
Sy-Barvaux via de GR-57  
 
 
1 Algemene informatie  
Naam van de route  : Sy - Barvaux via de GR-57 
Opsteller   : Nico Kloek 
Vertrekpunt   : de Tukhut, Sy 
Aankomstpunt   : de Tukhut, Sy 
Afstanden   : 11,5 km of 23,0 km  
Moeilijkheidsgradatie  : licht//normaal//pittig//zwaar 
Hoogste punt v.d. route  : 280 meter bij La Rote (Mont Pelé) 
Laagste punt v.d. route  : 120 meter bij de Tukhut 
Horeca    : Bij Palogne na 3,5 km, in Bomal en in Durbuy 
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. U moet er wel rekening mee 
houden dat u veel zult moeten stijgen en dalen voordat u Barvaux bereikt hebt. Voor de terugweg kunt u 
gebruikmaken van de trein die u in korte tijd weer terug brengt in Sy. 
 
   
3 Mogelijkheden om de 23 km route in delen te lopen 
In Bomal na 11,5 km is een treinstation. Hier kunt u dan 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 Tukhut. 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! 
 
 
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. 
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7 Route Beschrijving 
- U verlaat de Tukhut en gaat meteen rechtsaf. U wandelt tot u onder de spoorbrug door komt.  
- Direct na de spoorbrug slaat u rechtsaf en klimt min of meer de spoordijk op. Het pad loopt  

nu enige tijd parallel met de spoorlijn. U loopt nu op een hoger niveau door Sy en passeert  
de begraafplaats. 

- We volgen de asfaltweg die afdaalt naar de kapel van Sy.   
- Net voor de kapel waar de weg een bocht naar rechts richting de hut maakt, gaat het GR-traject links de 

berg op via een zigzagtraject waar we de bekende steile valleiwand beklimmen. Bovengekomen,  
het rood-wit gemarkeerde pad blijven volgen waarbij u diverse mooie uitzichtspunten zult passeren.   

- Het pad komt uit op een asfaltweg (vanVieuxville naar Sy). We gaan na enkele tientallen meters 
schuin-rechts een smal pad op over de rotsachtige heuvelkam. De asfaltweg dus niet volgen. 

- We blijven de markeringen volgen door de bossen, af en toe dalend en stijgend. Bij een open plek 
dalen we schuinrechts af naar een lager gelegen pad en dan komen we bij een wegsplitsing waar we 
rechts afdalen. 

- Bij een splitsing links aanhouden. We komen uit op een asfaltweg vlakbij het kasteel van Palogne. 
o Als u bij de asfaltweg rechtsaf gaat komt u bij de Ferme de Palogne waar u eventueel 

gebruik kunt maken van de horecafaciliteit. 
 
- De GR-57 volgt de asfaltweg echter naar links en we bereiken het gehucht Logne.  
- Bij een brugje over het riviertje de Lembrée slaat u rechtsaf over de brug en gelijk linksaf  

(de rue de Saint-Cergue).  
o PAS OP: U moet echt het riviertje over via de brug...de GR-576 splitst zich hier af  

en gaat niet over het bruggetje. 
 
- Bij een Y-sprong links aanhouden, een grindpad tussen twee afsluitingen langs een muurtje.  
- Na ongeveer 300 meter gaat u schuin-rechts in het bos de helling omhoog. U kruist een asfaltweg  

die we oversteken (pas op: drukke weg) en klimmen in dezelfde richting naar boven.  
- Bovenaan volgt een weide waarvan we de afsluiting naar rechts volgen.  
- Op een splitsing schuin-rechts een smal pad dat even verderop naar links gaat. We dalen af  

naar een weiland dat we via een klein poortje kunnen betreden.  
- Het weiland diagonaal doorsteken. Voorbij de tweede afsluiting van het weiland slaan we rechtsaf  

een veldweg op. Ongeveer 500 m verderop passeren we rechts de kapel “Saint-Rahi”. 
- Bij wegkruising weg volgen in ongeveer dezelfde richting en we komen dan uit op de geasfalteerde 

weg Bomal-Izier. 
- Deze dan even naar rechts volgen om vervolgens na ongeveer 100 meter de tweede weg links  

in te gaan.   
- U passeert even verderop een tweetal opvallende zeer oude bomen. Direct daarna buigt de weg  

naar rechts. 
- Ongeveer 50 m voorbij deze opvallende bomen slaan we schuin-links een smal pad in.  

Dit pad daalt daarna vrij scherp tot een bredere weg.  
o Als u op de weg komt ziet u direct aan de overkant een paadje dat leidt  

naar de “grotte du Coléoptère”.   
 
