap, zodat uw uitje zo aangenaam mogelijk verloopt.
Controleer voor vertrek nog even de reistijden via de website of de app van de NMBS. Een wijziging als
gevolg van werkzaamheden of vertraging kan uw planning door de war sturen.

1

CONTROLEER allereerst met behulp van bovenstaande kaart of de combinatie 100% trein + fiets
ook mogelijk is vanaf het station dat het dichtst bij u in de buurt is. Let op, u mag niet met een
fiets op de trein stappen op de stations Brussel-Centraal, Brussel-Kapelkerk en Brussel-Congres.

2

Plan uw heen- en terugreis per trein afhankelijk van de verwachte duur van uw fietstocht via
de mobiele app of website (www.belgianrail.be) van de NMBS. Houd rekening met genoeg tijd
voor eventuele pauzes, een aperitief of om lokale bezienswaardigheden te bezoeken. Reken
daarbij niet op de laatste trein, want dan is er geen alternatief meer in geval van een storing. De
vervoerbewijzen zijn de hele dag geldig en niet alleen op een bepaald tijdstip.

3

Selecteer de voordeligste tariefformule.
En kinderen?
Kinderen onder de 12 reizen met een volwassene hoeven niet te betalen voor de treinreis. Wel is er
een vervoersbewijs nodig voor hun fiets.
Jongeren onder de 26?
Als een enkele reis meer dan € 6.60 kost, kies dan voor de GO PASS ONE (treinkaartje voor 1 enkele
reis à € 6.60) of de GO PASS 10 (€ 53 voor 10 enkele reizen als u met meerdere personen reist van
onder de 26).
Volwassenen die af en toe met de trein reizen
Een RAIL PASS kost € 83 voor 10 enkele reizen. Deze staat niet op naam en kan door verschillende
reizigers worden gebruikt. Als u met twee personen reist, kijk dan op de automaat of de aankoop
van 2 treinkaartjes heen en terug niet duurder is dan een RAIL PASS.
Personen ouder dan 65 jaar?
Als u één dag of zelfs twee dagen gaat reizen met de fiets en u maakt een lange treinreis, kies dan
voor een Senior ticket (heen- en terugreis op dezelfde dag voor slechts € 7.20, let op: doordeweeks
is deze formule alleen geldig na 9 uur).
Een vouwfiets?
Deze mag gratis meegenomen worden in de trein.

Een fietsticket ?
Een fietsticket voor een enkele reis kost € 4 met inbegrip van vertrek of aankomst op de
grensstations Maastricht en Aachen.
U hoeft niet meer twee tickets in te vullen en er één aan uw fiets te bevestigen. U hoeft alleen maar
het vertrek- en aankomststation aan te geven op het moment dat u het kaartje bij de automaat
koopt of op de NMBS app. Bij de automaat selecteert u ‘Andere producten’ - ‘Supplement’ ‘Fietsticket’. Op de NMBS app of website selecteert u het product of ticket ‘Fiets Supplement’.
Voor een fiets met kinderaanhanger hoeft u maar één kaartje aan te schaffen.

4

Waar kan ik mijn treinkaartje kopen ?
Koop uw treinkaartjes en fietssupplementen bij de automaat, aan het loket, via de nmbs.be, via
de NMBS app of bij geregistreerde verkopers. Het fietsticket vindt u onder ‘supplement’. Als u uw
treinkaartje in de trein koopt, wordt een ‘boordtarieftoeslag’ berekent boven op de prijs.

5

Hoe neem ik mijn fiets mee op de trein ?
Wij herinneren u eraan:
• dat de fiets door de reiziger zelf in en uit de trein moet worden gedragen en dat hij/zij voor
de fiets verantwoordelijk is vanaf het moment van binnenkomst op het vertrekstation tot het
verlaten van het eindstation.
• het aantal plaatsen is beperkt en het treinpersoneel kan u vragen om de volgende trein te
nemen;
• reserveren voor groepen die met de fiets reizen is niet mogelijk. Indien u met een groep van
meer dan vijf personen reist, denk er dan aan om u te verspreiden over verschillende treinen.
Op sommige lijnen rijden doordeweeks 2 tot 4 treinen per uur.
Overigens zijn de voorwaarden voor treinreizen met de fiets zeker verbeterd de afgelopen jaren.
Bepaalde treinen hebben een speciaal fietsgedeelte (zichtbaar logo op het venster) waar u zelf uw
fiets in de trein kunt plaatsen en in de buurt van uw fiets kunt plaatsnemen.
De treintypes met de verschillende fietscompartimenten
DESIRO
Fietscompartiment in het
midden van de trein

