
 

 
 
 
 

 

In La Boverie vinden de permanente collecties van het Museum voor Schone Kunsten van de stad 

Luik plaats (Lambert  Lombard,  Gérard  de  Lairesse,  Ingres,  Gauguin,  Chagall,  Picasso,  

Evenepoel,  Delvaux,  Magritte,  en vele anderen getuigen van de artistieke diversiteit door de 

eeuwen heen, van de renaissance tot de moderne tijden).  Een parcours dat toegankelijk is voor 

een zo breed mogelijk publiek met interactieve didactische ondersteuning in zes talen).  Op de 

bovenste verdieping treffen we grootse tijdelijke tentoonstellingen aan, die rechtstreeks door de 

stad Luik georganiseerd zijn of ontworpen werden in samenwerking met het Louvre. 
 

STERKE PUNTEN 

• Referentiepersoon aanwezig op voorafgaand verzoek. Het personeel dat een opleiding 

genoten heeft voor het onthaal van een publiek met specifieke noden, kan u inlichtingen 

verstrekken en kan u begeleiden. 

• Parkeren: minstens 1 parkeerplaats voorbehouden op minder dan 100 meter van de ingang. 

Andere voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid, voldoende groot en de wagen 

staat er horizontaal in geparkeerd. 

• Inkom: gebouw en inkom gemakkelijk te vinden. Toegang via de parking: gelijkmatige vloer, 

zonder obstakels; alle doorgangen zijn voldoende breed. Hoofdingang niet toegankelijk, maar 

een andere ingang staat duidelijk aangeduid:  Dankzij een belletje aan de inkom kan om hulp 

gevraagd worden. 

• Toegangsweg: zonder obstakels. De hellende vlakken vormen geen probleem. 

• Deuren: breedte van de doorgang minstens 85 cm. 

• Onthaal: eenvoudig te vinden en dicht bij de ingang, in het logische verlengde van de 

doortocht, zonder ramen, in een rustige, open, goed verlichte ruimte, wat liplezen mogelijk 

maakt. Loket op een goede hoogte, met mobiel betalingssysteem.  Rolstoelen en zitstokken ter 

beschikking. 

• Geleidehonden en assistentiehonden toegestaan. 

• Horizontale looprichting: zonder obstakels noch treden, gangen voldoende breed. 

• Verticale looprichting: lift zelfstandig bruikbaar of met de hulp van het beschikbaar personeel. 

Deze biedt toegang tot de verdiepingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Trappen met 

minstens een leuning teneinde een gevoel van zekerheid te bieden, contrasterende traptreden 

• Aangepast toilet beschikbaar, goed aangeduid; gemakkelijk in gebruik. Toiletten gemakkelijk 

te vinden. 

• Wifi beschikbaar op aanvraag. 

• Tentoonstellingen: 

- Aangepaste begeleide bezoeken worden georganiseerd indien op voorhand 

gereserveerd. 

- De tentoongestelde inhoud is voornamelijk visueel:  aanwezigheid van een applicatie 

met regeling van het beschikbare geluid, visuele gids beschikbaar in Belgisch-Franse 

gebarentaal alsook in internationale gebarentaal. 



 
 

Het Huis voor Toerisme van Luik 
(Maison du tourisme du pays de Liège) 

 

Het huis voor toerisme van Luik bevindt zich in de oude vleeshal, die het best  van al blijk geeft van 

de burgerlijke architectuur uit de XVIe eeuw in Luik en die volledig gerestaureerd en heringericht 

werd om het toeristisch onthaal een moderne uitstraling te geven in comfortabele, rustige en 

geconnecteerde ruimtes, waar personen met specifieke noden ook gebruik van kunnen maken. De 

ingang bevindt zich aan de kant van de Maas. Deze is bereikbaar door middel van een hellend 

vlak. 

• Parkeren: goed aangeduide parkeerplaatsen voorbehouden op minder dan 100 meter van de 

ingang.  

• Gebouw gemakkelijk te vinden en toegankelijk via een hellend vlak voor personen met 

specifieke noden.  

• Toegangsdeuren: breedte van de doorgang minstens 85 cm.  

• Open onthaal in een goed verlichte rustige ruimte zonder glazen.  

• Contante betaling (muntstukken en biljetten) of via een mobiel betalingssysteem.  

• Geleidehonden en assistentiehonden toegestaan. 

• Wifi beschikbaar op aanvraag.  

• Aangepast toilet voor personen met specifieke noden. 

• Toeristische aanspreekpunten die drie tot zes talen spreken. 

• Referentiepersonen voor personen met specifieke noden: contact met de verenigingen en 

groepen alsook tips over onze aangepaste producten en documenten. 

 
 

 

MAISON DU TOURISME 
13, quai de la Goffe - 4000 Liège 
Tél. : +32 (0)4 221 92 21 
Fax : +32 (0)4 221 92 22 
info@visitezliege.be 
www.visitezliege.be 
1/10 > 31/5 : maandag tot zondag 9u-17u.  

1/6 > 30/9 : maandag tot zondag 9u-18u.  

Gesloten : 1/1-1/11-25/12. 

 


