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Aan het Maison du Tourisme slaat u linksaf en wandelt u richting het 
station. Stap de inkomhal in en ga naar links richting de nieuwe loketten 
van de NMBS.
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Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
Kunstenaar: Alain Bietton (België)

Jaar: 2022 
Victor Hugo, de grote Franse schrijver en dichter, was ook 
een fervent reiziger. Vanaf 1837 bezocht hij verschillende 
keren Wallonië en in 1840 reisde hij langs de vallei van de 
Vesder naar Pruisen. Over onze vallei zei hij in zijn werk ‘Le 
Rhin’ het volgende: «Het is de mooiste vallei ter wereld. 
In dit seizoen, op een mooie dag met een blauwe lucht, is 
ze soms een ravijn, vaak een tuin, altijd een paradijs. Over 
onze bloeiende wolstad vertelde hij: «Verviers, in feite 
een onbeduidend stadje, is opgedeeld in drie wijken, met 
name Chick-Chack, Basse-Crotte en Dardanelle. Ik zag 
een jongetje van zes, meesterlijk rokend aan een pijp, bij 
de voordeur van een huis. Toen ik voorbij liep, barstte deze 
kleine roker in lachen uit. Ik moet er voor hem ongetwijfeld 

belachelijk hebben uitgezien.”

« Victor Hugo »
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Verlaat het station en neem de tweede straat links, de Rue aux Laines. 
Wandel tot aan het einde van de straat.
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Station van Verviers
Kunstenaar: Marie-Madeleine Pirkin (België)

Jaar: 1950
Twintig jaar na de inwijding van het centraal station, in het 
jaar 1950, liet de spoorwegadministratie een indrukwekkende 
muurschildering (2,5 m breed en 4 m hoog) maken om 
de restaurantruimte te verfraaien. te zien. Het schilderij 
stelt Limbourg voor met het kasteel met torentjes op de 
achtergrond, een viaduct in het midden, mogelijk dat van 
Dolhain, en een wapenschild dat sterk lijkt op dat van 
Verviers, ook al is het schilderij een voorstelling van het 

hertogdom Limbourg.

« Peinture de Limbourg »
2
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Tegenover de muurschildering wandelt u in de richting van de rotonde 
en de chocoladefabriek Darcis. Wandel langs de rechterkant van de 
chocoladefabriek en loop de parking van Hotel Verviers op. Steek deze 
eerste parking over en de volgende in de richting van de bioscoop. Ga naar 
de ingang aan de achterkant van de parking. Stap het gebouw binnen. 

4

Rue Peltzer de Clermont
Kunstenaars: Roger Leloup (België) 

en vzw « Art Mural » (België)
Jaar: 2018

Roger Leloup, in 1933 geboren in Verviers, is de geestelijke 
vader en tekenaar van Yoko Tsuno, de Japanse stripfiguur die 
in 1970 voor het eerst verscheen. Deze tekening komt uit 
het album ‘De pagode der nevelen’. De stad vertrouwde het 
werk toe aan de vzw ‘Art Mural’ uit Brussel. Die vzw heeft 
een honderdtal werken in ons land gemaakt, waaronder een 

veertigtal in Brussel.
De techniek is bijzonder: de vergrote tekening is gemaakt op 
kalkpapieren stukken van 80 cm op 2m50, geperforeerd met 
vele kleine gaatjes. De stukken op de muur worden geverfd 
met een vloeibare verf. De verf loopt door de gaatjes en door 
het kalkpapier te verwijderen wordt de tekening zichtbaar op 
de muur. De randen worden getrokken en de verschillende 

kleuren worden toegepast.

 « Yoko Tsuno »
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Bij het verlaten, ga terug over de parkeerplaats en door de straat aan uw 
linkerhand naar de verkeerslichten. Sla linksaf en steek over naar de rotonde. 
Cross de brug en sla rechtsaf de rue Jules Cerexhe in en vervolgens linksaf de 
rue de la links de Rue de la Régence in. Aan het einde van de straat slaat u 
rechtsaf de rue de la Chapelle. Langs het Centre Touristique de la Laine et de la 
Mode (CTLM) en blijf op het rechtse voetpad tot u Terrain d’Aventures bereikt.
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Cultureel Centrum
Kunstenaars: Françoise Voisin en Odile Bree (België)

