Driehonderdenvierenzeventig brede treden telt de trap die in Luik van het hart van de oude
binnenstad rechtstreeks naar de citadel voert. Zo konden de soldaten die boven in het garnizoen
gelegerd waren, in geval van onrust, snel het centrum van de stad bereiken. Iets wat in de roerige
negentiende eeuw tot driemaal toe gebeurde.
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De mijnbouw

Route informatie

Hoewel er van oudsher rondom Luik op bescheiden schaal

De stad Luik geeft een folder uit waarop alle wandelingen langs de helling van de citadel staan

steenkool werd gedolven, is het de industriële revolutie

beschreven. Daarop staat ook heel veel informatie over bezienswaardigheden.

die maakt dat de exploitatie van steenkool op grote schaal
ter hand genomen wordt. Er waren aan het begin van de

Er zijn in totaal zes routes, aangegeven met verschillende kleuren. De routes zijn afzonderlijk

twintigste eeuw nog 65 werkzame mijnen in de directe

te lopen maar ook met elkaar te combineren.

omgeving van de stad. De aanwezigheid van steenkool
zorgde er ook voor dat in de late 19de en begin 20ste eeuw

GR 412 est Sentier des terrils slingert langs een tiental voormalige afvalbergen aan de noord-

de staalindustrie, die veel steenkool nodig had, zich hier

kant van Luik. De route gaat langs o.a. het kasteel van Bernalmont en buigt daar dan naar

ging vestigen. De achteruitgang van de mijnbouw b
 egon

de Maas. Er loopt ook variant van deze GR langs de terrils van de ‘Batteri Nouveau’ en

na de Tweede Wereldoorlog met de opkomst van gas en

‘Batteri Ancienne’, niet ver van de grote begraafplaats. Overal langs deze wandelroutes kun je

olie uit het Midden-Oosten en goedkopere steenkool uit

gemakkelijk naar het centrum van Luik terugkeren.

het Oostblok en later China. De laatste mijn in ‘het Luikse’
sloot in 1974 zijn poorten.
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