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Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden ekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.  
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Tijdens deze wandeling, die start bij het bekende Mariabedevaartsoord Banneux, wandelt u heuvel op en af 
tot aan het stadje Pepinster, gelegen in het dal van Hoëgne.  Hier kunt u het stadje in lopen om te pauzeren.  
De terugweg gaat over een panoramaweg met schitterende uitzichten!  De wandeling is wel pittig maar de 
hellingen zijn voor de gemiddelde wandelaar goed te doen.  Neem zelf proviand en voldoende drinken mee!  
Na 8,9 km bereikt u een schuilhut en na 13,2 km staat een zitbank met prachtig uitzicht. Na afloop kunt u in 
het Mariabedevaartsoord bezoeken dat jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims wordt bezocht. Bij de 
parkeerplaats is horeca en souvenirwinkels. (In de zomer kunnen op sommige paadjes wat brandnetels 
groeien, doe eventueel een lange broek aan).  
 

Startadres: Heiligdom van de Maagd des Armen, Rue de l'Esplanade 57, Banneux. 
Parkeer op de grote parkeerplaats aan de Av. Paola (N666),  Ga net voor hotel restaurant Halleux  de grote 
parkeerplaats op. 
 

U kunt ook starten in Pepinster, El Fagne 51. Vanaf de kleine parkeerplaats bij speeltuin gaat u R omhoog. 
Negeer na 100 m zijweg scherp rechts omhoog. Ga dan verder bij ****  7.  U kunt dan na 8 km pauzeren in 
Banneux,  waar voldoende horeca is.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,46 km  4.30 uur  194 m  450 m 
 

 
 

455. BANNEUX 17,5 km  
 

1. Staande op de grote parkeerplaats loopt u 
terug naar de grote doorgaande weg (N666).  
Steek deze over en ga R over het betonnen 
smalle pad.  Na 150 m, einde links gelegen 
weiland en bij bord “Banneux Notre Dame”, gaat 
u L (wit-rood/groen kruisje) over  grindweg door 
de bosrand. Negeer zijpaden.  Na ruim 300 m gaat 
aan de asfaltweg  R (Promenade 2/wit -rood/groen 
kruisje).  Bijna 200 m verder gaat u bij  huisnr. 61 
R en meteen daarna gaat u L (wit-rood) de 
grindweg omlaag met links een jeu de 
boulesbaan/stehtischen. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (Promenade 2/wit-rood) met links het 
sportcomplex van Royal Banneux Football Club. 
Aan de 4-sprong, voorbij hondenoefenterrein,  
gaat u RD (Promenade 3/wit-rood) het smalle 
(bos)pad omlaag.  Beneden aan de asfaltweg bij 
“kapel” gaat u R (Rue de Banneux).  Negeer na 
100 m doodlopende weg rechts (Rue des Hêtres) 
omhoog.   
 

2. Vlak daarna gaat u bij verbodsbord L 
(Promenade 3/Thier Mere Thieux)) de grind- 
bosweg omlaag en na 100 m passeert u rechts 
een aardig huisje. (Na 300 m passeert u een 
zitbank, waar iedereen op mag zitten). Na bijna 600 
m, 5 m voorbij rechts gelegen begroeid breed 
graspad met liggende boomstam, gaat u R via 
ijzeren doorgang het smalle steile paadje omlaag.  
 

(U verlaat wit-rood. De route volgend passeert u na 
100 m links een huis). 
 

Na ruim 300 m steekt u beneden het beekje 
Ruisseau de Ribeaufosse over en ga dan L het 
(holle) stenige pad langs het beekje omlaag, dat 
na 100  m een weiland inloopt. Na 300 m gaat u 
beneden bij huisnr. 385, met kippenren tegen het 
huis, R de smalle asfaltweg omhoog met links 
mooi uitzicht o.a. op het dal van de Vesdre.   

3. Na bijna 500 m passeert u boven een rij huizen 
en meteen daarna, aan het einde van de asfaltweg 
en bij toegangshek van Domaine de Colonhere, 
loopt u RD het smalle bospad omhoog met links 
afrastering. (Doe rustig aan, het is een straffe 
kuitenbijter). Steek na 300 m boven bij huisnr. 125 
en verkeersspiegel voorzichtig schuin links de 
asfaltweg, die hier een bocht maakt, over en loop 
RD tussen 2 pilaren door de grindweg omhoog 
langs o. a. huisnr. 92. 300 m verder aan de T-
splitsing voor bijzonder huis/voormalig 
bedrijfsgebouw  (huisnr. 85) in Trasenster gaat u 
L de asfaltweg omlaag.  Na 50 m gaat u R de 
eenrichtingsweg omlaag langs het mooie huis 
met torentje. Beneden, voorbij nr. 78/ferme 
Augusta (1921), gaat u aan de T-splitsing  R de 
smalle asfaltweg omlaag, die na 50 m een smal 
dalend pad wordt dat naar links buigt met links 
een weiland. Na 150 m wordt het smal pad een 
dalende grindweg langs woningen. Beneden aan 
de T-splitsing bij zitbank gaat u R (Place Winston 
Churchil). Na 50 m gaat u R de smalle 
doodlopende weg langs huisnr. 58 omlaag. Na 
bijna 100 m gaat u beneden voor breed ijzeren 
hek  L het holle brede pad, met rechts een wit 
huis, omlaag.   
 