Jaar: 2021
Deze twee muurschilderingen (één op elke verdieping) draaien 
rond het thema ‘ontsnappen’. De muurschildering op de tweede 
verdieping, gemaakt door de plaatselijke kunstenares Françoise 
Voisin, dompelt u onder in de wereld van Alice in Wonderland. 
Deze muurtekening toont een bos dat bestaat uit sleutels, 
lantaarns, schommels en verwijzingen naar de cultuurwereld. 
Verder zien we ook een hinkelbaan die ons meteen uitnodigt 
om mee te gaan op deze magische reis. De muurschildering op 
de eerste verdieping is gemaakt 
door de kunstenares Odile 
Bree. Ze biedt een volledig 
andere stijl maar is nog steeds 
verbonden met het thema van 
‘ontsnapping’ door burgers af 
te beelden als onderdeel van de cultuur. Opgelet: het gebouw is 
voor het publiek geopend vanaf 9 uur ‘s morgens op weekdagen 
en enkel in de namiddag tijdens het weekend. 

« Evasion »
4
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Wandel enkele meters verder over het voetpad, door het tweede hek, tot 
aan de tweede fresco van het Terrain d’Aventures.6

Terrain d’Aventures
Kunstenaars: Natasa Konjevic (Bosnië-Herzegovina), 

José Carvalho (Portugal), 
Polina Stoyanova « Jo Iyaa » (Bulgarije)

Jaar : 2017
Het project “Dire Nous” (“Zeg het maar”) verenigt 
verschillende partners waaronder het Maison des Jeunes 
des Récollets en de stad Verviers. De initiatiefnemers van 
de wijk uiten hun bezorgdheid over het dalende respect 
voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
in de wereld maar ook bij ons. Ze stelden vast dat artistieke 
expressie jongeren de mogelijkheid geeft om zich uit te 
drukken en beter te integreren in de samenleving. Op 
basis van die vaststelling heeft het Maison des Jeunes des 
Récollets de Europese uitwisselingen rond het thema van de 
mensenrechten en creativiteit aangewakkerd. De organisatie 
kreeg zelfs een beurs en het idee voor deze fresco’s volgde snel.

« Dire Nous »
5
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Wandel verder over het voetpad. Steek het voetpad aan de rue du Moulin 
over en steek vlak voor de rotonde opnieuw over aan het voetpad naar 
links. Steek vervolgens over aan het voetpad op de rue du Commerce.
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Terrain d’Aventures
Kunstenaar: Yassine Latrache (Frankrijk) 

Jaar : 2020
Deze fresco werd bedacht door 14 jongeren, in het kader 
van een projectoproep om burgerschap en interculturaliteit 
te promoten. Hij toont een hypergeconnecteerde figuur, 
half mens, half robot, die de stad en de natuur domineert. 
De volgende thema’s komen aan bod: de natuur in verval, 
de kunstmatige intelligentie die aan een opmars bezig is en 
de mens die de aarde steeds meer uitput. De vzw ‘Terrain 
d’Aventures’, opgericht in 1976, geeft toegang tot een groene 
ruimte in de stad waar jongeren allerlei activiteiten kunnen 
beleven. Het belangrijkste doel is het vormen van jongeren 
tot echte KRAKS (krachtdadig, actief, kritisch, solidair). 

« Medi-Act 19 »
6
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Wandel rechtdoor in de rue de Hodimont. Steek aan het einde van de 
straat recht over om op de Rue Spintay uit te komen.8

Rue du Commerce
Kunstenaars: Seb, Mick, John, Constant, Mouaad, Alain 

(België)
Jaar: 2006

Deze fresco sierde de ingang van het jeugdhuis van Hodimont 
sinds de jaren 90. Een tiental jaren later besloot de stad 
Verviers om de fresco op deze muur na te maken. We zien 
er een figuur met op zijn schouder een kruik waaruit de 
letters van de wijk ‘HODIMONT’ komen. De figuur staat 
voor de kracht en de vernieuwing van deze oude textielwijk. 
Bovenaan de fresco zien we de zin “la planète est ma patrie 
et l’humanité, ma famille” (“de planeet is mijn vaderland en 
de mens mijn familie”). Onderaan het werk staat de vertaling 

in het Waals.

« Rue du Commerce »
7
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Aan het eind van de straat gaat u rechtdoor zonder de brug over te 
steken. Wandel richting de volgende voetgangersbrug om aan het einde 
van de parking uit te komen. 
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Rue Spintay   
Kunstenaars: Polina Stoyanova « Jo Iyaa » (Bulgarije), 

Natasa Konjevic (Bosnië-Herzegovina), 
José Carvalho (Portugal) en Julien Demelenne (België)

Jaar: 2017
Dankzij Europese fondsen en subsidies van het Waalse Gewest 
heeft de stad twee gebouwen in de rue Spintay nieuw leven in 
kunnen blazen. Momenteel zijn hier gemeentelijke diensten 
ondergebracht. De fresco’s kunnen door iedereen vrij 
geïnterpreteerd worden. Ze zorgen voor kleur in een stedelijke 
ruimte, het delen van waarden en het creëren van eendracht in 
plaats van verdeling. De kunst neemt het gebouw in en verlegt 
de grenzen van onze verbeelding.

