Wandelroute Lille

Twee werelden in
een notendop
Lille wordt ook wel Parijs van het noorden genoemd en is tegelijkertijd
de meest Vlaamse stad van Frankrijk. Hier komen twee werelden in een
notendop samen. De imposante gebouwen in neoclassicistische
stijl doen aan Parijs en Haussmann denken, terwijl u zich in de
kroegen met de vele soorten bier in Vlaanderen waant. Het
hart van Lille bestaat uit een wirwar van oude straatjes en
leuke pleinen. De straten staan vol met kleurige huizen
en trapgevels. De winkeltjes zijn een lust voor het
oog. Lille is een bezoek meer dan waard!
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Operagebouw

1.

De wandeling begint op het aankomststation van Thalys, station
Lille Europe, een licht, ruim en modern stationsgebouw.

8,4 km

Couronnes. Aan het eind de Rue des sept Agaches recht oversteken en
onder het poortje door de binnenplaats op van de Oude Beurs (Vieille
Bourse). Hier wordt vaak een brocantemarkt gehouden. Het oude beursgebouw daterend uit 1652 is opgetrokken in Vlaamse barokstijl, wat te
zien is onder andere aan het vele sculptuurwerk. Het binnenplein verlaten aan de rechterkant (onder het poortje door met het opschrijft
“L’industrie reconaissante 1853”. U komt nu op de Place Géneral de
Gaulle ofwel Gran Place. Achter u bevindt zich nu de voorgevel van de
Oude Beurs. Let op het symbool van Lille, de Fleur de Lys boven de deur.
Links op dit plein ziet u La Voix du Nord, een betonnen Art Déco
gebouw met een Vlaamse trapgevel. Het standbeeld La Colonne midden
op het plein werd opgericht als symbool van weerstand tegen de
Oostenrijkers in1792.
Ga op het plein rechtsaf en neem de straat direct links van het huis met
de gouden zon in de gevel, de Rue Esquermoise. Let op de mooie
panden, onder andere van patisserie Meert met een prachtig interieur uit
1839, waar oogstrelende zoete lekkernijen worden verkocht. Volg
Rue Esquermoise nog 150 m en ga rechtsaf Rue Basse in, één van de
zeer oude straatjes in Lille. Steek bij de kruising met Rue Lepelletier recht
over (op de hoek zit Patissier Paul, heerlijke broodjes). Ga aan het einde
van de straat links Rue Chats Bossus in. Aan de linkerhand bevindt zich
op nummer 3 de beroemde L’Huitrière, één van de mooiste viswinkels/
restaurant in Frankrijk, opgetrokken in Art Nouveau stijl. Volg na
100 meter de ronding van de weg naar links en ga Rue de la Monnaie in.
Aan de rechterkant ziet u het museum van het Hospice-Comtesse.
Wandel gerust de binnenplaats op. De ziekenzaal recht voor u, in de
vorm van een kerk, dateert uit de 15e eeuw en is normaal gesproken
gratis te bezoeken. Voor bezoek aan de overige ruimtes moet entree
betaald worden.

3.

Het stationsgebied tussen Lille Europe en het oude station Lille Flandres
is in de jaren negentig ontworpen, onder andere door OMA (het architectenbureau van Rem Koolhaas), om Lille een nieuwe impuls te geven.
Het omvat kantoren, woningen, een centrum voor congressen, een concerthal en een enorm winkelcentrum, Euralille. Station Lille Europe is het
station voor de hogesnelheidstreinen.
Neem alvorens het station te verlaten even een kijkje in het metrostation.
In de jaren tachtig is er een metrolijn aangelegd, een soort lightrail op
rubberen banden en zonder bestuurder. In het metrostation zijn mooie
muurschilderingen te zien. Overigens zijn alle metrostations anders ingericht. Komende uit het station Lille Europe volgt u de route naar station
Lille Flandres, het station voor de regionale treinen en daterend uit 1892.
De route wordt aangegeven door zwarte pijlen op het trottoir. Ga station
Lille Flandres binnen door de zij-ingang, waar u tegenaan loopt. Eenmaal
binnen valt de glazen overkapping op, die een prachtig lichteffect geeft.
Verlaat het station via de hoofdingang, de kant van de fontein. Met de
rug naar het station kijkt u nu Rue Faidherbe in. Als u deze straat uitloopt komt u uit op Place du Théâtre. Hier is het meest opvallende
gebouw het nieuwe beursgebouw, Chambre du Commerce, met zijn
hoge toren. Daarnaast ligt het nieuwe Operagebouw uit 1906. Er tegenover de huizenrij Rang de Beauregard uit 1687. Let op de klokkenluider
aan het huis meest links.

2.

Ga na Chambre du Commerce linksaf de Rue de la Bourse in. Hier
treft u huizen in de Lillois-stijl aan, een mengeling van steen en
gesculpteerde zandsteen. De engeltjes op de gevel tonen aan welke
ramen tot dezelfde eigenaar behoren: rug aan rug is van dezelfde eigenaar, één engel met de rug naar het pand toe is dit van een andere eigenaar. In Rue de la Bourse neemt u direct de eerste links, Rue des Trois
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Volg Rue de la Monnaie en sla na ongeveer 100 meter linksaf
Rue de Péterinck in, waar in de 18e eeuw de wevers woonden.
Ineens staat u op Place aux Oignons, afgeleid van het woord donjon
(oude wachttoren), een prachtig klein pleintje. Ga rechtdoor de Rue des
Vieux Murs in en aan het einde linksaf Rue des Trois Mollettes. Al snel
komt u bij de Kathedraal Notre Dame de la Treille. Deze kathedraal werd
in fasen gebouwd en het meest opvallende is het moderne marmeren
portaal uit 1994. Wandel ook even rond de kathedraal, er staan een paar
mooi huizen rond de weinige plekjes groen in de oude stad.

