
Dolmen & Menhirs van Weris via de GR-57  
 
 
1 Algemene informatie  
Naam van de route  : De Dolmen en Menhirs van Weris via de GR-57 
Opsteller   : Nico Kloek 
Vertrekpunt / Aankomstpunt : Station Barvaux 
Afstanden   : 15,5 km 
Moeilijkheidsgradatie  : Licht // normaal // pittig // zwaar 
Hoogste punt v.d. route : 378 meter bij Refuge du Brocard 
Laagste punt v.d. route : 175 meter bij Station Barvaux 
Horeca    : In Wéris 
Datum opstellen  : versie 1.0: 21 oktober 2008 
 

 
2 Inleiding 
De GR-57 is een route van ongeveer 290 km die loopt van Luik naar Diekirch. Over het algemeen 
kan gesteld worden dat deze GR de mooiste stukjes meepakt van de Ourthe vallei. Deze etappe pakt 
een deel van de GR-57 en een variant daarop via de Dolmen en Menhirs van Weris. Het is geschreven 
als een rondwandeling waarbij u het begin en het eind van de route over dezelfde weg loopt. Dit is de 
laatste wandeling in de serie GR-57 die u vanuit de Tukhut met behulp van de trein kunt lopen. De 
GR-57 bereikt pas 180 km verderop Diekirch als eindpunt.  
 
 
3 Route-aanduiding 
De route is volledig rood/wit gemarkeerd. Het is belangrijk dat u deze rood/witte markering  
goed in de gaten houdt. Denk daarbij altijd aan de bekende tekens: 
- Een rood/wit kruis betekent dat u van de route af dreigt te gaan. Zoek dan naar andere merktekens 

die u weer op de route zetten; 
- Een enkele horizontale rode en witte baan betekent dat u op de route zit; 
- Een dubbele rood/witte baan betekent dat u een afslag links of rechts gaat krijgen. 
 
 
4 Kaarten 
Bij deze routebeschrijving zijn kopieën van twee kaarten bijgevoegd die de route aangeven.  
Deze kaart is geen stafkaart, maar de combinatie van deze kaart en de rood-witte markering, 
ondersteunt met de routebeschrijving stellen u in staat de route goed te lopen. Blijf dus vooral  
opletten op de rood/witte markering! 
 
 
5 De Dolmen en Menhirs 
Dolmen zijn grafmonumenten die wij min of meer kennen als hunebedden.  
Tijdens deze route ziet u ze op diverse plekken.  
Menhirs zijn rechtopstaande lange stenen. Voor de kinderen wellicht bekend uit de boeken  
van Asterix en Obelix. Bij de Menhirs en Dolmen van Weris vindt u een goede uitleg  
over deze bezienswaardigheid. 
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6 Overige 
Wij houden ons graag aanbevolen voor uw evt. opmerkingen en/of aanvullingen op deze route-
beschrijving. U kunt uw reactie via E-mail sturen naar info@tukhut.nl. Uw suggesties worden dan 
beoordeeld, en indien van toepassing, in de volgende versie van deze route-beschrijving verwerkt. 
 
 
7 Route Beschrijving 
- Het station van Barvaux verlaten en meteen linksaf de spoorwegovergang over gaan. Direct  

na de spoorwegovergang weer links. U volgt nu de asfaltweg die parallel loopt aan de spoorlijn. 
- De weg buigt zich af van de spoorlijn en maakt enkele bochten. De weg blijven volgen  

tot u rechts een parkeerstrook krijgt.  
- Vlak voor de parkeerstrook rechtsaf. een bospad in, even later gaat het bos over in weilanden.  
- Op kruising waar aangegeven staat “variante GR-57” rechtsaf de variant volgen.  
- Op T-splitsing rechtsaf. Direct daarna komt u op een kruising waar u de Dolmen en Menhirs  

van Wéris zult aantreffen.  
- Uw weg rechtdoor vervolgen en vrijwel direct op Y-splitsing rechts aanhouden, een betonpad  

dat u tot het einde volgt. De asfaltweg die u dan kruist oversteken.  
- Dit pad blijven volgen met een bocht. Vrij snel daarna ziet u aan de linkerkant de Dolmen  

en Menhirs d’Oppagne die bijzonder fraai in het landschap liggen.  
- Na bezichtiging terug naar de weg, deze links opgaan, enkele afslagen negeren  

tot u bij een Y-splitsing komt, links aanhouden. U krijgt nu een mooie holle weg.  
- Aan het eind linksaf richting een huis.  
- Einde weg op T–splitsing rechtsaf. De grote weg oversteken en voor huisnr. 1 linksaf. 
- Vlak voor een bijzonder fraai kapelletje rechtsaf.  
- Op de volgende kruising linksaf.  
- Op Y-splitsing links aanhouden een lange bosweg uitkomend op een grote zevensprong, 

midden in het bos.  
- Linksaf slaan om onze rondwandeling af te maken. U blijft daarbij rood-witte markering houden. 

(rechtsaf gaat de GR verder richting Diekirch) 
- Bij de volgende kruising linksaf.  
- Op Y-splitsing rechts aanhouden. U komt uit op een asfaltweg, hier rechtsaf.  
- Op de kruising direct daarna weer rechtsaf.  
- Op Y-splitising links aanhouden. U bent nu in Wéris. Voor de kerk een trapje op. Direct na de 

kerk rechtsaf 
o Wéris kunt u het plaatselijke brouwsel “Dolmenius” proeven in het café 

dat tegelijk ook museum is. 
 
- Op het eind rechtsaf en na 30 meter weer links.  
- U volgt de weg tot een kruising waar u rechtaf een smal paadje in gaat dat al vrij snel gaat stijgen 

en dat u bij de menhir Pierre Haina brengt.  
o Hier hebt u een bijzonder fraai uitzicht over de omgeving 

 waarbij de Pierre Haina domineert. 
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- De afdaling vlak naast de bijzondere rots nemend komt u beneden aan bij de tafelvormige 
Dolmen Lit du Diable. 

- Hier rechtsaf.  
- Op Y-splitsing links aanhouden. Deze weg aanhouden.  
- Op de kruising in Morville rechtdoor. Deze weg blijven volgen tot u op een gegeven moment 

weer bij het begin van de Variant staat. We blijven het pad rechtdoor volgen.  
o Dit deel van de route loopt u dus dubbel.  

- U komt uit op de asfaltweg die u linksaf opgaat en blijft volgen tot u weer bij het station bent. 
 
 

Einde 
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