
Tussen 1930 en 1939 
wordt het Albert-
Kanaal met de hand 
gegraven

Moord St. Lambertus

St. Hubert sticht 
prinsbisdom Luik als 
gevolg van de moord op 
zijn mentor

St. Lambertus bischop 
van Maastricht
verhuist naar Luik

Transport via 
paardgetrokken karren

Onder prins-bisschop 
Erard de La Marck 
kwam Luik ten bloei, 
kunsten, wetenschap 
en industrie bloeiden 
rond 1500

Het Prinsbisdom als 
stadsstaat

Spaanse Furie 
Maastricht

Twee-herigheid 
Maastricht. Onder 
bestuur van de 
Hertogen van Brabant 
en de Luikse 
Prinsbischoppen

De Franse generaal 
Kléber verovert 
Maasrticht. Maastricht 
en Luik vallen vallen 
voor 15 jaar onder 
het Département Meuse 
Infereure

Met de hulp van de 
Fransen slopen de 
Luikenaren de St. 
Lambertuskatedraal 
en verwerpen het 
prinsbisdom

De eerste 
stoomlocomotief 
wordt in 1803 getest 
in Engeland

Luik behoort na de 
bevrijding van de 
Fransen tot het 
Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden

Willem I Van Oranje 
laat de Universiteit 
Luik bouwen

Transport over de Maas 
met trekschuiten

De eerste trein in 
Nederland tussen 
Amsterdam en Haarlem

De kloosters die leeg 
zijn komen te staan in 
de Franse tijd worden 
gebruikt voor de 
eerste fabrieken rond 
Maastricht

Na de Belgische 
revolutie, ontstaan 
door industriële 
onrust, wordt België 
onafhankelijk, 
Maastricht blijft 
dankzij commandant 
Dibbets bij Nederland

Voor de komst van 
de trein verliep 
personenvervoer via 
postkoets

Koning Willem III 
tekent in 1860 een 
onteigeningsdocument 
tbv. het spoor tussen 
Luik en Maastricht wat 
er in 1861 zal liggen. 
De spoorlijn uit 1961 
is een enorme stimulans 
geweest voor zowel 
Luik als Maastricht. 
Er ontstaat grote 
uitwisesling van goederen 
en arbeidskrachten in de 
regio.

De eerste stations 
rond Maastricht werden 
voornamelijk in houten 
‘chalet-stijl‘ gebouwd 
om in tijden van 
oorlog snel afgebroken 
te kunnen worden

De treinen werden 
oorspronkelijk 
voornamelijk gebruikt 
voor de industrie 
en vervoer van 
fabrieksarbeiders

Station Valkenburg, 
het oudste nog 
bestaande station 
wordt gebouwd van 
mergelstenen uit 
lokale groeven

Station Eijsden

Het oude station Schin 
op Geul met seinhuis

Fabriek de Sphinx van 
Petrus Regout

Het oude station Visé

Rond 1900 rijden er 
stoomtrams tussen 
Maastricht en Luik

Tijdens de industriele 
gouden eeuw tussen 
1900 en 1950 host 
luik drie wereld-
tentoonstellingen

De stoomtram wordt 
vervangen door een 
gastram

Het mobiliteits-
paviljoen op de expo 
van 1904 

Renault en Imperia 
openen fabrieken in de 
Maasvallij

De slag om Luik vormt 
een belangerijk moment 
in de weerstand tegen 
de duitsers in WWI  

Keizer Wilhelm II 
strand aan het einde 
van WWI op de grens in 
afwachting van asiel 
in Nederland

Maastricht ontvangt 
grote getalen Luikse 
vluchtelingen

De opkomst van de auto 
in europa

Daf vrachtwagen-
producent gaat 
aanhangers produceren 
in 1933

Luik organiseert in 
het interbellum nog 
eens twee wereld-
tentoonstellingen
in 1930 en 1939

De Maastrichtse 
bruggen worden 
opgeblazen om de 
opmars van de Nazis te 
drukken