4.

Ga met de rug naar de kathedraal de Rue de Weppes in. Deze
straat versmalt en gaat over op houten vlonders en onder een
poortje door. U staat nu weer in de Rue Esquermoise. Ga hier rechtsaf.
De straat gaat over in de Rue Royale in, de hoofdstraat van rijke families
in de 18e eeuw, die hier hun weelderige “hotels” lieten bouwen.

5.

Sla linksaf de Terrasse Ste. Cathérine in. Terasse Cathérine gaat
over in Rue Ste. Cathérine. U komt nu bij de kerk St. Cathérine,
gebouwd in de 13e eeuw. Het opmerkelijke aan deze zogeheten Hallenkerk zijn de drie even grote schepen zonder dwarsbeuken. Het gewelf is
van dennenhout. Een kijkje binnen is zeer de moeite waard. Loop de
Rue Ste. Cathérine verder door en sla de eerste straat links, Rue Léonard
Danel, in. Aan het einde de drukke verkeersweg oversteken en linksaf
door het plantsoen langs het kanaal van de Deûle. Blijf aan deze kant
van het kanaal en wandel Jardin Vauban in, een prachtig park met
vijvers, beekjes en eeuwenoude bomen. Wanneer u het brede hoofdpad
blijft volgen, loopt u het park rond en komt u weer bij de ingang van het
park uit. Steek de drukke verkeersweg weer over en ga rechts Quai de
Wault in, langs het water, waar vroeger vracht werd overgeladen.
Wandel rechtdoor door de groenzone tot u op het einde uitkomt op de
Rue Nationale.
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Sla hier linksaf en na ongeveer 100 meter rechtsaf de Rue de
l’Hôpital Millitaire in. Halverwege staat een barokke kerk, de
St Etienne, oorspronkelijk gebouwd in de 17e eeuw voor een Jezuïetencollege, nu een parochiekerk. Neem een kijkje binnen. Op het eerst
volgende kruispunt links (Square Morrison en bordje office du tourisme
volgen), dit gaat over in Place Rihour waar de VVV is gevestigd in Palais
Rihour. Dit is het enige overgebleven gebouw uit de Bourgondische
periode (in de 15e eeuw gebouwd onder Karel de Stoute als residentie
voor de hertogen van Bourgondië), de overige gebouwen brandden af in
1906. Tegen de kapel van het paleis staat het Monument aux Morts, een
grote gedenksteen voor de gevallenen in de beide wereldoorlogen.
Ga voorbij de metro ingang en de kleine glazen pyramide aan uw
rechterhand rechts de Rue de la vieille Comédie in. Aan het einde links,
Rue Neuve oversteken en de Rue du Sec Arembault in. Voor de kerk
St. Maurice rechtsaf de Rue de Paris op.

7.

U volgt steeds rechtdoor de Rue de Paris tot u bij de Port de Paris
komt. Deze stadspoort kunt u al van ver zien. Het unieke aan deze
stadspoort, gebouwd eind 17e eeuw als onderdeel van de vestigingsmuur,is dat hij naast stadspoort ook dienst deed als triomfboog. Links
van de stadspoort ziet u het stadhuis met Belfort in Art Nouveau stijl,
gebouwd tussen 1924 en 1932. De klokkentoren is 104 meter hoog en
er gaat een lift naar boven. Daar heeft u een prachtig uitzicht over de
stad. Aan de voet staan de beelden van de stadsreuzen. Vervolg de route
door bij Port de Paris rechtsaf te slaan, de Rue de Denain in en meteen
weer links de Rue d’Hazebrouck. Direct daarna rechtsaf Boulevard de la
Liberté op.

8.

Deze volgt u tot Place de la République. Hier bevindt zich het
Musée des Beaux Arts, met na het Louvre de grootste kunst
collectie van Frankrijk. Aan de andere kant van het grote plein staat het
imposante paleis van de Préfecture. Vergeet niet een kijkje in het metrostation te nemen, een typisch staaltje jaren 80 architectuur.
Steek op het midden van het plein de Rue de la Liberté over en ga op
het standbeeld af op de Place de Richebé. Het standbeeld is van Louis
Faidherbe, een generaal uit de Frans- Duitse oorlog van 1870. Ga links
van het standbeeld via de Place de Béthune de autovrije straat Rue de
Béthune in. Volg deze winkelstraat, u komt onder andere langs warenhuis La Fayette en ga rechtdoor Rue du Sec Arembault in. De Rue de
Paris recht oversteken. U staat nu voor de Eglise St. Maurice. De huidige
neo-Gotische kerk is het resultaat van vele verbouwingen sinds de
Middeleeuwen. De kerk heeft vijf beuken van gelijke lengt en hoogte.
U kunt door de kerk lopen en deze aan de achterkant verlaten of ga links
langs de Eglise St. Maurice over de Parvis de St.Maurice. In beide gevallen komt u uit op Rue du Priez, ga hier linksaf en daarna komt u uit op
Rue de Faidherbe, aan uw rechterhand ziet u al het station Lille Flandres
liggen.

9.

Vanaf hier loopt u zo terug naar station Lille Europe.

Powered by:
Wandelzoekpagina.nl

8,4 km

Wandelroute Lille Twee werelden in een notendop

nsinternational.nl/wandelen

8,4 km