« Dire Nous »
8
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Loop langs de muurschildering en verlaat de parking. Sla linksaf voor de 
volgende muurschildering...10

Récollets
Kunstenaars: Natasa Konjevic (Bosnië-Herzegovina), 

Polina Stoyanova « Jo Iyaa » (Bulgarije), 
Davor Mulalic (Bosnië-Herzegovina), 

Julien Demelenne (België), 
José Carvalho (Portugal) 

Jaar: 2012
Dit is de eerste fresco uit de reeks ‘Dire Nous’. De fresco lag 
aan de basis voor de collectieve mobilisatie die leidde tot de 
Vervierse beweging. Links zien we de slogan ‘Vert et Vieux’ 
(‘Groen en Oud’) boven een textielmachine. De schilderingen 
verwijzen naar het verleden en het heden van de stad via de 
diversiteit en de rijkdom van samenleven. ‘Dire nous’ is een 
essay van de Franse journalist Edwy Plenel, verschenen in 
2016, precies één jaar na de aanslag op Charlie Hebdo. Het 
essay pleit voor een terugkeer naar de collectieve waarden. 
Elke fresco toont uittreksels uit dit essay om ons eraan te 
herinneren samen te leven, te delen, met elkaar te sprekenen 

solidair te zijn!

« Dire Nous »
9



Neem het straatje langs de kerk.
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 Enclos des Récollets
Kunstenaar: Muhamed Kafedžić « Muha » (Bosnië-Herzegovina)

Jaar: 2015
De kunstenaar ‘Muha’ werd uitgenodigd door het Maison des 
Jeunes des Récollets om met een nieuwe fresco aandacht 
te vragen voor de mensenrechten. De artiest kreeg het idee 
van een grote golf uit de neus van een figuur terwijl hij naar 
een sketch van Monty Python keek. Muha is verknocht aan 
het land van de rijzende zon. Hij laat zich inspireren door de 
Japanse prenten van de kunstenaar Hokusaï. Overal ter wereld 
tekent Muha golven. Hier zien we Margritte, naar het beeld 
het beroemde werk ‘De grote golf van Kanagaw’ uit 1831. De 
tentakels uit de hoed zijn eveneens een knipoog naar Hokusaï.

« Ceci n’est pas 
un Magritte »

10
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Sla linksaf richting de place du Martyr en wandel rechtdoor richting de 
rue du Collège. Sla op de rotonde linksaf in de rue des Alliés. Aan het eind 
van die straat gaat u rechtdoor de rue des Hospices in. Aan de splitsing 
wandelt u verder in de rue des Hospices aan de linkerkant.

12

Enclos des Récollets
Kunstenaars:
Polina 
Stoyanova « Jo Iyaa » 
(Bulgarije), 
Natasa Konjevic 
(Bosnië-Herzegovina), 
José Carvalho 
(Portugal) 
en Julien Demelenne 
(België)
Jaar: 2017

Deze fresco toont de dieren uit onze streken. Elke 
kunstenaar schilderde zijn deel van de muur met zijn eigen 
techniek (verfborstel, spuitbus, enz.). Al meer dan 30 jaar 
biedt het Maison des Jeunes des Récollets, aan het einde 
van de straat, activiteiten voor jongeren tussen 12 en 26 
jaar. Het hoofdthema is burgerschap dat hoofdzakelijk tot 
uiting komt via muziek en kunst. Het jongerenhuis behoort 
tot een Europees project dat interactie stimuleert, met name 
dankzij deze fresco’s.

« Dire 
Nous »11
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Aan de gekleurde paaltjes aan het einde van de straat slaat u linksaf in 
de rue Hombiet.13

Rue des Grandes Rames
Kunstenaars: Kinderen van de wijk

Jaar: 2020
De arbeiderswijk Grandes Rames, gebouwd in 1808, wordt 
gezien als de oudste van continentaal Europa. Het project 
werd uitgetekend door Raymond de Biolley, een beroemde 
Vervierse industrieel om de vele textielarbeiders die naar 
Verviers kwamen de mogelijkheid te geven om een ‘degelijke’ 
woning voor hun gezin te vinden. Vroeger woonden er meer 
dan 800 mensen in de wijk. Tijdens een stage georganiseerd 
door ‘La Page’, de stad en het ‘Atelier du Prince’, mochten 
de kinderen de paaltjes in de straat schilderen. Ook nu was 
het de bedoeling om kleur te geven aan de wijk ! Aarzel niet 
om deze leuke figuurtjes met uw eigen ogen te ontdekken!

