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“Een Erasmusuitwisseling klinkt onmiddellijk als een enorm exotische ervaring. Zon, zee en strand! 
Niet voor mij. Ik koos er – bewust – voor om naar Luik af te zakken en ik heb geen spijt van mijn 
keuze. In dit kort verslag vat ik mijn verblijf in Luik graag samen.”  
 
“Hoewel Luik slechts een uurtje van mijn woonplaats ligt, voelt het toch alsof je duizenden 
kilometers van huis bent. Iedereen spreekt in de eerste plaats al een andere taal, maar ook de 
cultuur is volledig anders. Mensen zijn minder gestresseerd, meer  “à l’aise” zoals ze dat zelf 

zouden zeggen, en dat is toch even wennen.” 
 

“De studenten in Luik zijn enorm open en 
gastvrij. Ik heb geen enkele moeite gehad om 
vrienden te maken en nieuwe mensen te leren 
kennen. Uiteraard kan je altijd terugvallen op 

andere Erasmusstudenten maar ik heb er 

bewust voor gekozen om mij ook te integreren 
in het Luikse studentenleven. Dit kan ik aan 
elke toekomstige Erasmusstudent aanbevelen. 
Op die manier word je een echt onderdeel van 
die typische Luikse cultuur. De 
studentenvereniging van Erasmusstudenten 

(ESN) zorgt er natuurlijk ook voor dat je je 
geen moment zult vervelen tijdens je verblijf.”  

 
“En een studentenleven is er zeker! De Carré is meer dan wereldberoemd. De smalle straatjes en 
gezellige cafés zorgen direct voor een leuke sfeer! Bovendien zit je, als je naar Luik gaat, nog altijd 
in België waardoor je nog steeds kan genieten van de beste bieren in de wereld. 
Ik ben ook naar een optreden geweest van Birdpen. Een groep die in Vlaanderen helemaal niet 

gekend is maar mij zeker kon smaken. Je muzieksmaak verruimen kan dus ook in Luik!” 

 
“Naast het uitgaansleven is Luik ook een hele mooie stad. Ik had initieel niet zo’n beeld van Luik. 
Ik dacht dat het een vuile stad zou zijn (een beetje zoals elke grootstad). Niets is minder waar. 
Vooral het oude gedeelte van Luik spreekt tot de verbeelding. De Montagne de Bueren beklimmen 
kost wat inspanning maar het uitzicht aan de top is weergaloos. Eet achteraf een aantal 
‘chouquettes à la crème’ en je hebt er een prachtige dag opzitten.“ 

 
“Natuurlijk moet er ook gestudeerd worden. De professoren zijn enorm behulpzaam en vriendelijk. 
Mijn professor van fiscaal recht vormt hiervan het beste voorbeeld. Ik moest namelijk een wijziging 
doorvoeren in mijn learning agreement. Aangezien de wijziging betrekking had op zijn vak, heeft 
hij mij geholpen bij het kiezen van een nieuw opleidingsonderdeel. Wanneer je net bent 
gearriveerd in een nieuwe omgeving is zo’n helpende hand zeker welkom en ik ben hem nog steeds 

dankbaar voor de aangeboden hulp.“ 
 
“Ik kan bijgevolg alleen maar concluderen dat Luik een enorme aanrader is. Het heeft alles: 
fantastische medestudenten; goede en interessante lessen en uiteraard een bruisend 

studentenleven - denk maar aan een festival aan het begin van het academiejaar en de 
gebruikelijke avonden in de Carré.” 
 

 “Luik, een wereldverruimende bestemming maar dan dicht bij huis!” 
 
 

 


