
Sy-Esneux via de GR-57 en daarna per trein retour Sy 
 
 
1 Algemene informatie  
Naam van de route  : Sy-Esneux via de GR-57 
Opsteller   : Nico Kloek 
Vertrek en aankomstpunt : de Tukhut, Sy 
Afstanden   : van 4 km tot 33 km (zie onder 3) 
Moeilijkheidsgradatie  : licht//normaal//pittig//zwaar 
Hoogste punt v.d. route  : 261 meter bij Les Stépaines  
Laagste punt v.d. route  : 110 meter bij de Comblain de la Tour 
Horeca    : In de diverse dorpjes waar u door komt.  
Datum opstellen  : versie 1.0: 21 oktober 2008 
 
 
2 Inleiding 
De GR-57, een route van ongeveer 290 km, loopt van het Belgische Luik naar het Luxemburgse plaatsje 
Diekirch. Over het algemeen kan gesteld worden dat deze GR de mooiste stukjes meepakt van de Ourthe 
vallei. U dient er wel rekening mee te houden dat u veel zult moeten stijgen en dalen voordat u Esneux  
bereikt. Voor de terugweg kunt u gebruik maken van de trein die u in korte tijd weer terugbrengt in Sy. 
  
 
3 Mogelijkheden om de 33 km route in delen te lopen 
Op diverse plaatsen komt u in dorpjes waar ook een treinstation is. In deze dorpjes kunt u, indien u wenst,  
de route afbreken en met de trein teruggaan naar de Tukhut in Sy. De trein stopt in Sy vlak achter de 
Tukhut. Even het perron aflopen, rechtsaf en u loopt zo naar de hut.  
Stations van de Belgische Spoorwegen vindt u: 
- Na 4 kilometer in Hamoir; 
- Na 10 kilometer in Comblain-La-Tour; 
- Na 24 kilometer in Poulseur; 
- Na 33 kilometer in Esneux. 
Als u de route afgebroken hebt, kunt u ervoor kiezen een andere keer weer terug te gaan per trein  
om een volgend deel van deze route te lopen. 
 
 
4 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. 

 
 

5 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, ondersteund met de 
routebeschrijving stellen u in staat de route goed te lopen. Blijf dus vooral opletten op de rood/witte 
markering! 
 
 

Sy - Esneux via de GR57, versie 1.0, 21 oktober 2008                                        www.tukhut.nl  1 / 4



6 Overige 
Wij houden ons graag aanbevolen voor uw evt. opmerkingen en/of aanvullingen op deze routebeschrijving. 
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 
- U verlaat de Tukhut en gaat meteen rechtsaf. U wandelt onder de spoorbrug door  

en volgt de rivier stroomafwaarts. U passeert diverse rotsmassa’s en een weiland.  
- Op een gegeven moment buigt de rood-witte markering rechtaf de bossen in.  

U gaat nu langzaam omhoog en het pad buigt naar rechts.  
- U komt uit op een weiland en vrijwel recht voor u uit ziet u een boerderij. U steekt het weiland over 

richting de boerderij.   
- U gaat rechtdoor het asfaltweggetje op, de boerderij aan uw rechterhand houdend. U bent nu  

in het gehuchtje Lassus. U volgt het asfaltweggetje, langs een huis met een mooi vennetje.  
De Ourthe met het kasteel van Lassus ligt aan uw linkerkant en u hebt al zicht op Hamoir.  

- U volgt de rechte asfaltweg tot het einde en slaat daar linksaf de hoofdstraat van Hamoir in. 
o Voor de meeste Tukhut-gangers is Hamoir natuurlijk een plek die bekend is.  

De bakker, de supermarkt etc. Maar ook een goed restaurant voor een heerlijke koffie.  
Als u het centrum inloopt via de hoofdstraat bereikt u de spoorwegovergang waar u  
bij het station de trein kunt nemen en weer terug kunt gaan naar de hut. 