« Poteaux des Grandes Rames »
12

Enclos des Récollets
Kunstenaars:
Polina 
Stoyanova « Jo Iyaa » 
(Bulgarije), 
Natasa Konjevic 
(Bosnië-Herzegovina), 
José Carvalho 
(Portugal) 
en Julien Demelenne 
(België)
Jaar: 2017
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Wandel terug naar de paaltjes en sla linksaf de rue Marie-Henriette in. 
Steek de brug over.14

Rue Hombiet
Kunstenaar: Jean Lequeu (België)

Jaar: 1996
‘La Page’ is al meer dan 30 jaar een huiswerkschool. De 
vereniging biedt ook verschillende workshops voor kinderen 
en hun ouders. Ze heeft verschillende doelstellingen: 
tolerantie, vriendschap, solidariteit, respect voor de ander 
en kinderen de mogelijkheid geven zich te ontplooien via 
voorstellingen, tentoonstellingen en feesten. Deze mooie 
fresco werd gemaakt door de Vervierse schilder Jean Lequeu 
op een muur van de voormalige gemeentelijke jongensschool. 
Deze school was overigens de school waar hij als kleine jongen 
naartoe ging. Via het werk wil de kunstenaar diversiteit op 

een dynamische en vrolijke manier tonen.

 « La Page » 
13
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Sla rechtsaf naar de rue du Prince.15

Rue Marie-Henriette - Espace Lentz
Kunstenaar: Françoise Martin (België)

José Carvalho (Portugal)
Jaar: 2020

Deze zesde fresco van ‘Dire Nous’, op de muur aan de ingang 
van de speelplaats, kwam tot stand in samenwerking met de 
stad en verschillende verenigingen. De bewoners van de wijk 
werden volledig bij het project betrokken door hun mening 
en suggesties via foto’s en ontmoetingen te vragen. De twee 
kunstenaars hebben zich er voor dit werk op geïnspireerd. 
Het citaat op deze fresco komt uit de enquête met de 
getuigenissen van de buurtbewoners. Kleur is nog steeds 
toonaangevend met het gezicht van een vrouw, in het midden 
een boom die zijn wortels toont en kleurrijke voorbeelden 

van onze fauna!

 « Dire Nous »
14
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Wandel verder in de straat en neem de eerste straat naar links, de rue Courte. 
Stop aan het einde van de straat aan het pleintje (square Louis Pirard).16

Rue du Prince
Kunstenaar: Philippe Baro (Zwitserland) 

Jaar: 2019
Dit privé-initiatief wil ons doen nadenken over de 
klimaatproblematiek. Het grote portret van de Zweedse 
Greta Thunberg, de wereldberoemde activiste tegen 
de klimaatopwarming, bevindt zich op de gevel van de 
voormalige, ontwijde kerk van het kapucijnenklooster die 
in 1892 gebouwd werd. Dit ‘street art’-werk werd in slechts 

enkele uren gemaakt met een overheadprojector.

« Greta Thunberg » 
15
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Wandel terug naar de rue Marie-Henriette en steek de brug over. Ga 
rechtdoor in de rue des Hospices. Ga verder in de richting van de rue 
des Alliés. Sla linksaf in de rue de la Paroisse. Sla rechtsaf in de rue des 
Raines. Bij de fontein in het midden van de rotonde gaat u linksaf richting 
de Mont du Moulin. Wandel voorbij het stadhuis en ga rechtdoor over 
de rue de Heusy tot aan de verkeerslichten.

Square Louis Pirard
Kunstenaars: Kinderen van de wijk

Jaar: 2020
Deze prachtige banken zijn geschilderd door de kinderen van 
de wijk dankzij de huiswerkschool ‘La Page’, het ‘Atelier du 
Prince’ en de stad Verviers. Het was de bedoeling om kleur 
in de wijk te brengen. Het ‘Atelier du Prince is een artistieke 
creatieruimte, kunstcentrum en ambachtscentrum, gelegen 
op de rue du Prince in de Pré-Javais-wijk. Het atelier 
biedt workshops rond papier mâché, poppentheater en 
kralencreaties voor beginners en gevorderden. Er is ook een 
kleine zaal voor voorstellingen en theater. Neem even de tijd 

om enkele minuutjes uit te blazen op dit pleintje!