- Op de bredere weg slaan we echter rechtsaf tot we bij een asfaltweg komen die we volgen  

tot bij de brug over het riviertje de Aisne. Linksaf de weg Bomal-Manhay op door het gehucht Juzaine.  
- Bij huisnummer 170, schuin-rechts afslaan, een landweg in en even verderop gaan we ter hoogte  

van de kleine kapel “Sainte-Barbe” linksaf, een smaller pad in. Dit gaat achter een aantal tuinen langs.  
- Even later steken we de Aisne over via een betonnen voetgangersbrugje en komen op een breed bospad 

dat vrij snel begint te klimmen.  
- Bijna op het hoogste punt van de helling, slaan we vóór een weide-afsluiting rechtsaf.  

Het pad volgend, gaat u het bos weer in.  
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o (Op het moment van schrijven was men zeer actief met bosbouw bezig met als gevolg  
dat de route zo nu en dan in het gedrang kwam. Blijf op dit punt vooral ook goed letten  
op de rood-witte routemarkering)  

 
- Als u het bos uitkomt, volgt u het brede pad dat rechts afbuigt langs een weiland en even verderop 

weer rechts afbuigt aan het einde van datzelfde weiland.  
- Direct daarop kent het brede pad weer een bocht maar vlak daarvoor gaat er een smal paadje naar links 

dat in het begin parallel loopt aan de brede weg.  
- Na een korte stijging linksaf. U volgt nu een tijdje een smalle bergkam die op een open plek  

naar rechts buigt en afdaalt naar een breder pad.  
- Rechtsaf en op een T-kruising linksaf een lange weg het dorp in volgen voorbij diverse gebouwen  

tot op de weg Bomal-Manhay.  
- Hier linksaf en op de volgende kruising rechtdoor, de brug over de Ourthe nemen. 

o Aan uw rechterkant ziet u nu het station. Hier kunt u eventueel per trein terug naar Sy. 
Natuurlijk zijn er ook andere wandelmogelijkheden om naar Sy terug te wandelen.  
In de routemap vindt u daar diverse beschrijvingen van. 

 
- U verlaat Bomal via de grote weg waar u zich nu op bevindt.  
- Na ongeveer een halve kilometer gaat u schuin-rechts een oude asfaltweg op, in de volgende bocht 

rechtdoor een smal bospad in.  
- Al vrij snel gaat het bos over in weilanden en akkers waar u gewoon doorheen loopt en de rood/witte 

tekens volgt. Dit komt uiteindelijk uit op een karrespoor dat u rechtdoor volgt tot u bij een grotere 
asfaltweg bent.  

- Deze asfaltweg steekt u over en u gaat een dalend bospad in.  
- Op Y-splitsing rechts aanhouden en even later gaat u dalend een weiland in. U ziet voor u een 

stroompje dat u op het diepste punt moet oversteken en direct daarna een pad omhoog het bos in.  
- De volgende kruising bij een akker linksaf.  
- Dit pad komt uit op een asfaltweg, deze rechtdoor volgen het dorp in.  
- Na 50 meter links af. Brede asfaltweg.  
- Bij een bocht in de weg met routeaanduiding Durbuy, volgt u deze aanduiding rechtsaf.  
- Op kruising linksaf.  
- De volgende Y-splitsing rechts aanhouden, direct daarop weer een Y-splitsing waar u links aanhoudt. 
- Na verloop van tijd bereikt u weer een asfaltweg, direct de volgende kruising linksaf,  

de asfaltweg langs de Ourthe volgen.  
- Bij het bordje Durbuy, linksaf de kade volgen tot bij de brug.  
- De brug oversteken en de hoofdweg blijven volgen.  
- Voor de volgende brug linksaf. U loopt langs de muziekkoepel.  
- U bent nu op het grote horecaplein van Durbuy.  
- Het pad gaat verder naast huisnummer 4, rechts op het horecaplein. Het is een zeer sterk stijgend pad 

dat naar een uitzichtspunt boven Durbuy leidt.  
- U blijft dit pad volgen tot u boven aangekomen bent op een asfaltweg. Hier slaat u linksaf.   
- Op het einde van de asfaltweg slaat u weer linksaf. Deze weg even volgen tot u rechtsaf slaat, 

direct na een zendmast aan de rechterkant. 
- Bij bank rechtdoor naar beneden. Dit dalende pad komt uit op een grotere asfaltweg. 
- U loopt nu Barvaux binnen en volgt deze weg. Richting de kerk aanhouden.  
- Bij de kerk richting E25 aanhouden.  
- Op volgende Y-splitsing rechts aanhouden tot u bij het station van Barvaux bent. 
 

 
Einde 
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