Beide wereldoorlogen 
resulteren een grote 
vraag naar kolen en 
staal. Industrie in de 
maasvallij draait vol-
le toeren

De kolencrisis 
in 1950 luid het 
einde van de gouden 
industrie eeuw in de 
maasvallij aan. Het 
industriële tijdperk 
wordt afgezien van de 
staalproductie als 
verleden tijd gezien. 
Het gebrek aan een 
economische stimulans 
heeft zijn gevolgen 
voor de regio en laat 
Luik en Maastricht 
verder kijken.Na WWII wordt de 

EGKS opgericht 
als voorvader van 
de EU om kolen en 
staalproductie 
centraal te sturen

Stakingen tegen de in 
WWII colaborerende 
monarch Leopold III 
lopen uit tot grote 
rellen in Luik, 
station Guillemins en 
de stad raken zwaar 
beschadigd

De A2 wordt aangelegd 
langs maasrticht

Het Kanaal tussen Luik 
en Maastricht wordt 
gedempt

Station Randwyck 
verbind maastricht met 
de universiteit

De Blegny mijn sluit 
in 1980

Het verdrag van 
Maastricht start de 
EU en de monetaire 
eenheid in Europa

Het nieuwe station in 
visé Het vernieuwde station 

Bressoux

In 1985 wordt 
het volledig 
geëlectrificeerde spoor 
geopend

De dienstgedreven 
economie en het 
uitgebreide 
autovervoer uit zich 
in ver grote vinex 
uitbreidingen die een 
einde maken aan de 
woningnood na WWII 

De drielandentrein 
rijdt tussen Aken en 
Maasrticht. Maar doet 
Luik nog niet aan

hoogoven 6 van de 
Cockerill Seraing 
fabriek wordt gesloopt

De Euregio Luik, 
Aken en Maastricht 
wordt erkend als 
rechtspersoon

WDP vestigt in het 
Trilogiport te luik

Planvorming voor een 
logistieke hub van 
Alibaba rond het 
luikse vliegveld

Discussie rond een 
drielandentrein 
tussen Aken, Luik en 
Maastricht

Uitbreiding van 
de Maastricht 
Healthcampus tot de 
Maasrticht Brightlands

De aanmelding van luik 
voor de expo 2017 
die in Kazachstan is 
gehouden 

Het nieuwe station 
Guillemins ontworpen 
door Calatrava opent 
in 2009

De Brussel express die 
Luik en Maastricht 
direct verbind per 
spoor verdwijnt 
in 2012 uit de 
dienstregeling

In de tijd tussen de 
electrificatie van 
de spoorwegen in 
Nederland en België 
rijden er Blauwe Engel 
dieseltrijnen tussen 
Luik en Maasrticht

De Europese 
Economische Eenheid 
ontstaat vanuit het 
verdrag van Rome in 
1957

in 1958 is station 
Guillemins nog 
vernieuwd

De L2M Luik Maasrticht 
stoomgedreven treinen 
reden als eerste op 
het traject

Petrus Regout opent 
als grondlegger van de 
maastrichtse industrie 
zijn glasfabriek 
in maastricht naar 
aanleiding van een 
embargo op Belgische 
producten. Later 
richt hij mede de 
Aken Maastricht 
spoormaatschappij op

1600

John Cockerill opent 
staalfabrieken voor 
zijn katoenproductie 
in Seraing

1800

In 1568 belegert 
Willem van Oranje Luik 
zonder succes

1825

De Nederlandse 
generaal Menno van 
Coehoorn staat Luik 
bij in de negenjarige 
oorlog

1900

De eerste fabriek 
in Maasrticht, 
Papierfabriek Het 
Ancker in het oude 
pesthuis
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1815
Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden

1795
Franse bezetting

700
Ontstaan Bisdom Luik

1830
Belgische revolutie

1861
Opening spoorweg 
Luik- Maastricht

1914
Slag om Luik

1904
Wereldtentoonstelling 

Luik

1940
De blitzkrieg verovert

Fort Eben Emael

1950
Kolencrisis

1993
Verdrag van Maastricht

2020?


