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GRANDE ROUTE 57  
 
1 Algemene Informatie 
Naam van de Route  : Grande Route 57, GR-57 
Opsteller  : Nico Kloek 
Vertrekpunt  : de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy 
Aankomstpunt  : de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy 
Afstand   - etappe 1: 10/23/32 km // etappe 2: 16 km // etappe 3: 17 km 

- etappe 4: 24 km // etappe 5: 29 km // etappe 6: 30 km 
Moeilijkheidsgradatie : licht // normaal // pittig // zwaar 
Hoogteverschil  : maximaal 100m 
Parkeren  : tegenover de Tukhut, op gratis parkeerterrein 
Bijzonderheden  : deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen 
Datum opstellen : 1 mei 2003 
 
2 Inleiding   
De Tukhut ligt praktisch aan de GR-57 die loopt van Luik naar Diekirch in Luxemburg. De totale 
route is 287 kilometer lang. Het is een prachtig traject dat u de Ardennen in optima forma laat 
genieten. U ziet prach- tige stadjes als Durbuy, krijgt mooie panorama’s te zien, passeert de menhirs 
van Weris etc. Door handig gebruik te maken van het openbaar vervoer kunt u vanuit Sy ongeveer 148 
km van deze route afleggen zonder een andere slaapplaats te zoeken. Wij hebben deze 148 km van de 
route voor u opgedeeld in zes etappes van 1 dag, waarbij u dan aan het eind van de dag meestal weer 
met de trein teruggebracht wordt tot op 50 meter afstand van de Tukhut.  
 
3 Aard van de wegen 
Deze route gaat afwisselend over zowel teerweggetjes, halfverharde wegen als bospaadjes. Soms is de 
ondergrond hard, dan weer zacht, soms nat en dan weer droog. Een enkele keer zult u moeite moeten 
doen om een beekje over te steken. 
 
4 Aanbevolen uitrusting 
- Goede en stevige (berg)schoenen van `B` tot `BC` kwaliteit 
- Eenvoudig rugzakje met regenpak 
- Kaart van de omgeving 
- Drinken en eten. 
 
5 Route-aanduiding 
Deze route is expliciet gemarkeerd met het rood/witte GR teken. Maar voor het probleemloos 
wandelen van de GR-57, verdient het toch aanbeveling de routebeschrijving van de GR-57 mee te 
nemen  
 
6 Kaarten 
Om de route te kunnen volgen kunt u het beste de Nederlandstalige gids voor wandelaars, de GR-57, 
Ourthe Vallei aanschaffen. Deze gids is ook via Internet te bestellen bij www.groteroutepaden.be. 
U krijgt deze GR wandelgids dan keurig met een rekening thuisgestuurd (de prijs is incl. 
verzendkosten ongeveer € 15,-) Stafkaarten hebt u verder niet nodig. De kaarten uit het boekje zijn 
zeer gedetailleerd. 
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7 Overige 
- De etappe-indeling die wij voor u maakten geeft alleen de verdeling in 6 etappes en de (terug)reis 

mogelijkheden aan. De gids zelf beschrijft gedetailleerd de route die u loopt, inclusief alle 
bijzonderheden die u onderweg zult tegenkomen. 

- U moet er wèl rekening mee houden dat de trein op bepaalde delen van de dag maar 1 keer 
per twee uur gaat.  

- Lees ook de tips over wandelen op http://www.tukhut.nl/sportieveactiviteiten/wandelen. 
Opmerkingen over en aanvullingen op deze route-beschrijving kunt u via het respons-formulier 
van de Tukhut website opsturen. Uw suggesties worden dan beoordeeld, en indien van toepassing, 
in de volgende versie van deze route-beschrijving verwerkt. 