IC-treinen : Luik - Quiévrain
en S treinen : Hasselt Maastricht
Fietscompartiment in het
midden van de trein, vrij
toegankelijk

IC treinen : Oostende- Eupen
Coach met vrij toegankelijke
fietsplaatsen, in het midden
van de trein

Oudere bussen : S, L en P
treinen
Fietscompartiment
aan
de ene kant van de trein
indien niet gekoppeld,
toegankelijk op verzoek
aan de treinbediende

Trein Luik-Namen-Brussel

Trein Welkenraedt - Kortrijk

Fietscompartiment in de
eerste klas wagon, toegangelijk op verzoek aan de
treinbediende

Gemengd
benedendek
voor fietsen en passagiers,
in het midden van de trein,
toegankelijk op verzoek aan
de treinbediende

MET DE AUTO
Als de combinatie 100% trein + fiets niet mogelijk is bij het dichtstbijzijnde station, kunt u kiezen voor een
van deze twee oplossingen:
Parkeren bij Welkenraedt (vertrek) en terugkeren vanaf Luik-Guillemins (aankomst) per trein (gratis).
Stationsparking : Place de la Gare 11, Welkenraedt
Parkeren bij Luik-Guillemins (aankomst) en per trein naar het startpunt van de tocht in Welkenraedt
(betaald).
Parking P1 : Av. de l'Observatoire, 4000 Luik
Type: kelder - Toegang: 24/7 - Vrije hoogte: 2,10 m - Aantal parkeerplaatsen: 503
Parking P2 : Rue Sclessin, 4000 Luik
Type: buiten - Toegang: 24/7 - Vrije hoogte: onbeperkt - Aantal parkeerplaatsen: 156
Parking P3 : Rue du Plan incliné, 4000 Luik
Type: parking met verschillende verdiepingen - Toegang: 24/7 - Vrije hoogte: 2 m - Aantal parkeerplaatsen: 700
Alle informatie is te vinden op belgianrail.be

CHECKLIST VOOR VERTREK
Stel de hoogte van het zadel en het stuur af, check de staat van de banden, remmen, verlichting en
versnellingen.
Kies voor tassen achterop in plaats van een rugzak (transpiratie, ongemak...) om uw kleding, picknick in
te vervoeren,... Een tas aan het stuur is handig voor de dingen die u regelmatig nodig heeft.
Een comfortabel zadel als u meerdere dagen op pad bent.
Een reparatiesetje: bandenplakspullen, geschikte fietspomp, extra binnenband, inbussleutels.
Een goed fietsslot (maak uw slot altijd vast aan het fietsframe via een van de wielen).
Op het weer afgestemde kleding:
in de zomer: zonnebril, pet/hoed/helm, zonnebrandcrème;
in de winter: handschoenen en muts.
Voor elektrisch aangedreven fietsen; zorg dat de batterij de avond ervoor volledig is opgeladen. Neem
uw lader mee.

BELANGRIJKE TIPS
Op de RAVeLpaden is de maximum snelheid 30km/u en hebben voetgangers voorrang. Wees hoffelijk!
Houd altijd rechts aan (zelfs op de RAVeLpaden, bij tegenliggers of als iemand u inhaalt).
Rijd niet te dicht op elkaar om ongelukken te vermijden.
Let op de berm en op rails die maar op één punt vastliggen (val gegarandeerd!).

Ontwerp en uitvoering:
Liège Europe Métropole ASBL
Verantwoordelijke uitgever:
Liège Europe Métropole ASBL en de Fédération du Tourisme de la
Province de Liège
De uitgevers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor
ongelukken of schade die op het parcours wordt veroorzaakt.
Alle informatie in dit document en het plattegrond zijn gepubliceerd
als richtsnoer. De uitgevers kunnen niet verantwoordelijk worden
gesteld in geval van onopzettelijke hiaten of foutieve vermeldingen.
Suggesties of wijzigingen kunnen worden gestuurd naar: info@
liegeeuropemetropole.eu
Foto's:
Audrey Köttgen (LEM), Patrice Fagnoul (FTPL)
In samenwerking met