- De route brengt u echter niet naar het centrum van Hamoir. Direct na de brug over de Ourthe, moet u 
rechtsaf de rivier stroomafwaarts volgen. Eerst nog langs een verharde weg maar al snel langs een klein 
zandpad parallel aan de rivier tot u bij een spoorbrug komt.  

- U gaat de spoorbrug onderdoor en steekt de rivier over via een speciaal voor voetgangers aangelegd 
deel van de spoorbrug.  

- Aan de overkant gekomen, gaat u weer de brug onderdoor en volgt de rood/witte route  
die u met een aardig klimmetje zal brengen naar het plaatsje Xhignesse.  

- Waar de asfaltweg in het dorp naar rechts buigt, gaat u rechtdoor een licht stijgend pad op.  
- Dit pad volgen tot Y splitsing met bank waar u links aanhoudt. Een dalend pad door het bos  

brengt u bij de spoorlijn waar u rechtsaf gaat.  
- Op T-kruising rechtsaf onder het spoor door. Direct na dit tunneltje vervolgt u de weg langs  

de spoorlijn maar nu dus aan de andere kant. Rechtdoor lopend komt u nu in Comblain-La-Tour  
bij het station uit.  

o U heeft inmiddels circa 10 km afgelegd. Als u wilt, kunt u hier de route afbreken  
en de trein naar Sy nemen. 

 
- De route gaat hier linksaf over de brug van de Ourthe. 
- Direct na de brug linksaf, de weg met een bocht naar rechts volgen.  
- Vlak voor het bord “Comblain” rechtsaf een stijgend zandpad in. Deze weg blijven volgen,  

op kruising rechtdoor een smal pad.  
- Op de T-kruising linksaf bij een huis en na 20 m rechtsaf. Er volgt een lange stijgende asfaltweg.  
- Op T-kruising linksaf en direct daarna bij een Y-sprong rechts stijgend aanhouden. 
- Na enige tijd krijgt u een boerderij in zicht. Pas op! Deze boerderij passeert u niet.  

Even voor de boerderij rechtsaf het bos in.  
- Een eind verder, komt van links een weg erbij, deze naar rechts vervolgen. 
- U stijgt nu tot u boven bent waar u ter hoogte van een gedenksteen van de 2e wereldoorlog rechtsaf  

een fraaie bomenlaan ingaat. Even verderop passeert u nog een gedenksteen.  
In de 2e wereldoorlog is hier flink gevochten.  

- Deze brede bomenlaan vervolgen tot u het bos weer uit bent. Als u het bos verlaten hebt,  
uw weg vervolgen met aan weerszijden weilanden tot u bij een viersprong bent.  
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- Hier linksaf een pad op dat even verderop terugbuigt ongeveer in de richting waarop u net liep.  
Na een bocht naar rechts wordt het een asfaltweg.  

- U passeert een bank en even later gaat u rechtdoor een bospad op dat vervolgens overgaat  
in weilanden en akkers.  

- U komt uit bij een grote hoeve “Ferme Du Raideux”. Bij deze hoeve slaat u scherp rechtsaf  
langs een buitenschuurtje van de ommuurde hoeve en vervolgt uw pad langs de akkers.  

- Aan het einde van dit pad, rechtdoor een klein paadje het bos in. Dit pad daalt scherp  
en komt uit op de parkeerplaats bij de grotten “de l’abîme”.  

- Via de oprijlaan naar de parkeerplaats loopt u Comblain-Au-Pont binnen.  
- Op de splitsing rechtsaf en bij de daarop volgende rotonde slaat u rechtsaf  

de “Rue de la Communal” in. 
- Op een Y-splitsing een stukje voor de kerk links aanhouden en direct daarna linksom omhoog gaan 

lang een huis een stijgend pad met gedeeltelijk treden het bos in dat naar rechts buigt.  
- Vlak voor een (volgende) serie treden rechtsaf en stijgt verder. U komt nu uit bij een kerkhof.  

o U kunt het kerkhof betreden, het is zeer de moeite waard om het uitzicht  
over Comblain vanaf de buitenste kerkhofmuur te bewonderen. 