 
Etappe 1 
- Van Sy naar Esneux, afstand ongeveer 32 km.  
- Terug per trein naar Sy in 25 minuten. Dit is meteen de langste etappe die u door prachtige bossen 

voert, maar die ook diverse dorpen aandoet. 
- U  kunt de etappe inkorten en eerder de trein terugpakken. Dit kan in: 

o Comblain la Tour (na 10 km) terug per trein in 13 minuten; 
o Bij Sart kunt u de trein via station Poulseur nemen (na 23 km.) terug per trein 

in 21 minuten. 
- We beginnen de etappes vanuit Sy richting Luik. U loopt tegen de “schrijfrichting” van de gids in. 
- Als u de hut uitkomt slaat u rechtsaf richting de camping en volgt de weg die al snel overgaat in 

een grindpad tot de spoorbrug. Daar ziet u de eerste rood-witte markering. Etappe 1 gaat onder de 
spoorbrug door en volgt de Ourthe een poosje. 

- Als u kiest voor een kortere etappe dient u de volgende etappes zelf in te delen vanaf het punt 
waar u gestopt bent. 

 
Etappe 2 
- Van Esneux naar Angleur station, afstand circa 16 km. 
- U gaat eerst met de trein van Sy naar Esneux en wandelt door Esneux terug naar de route. Die 

volgt u tot Angleur. Het is niet alleen natuur waar u van geniet.  
- Een voorbeeld daarvan is de houten constructie die u tegenkomt: “Le Grand Aigle des Conquêtes. 

Via een hefboomconstructie kunt u uw krachten beproeven door te proberen het mechanisme 
in beweging te brengen. 

- In Angleur pakt u de trein naar Sy die u in ongeveer een half uur terugbrengt naar de Tukhut. 
 
 Etappe 3 
- Van Angleur naar het beginpunt van de GR-57, Barchon. Afstand: circa 17 km. 
- U gaat eerst met de trein van Sy naar Angleur. De route loopt voor een groot deel door Luik 

tot u bij het beginpunt, de afsplitsing van de GR-57 van de GR-5 komt. 
- Om weer terug te komen moet u 3 km dezelfde route teruglopen tot Jupille. Daar kunt u de bus 

nemen die u naar het hoofdstation van Luik brengt. U neemt daar de trein richting Jemelle 
die u in 47 minuten weer naar Sy brengt. 

 
Etappe 4 
- Van Sy naar Barvaux, afstand 24 km.  
- U loopt weer vanuit de hut naar de spoorbrug maar slaat nu vlak voor de brug rechtsaf. 
- Deze etappe brengt u o.a. naar Durbuy, een mooi stadje, waar u niet alleen mooi doorheen loopt 

maar dat u daarna ook vanuit de hoogte in een prachtig panorama kunt bekijken. 
- Via het station van Barvaux kunt u in 11 minuten weer in Sy zijn. 
- U kunt de etappe in tweeën knippen via het station in Bomal. U kunt dan ook lopend teruggaan 

naar Sy waarbij de route direct langs de Ourthe aan te bevelen is. 

www.tukhut.nl
http://www.tukhut.nl/sportieveactiviteiten/wandelen


 

Wandeling: Grande Route 57, 1 mei 2003 www.tukhut.nl 3 / 3

Etappe 5 
- Van Barvaux  naar Hotton. Afstand 29 km. Waar nog 2 km bijkomt naar het station Melreux. 
- Eerst met de trein van Sy naar Barvaux, uw beginpunt  
- Op deze etappe zijn de Dolmens en de Menhirs van Wéris de bekendste bezienswaardigheden, 

maar ook de “Lit du Diable” is een markante rots op een fraai uitzichtspunt. 
- Via het station Melreux-Hotton bent u in 18 minuten terug in Sy. Vergewist u zich aan het einde 

van deze etappe of de bus van La-roche naar dit station (etappe 6) op de door u gewenste dag wel 
loopt. 

- In België rijden veel bussen niet in het weekend.   
 
Etappe 6 
- Brengt ons van Melreux-Hotton naar La Roche-en-Ardenne, circa 25 km. 
- U gaat per trein vanuit Sy naar Melreux-Hotton. 
- En loopt vervolgens via een prachtige route naar La Roche-en-Ardenne, een prachtig plaatsje 

met z’n oude burcht en nog veel meer bezienswaardigheden.  
- Met de bus (lijn 13) kunt u weer terug naar Melreux-Hotton 
- En van daaruit weer met de trein naar Sy in 18 minuten. 
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