« Bancs colorés » 
16



18

Neem rechts van het plein de rue de Mangombroux op het voetpad aan 
de linkerkant. Wandel tot nummer 129 en draai u om!18

Square René Hausman
Kunstenaar: René Hausman (België)

Jaar: 2017
René Hausman is een kunstenaar die in 1936 geboren werd en 
in 2016 overleed. Dankzij zijn grootmoeder die hem verhalen 
en legendes vertelde, was hij gedurende heel zijn leven geboeid 
door fantasiefiguren, dieren en de natuur die hij zijn hele leven zal 
tekenen. Tijdens zijn lange carrière publiceerde hij tal van werken die 
hem ook de nodige onderscheidingen opleverden. In 2012 wijdde 
zijn echtgenote Nathalie Troquette een uitgebreide monografie 
aan hem. Het werk ‘Mémoires d’un pinceau’ (‘Herinneringen 
van een penseel’) gaat in op zijn geliefkoosde thema’s: natuur en 

sprookjes. De vier fresco’s stellen elk een seizoen voor.
Draai je om en bekijk onze gloednieuwe muurschildering (maart 
2022)! De muur wordt opgevrolijkt door talrijke acrobatische 

vrouwelijke figuren die de wereld dragen.

« Les 4 saisons »
17
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Keer om en wandel terug de rue de Mangombroux af.19

« Sourires » 
18

Rue de Mangombroux
Kunstenaar: Vincent Solheid (België)

Jaar: 2002
Deze eerste Vervierse fresco toont de glimlach van 
29 bewoners, allemaal met een andere nationaliteit, die in 
de wijk Mangombroux wonen. De buurtbewoners hebben 
overigens kunnen stemmen om de fresco van hun keuze 
te selecteren. Zo werd de kunstenaar Vincent Solheid, 
geboren in Xhoffraix, gekozen om dit werk te maken. Zowel 
in tekeningen als in schilderijen is de mens altijd aanwezig in 
zijn werk. Een aantal van zijn fresco’s zijn ook terug te vinden 

in Luik en Brussel.
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Ga naar beneden tot aan het kruispunt en sla linksaf om langs het 
justitiepaleis te komen. Aan de rechterkant van het justitiepaleis neemt u 
de Rue de la Banque. Sla rechtsaf de Rue des Martyrs in. Aan het einde van 
de straat slaat u linksaf in de Place Verte en de Rue Xhavée (in het verlengde 
van de Place Verte). Hier stopt de rondleiding voor het Maison du Tourisme! 

1

Rue de Mangombroux
Kunstenaars: Natasa Konjevic (Bosnië-Herzegovina),
Julien Demelenne (België), José Carvalho (Portugal), 

Jaar: 2018
Deze fresco brengt hulde aan Edwy Plenel, de auteur van 
het boek ‘Dire Nous’. Ze is overigens de enige die hij zelf 
ondertekend heeft tijdens de inhuldiging. Deze fresco gaat 
in op de moeilijke omstandigheden voor migranten die aan 
hun tocht beginnen. De nadruk wordt gelegd op de culturele 
rijkdom (muziek, …) die de migranten met zich meebrengen 
op hun gammele bootjes. Pleny is een Franse journalist die 
voor verschillende bekende kranten zoals ‘Le Monde’ heeft 
gewerkt. Hij is vooral bekend voor zijn onderzoeksjournalistiek. 
Sinds 2008 is hij de manager en medeoprichter van de 
informatiewebsite ‘Médiapart’, gekend voor het onthullen 
van de ware feiten en diepgaande onderzoeksjournalistiek.

« Dire Nous » 
19
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Maison du Tourisme du Pays de Vesdre
R u e  X h a v é e ,  6 1  • B - 4 8 0 0  Ve r v i e r s

Tel.  :  +32(0)87 78 79 99
info@paysdevesdre .be  •  www.paysdevesdre .be

Met de steun van Wallonië en VisitWallonia, 
en de Federatie voor Toerisme van de provincie Luik 

Vertrekpunt: Rue Xhavée, 61 te 4800 Verviers•
Afstand: 6,5 km •
Duur: 3 heures•

Moeilijkheid: eenvoudig

Onze regio is hard getroffen door de overstromingen van juli 
2021. Hierdoor is het mogelijk dat sommige bruggen of straten 
moeilijk toegankelijk of zelfs onbegaanbaar zijn. e danken u alvast 
voor uw begrip en willen u vragen om de rust te respecteren voor 

de bewoners en hun beschadigde woningen… 