 
- Als u het kerkhof weer verlaat, loopt u vanaf de poort rechtuit de beeldentuin in. De tuin buigt naar 

rechts en meteen daarna slaat u linksaf en verlaat zo de fraaie beeldentuin.  
- Weg rechtdoor vervolgen richting het bos. Waar de weg naar links buigt rechtdoor blijven gaan 

richting het bos.  
- U krijgt nu een sterk stijgend pad tot u het bos uit bent.  
- Linksaf en gelijk weer rechts, een smal slingerend asfaltweggetje.  
- Ongeveer 20 meter na een zendmast op een T-kruising linksaf. 
- U nadert nu het dorpje “Mont”. Ongeveer 50 meter voor het bord “Mont” slaat u rechtsaf  

een klein paadje naar beneden.  
- Met een bocht komt u uit op de weg Mont-Poulseur die u recht oversteekt een dalend zandpad in.  
- Op T-kruising rechts, u komt uit bij een paar huizen en vervolgt uw weg naar rechts  

daarbij de huizen aan de linkerkant houdend.  
- U komt dan uit op een grotere asfaltweg die u rechtsaf opgaat. 

o Als u uw route wilt afbreken bij Poulseur volgt u deze asfaltweg. Na verloop van tijd komt 
u dan bij het station van Poulseur aan. U heeft nu 24 km afgelegd. 

 
- Als u de route voortzet, slaat u na ongeveer 50 meter de asfaltweg te hebben gevolgd, 

linksaf een smal pad in.  
- U gaat steil omhoog en komt weer bij een asfaltweg uit.  
- Rechtsaf en weg volgen tot u bij een T-splitsing komt.  
- Linksaf. Er volgt een Y-splitsing, hier links aanhouden. U blijft deze weg langs huizen volgen  

tot u bij een slagboom komt.  
- Hier rechtsaf het bos in.  

o U gaat nu een groot stuk bosroute lopen o.a. in het Bois ‘d Esneux.  
Let u steeds goed op de rood-witte merktekens dan is deze weg goed te volgen. 
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- Eerste zijpad negeren en 2e rechtsaf en gelijk links aanhouden.  
- Na een paar honderd meter rechtsaf waarna u al vrij snel een lange afdaling inzet  

die uitkomt op een asfaltweg.  
- Recht oversteken het bos weer in. U volgt nu een kronkelend pad.  
- Op T-splitsing links, kort daarna splitsing rechts.  
- Weer rechts op kruising.  
- Links af, klein paadje.  
- Kruising rechts. Direct weer links.  
- Kruising rechtdoor.  
- Kruising links, direct daarna breed pad rechts. 
- Op een zevensprong met een bijzondere bank met steen het kleinste pad rechtdoor nemen. 
- 2 keer kruising rechtdoor.  
- Op kruising met een bank en een mededelingenbord, het 1e pad naar rechts nemen.  
- Op kruising rechtsaf. Dit pad volgen tot u bij een bord bent.  
- Kort daarvoor linksaf en 30 meter verderop rechts aanhouden.  
- Dit pad volgen eindigend in een pittige afdaling naar een meertje. Rechts om het meertje gaan langs de 

bank en dan rechtsaf pad volgen tot u Esneux binnenloopt. 
- Uitkomend op een grote straat gaat de GR-route linksaf richting Luik, 

maar u gaat rechtsaf richting het station.  
- Na enige tijd komt u bij de brug over de Ourthe die u oversteekt. Direct na de brug rechtsaf  

en u loopt door tot het station van Esneux. 
o Proficiat !!! U heeft inmiddels 33 stevige Ardenner wandelkilometers in de benen. 

 
 

Einde 
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