4.  Steek beneden bij huisnr. 46 de asfaltweg over 
en loop RD de betonstroken weg omlaag. Vlak 
daarna gaat u bij toegangshek van huisnr. 47 B  
het holle bospad omlaag. Na 150 m gaat u 
beneden R de asfaltweg omhoog. Na bijna 150 m 
gaat u bij verbodsbord L (Chemin Albert Bresse) 
de doodlopende asfaltweg omlaag. Meteen 
daarna aan de 3-sprong bij huisnr. 21 gaat u RD 
over de smalle asfaltweg met links beneden het 
stroomgebied van het beekje Rau de Songnion.  
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Blijf nu geruime tijd de smalle asfaltweg, die na 
100 m bij verkeerspiegel naar rechts buigt, RD 
volgen met  links mooi uitzicht o. a. op de Vesdre.   
Na 700 m, waar de smalle asfaltweg bij 
lantaarnpaal nr. 75-737  links omlaag buigt, gaat u 
schuin R (geel-rood/Fonds des Trois Bois)  de 
grind- bosweg omhoog. Negeer na 300 m bij 
afsluitboom zijpad rechts en loop RD (geel-
rood/Promenade 2) de grindweg verder omhoog, 
die na 50 m een dalende grind- bosweg wordt. Let 
op! 300 m verder, 5 m voor inrit van woning en 
verbodsbord, gaat u bij wegwijzer L (rode ruit) het  
trapje omlaag. (U verlaat geel-rood en Promenade 
2).  
 

5. Meteen daarna gaat u bij overstapje door het 
hekje (open/dicht maken) en loop dan RD (rode 
ruit) langs de elektriciteitspaal door het weiland 
omlaag. Beneden bij de bosrand, bij rechter 
stalen hek, gaat u over de opstap en steek 
meteen via betonnen bruggetje de Ruisseau du 
Fond des Trois Bois over.  Meteen daarna aan de 
T-splitsing gaat u R het bospad omhoog en 
meteen daarna gaat u  scherp L (geel-rood) het 
bospad omhoog. Na 100 m loopt u boven RD 
(geel-rood) over het pad met rechts de helling 
met gekapte (2021) bomen. Negeer zijpaadjes.  Na 
300 m wordt boven het pad een dalend pad. 200 
m verder aan de 3-sprong voor bord “Privé” gaat 
u scherp L (geel-rood) en via bruggetje steekt u 
het beekje over. Vlak daarna aan de schuine T-
splitsing gaat u L (geel-rood) omhoog en 
passeert meteen twee gasleidingpalen. Negeer bij 
afsluitboom zijpad scherp rechts.  Boven aan de 
3-sprong gaat u RD met links een weiland.   
 

(Even verder ziet u links beneden kasteeltje Château 
des Masures, waar u straks langs komt).  
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u RD de 
grindweg, die links omlaag buigt  en bij vervallen 
(2021) boerderij met een mooie verbouwde 
schuur tot woning (nr. 4) wordt de grindweg even 
een dalende asfaltweg.   
 

(Voor u in de verte ziet u boven de kerk in het  
hooggelegen Cornesse).  
 

6. Na 250 m, voor Château des Mazures  dat in  
1854 gebouwd is voor de industrieel E. de Biolley,  
gaat u R (geel-rood) de smalle asfaltweg omhoog. 
Na 200 m gaat u boven aan de 3-sprong in  het 
bos RD (geel-rood) over de verharde weg, die u 
geruime tijd RD (geel-rood) volgt.  
 

(Na 150 m ziet rechts boven Château Charles 
(1843)).  
 

Na 700 m gaat u  bij zitbank, wegkruis type 
vliegermodel en kruiswegstatie II (hardstenen zuil 
met kruisje) R (Chalsèche)  de asfaltweg omhoog.   
Na 50 m gaat aan de volgende 3-sprong bij 
Domaine Chalsèche (mooi verbouwde en 
gerestaureerde grote hoeve)  RD verder omhoog.  
50 m verder, meteen voorbij stenen 
bevrijdingsmonument, gaat u schuilhut met 
zitbank, een prima pauzeplek na 8,9 km,  L (geel-
rood). Loop dan voorzichtig  de smalle stenen 

trap omlaag en volg RD het dalende bospad.  Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong voor steile 
boshelling L (groen kruisje) het pad omlaag. (U 
verlaat geel-rood).   100 m verder aan de volgende 
3-sprong gaat u scherp R (groen kruisje) omlaag.   
 

(Als u hier RD loopt, dan heeft u even verder bij 
uitzichtpunt/Point de Vue mooi uitzicht over Pepinster 
o a,. op de St Antonius Abtkerk (1893-1899) en de 
spoorlijn Luik-Aken. Hier beneden, links van de 
spoorlijn,  stroomt de Hoëgne in de Vesdre. In de 
19e//begin 20e eeuw was Pepinster door de 
lakenindustrie een welvarend stadje). 
 

Volg nu het bospad, dat drie scherpe bochten 
maakt, omlaag.  
 

7.  Beneden vóór de brug over de Hoëgne gaat u  
R over het pad met links de Hoëgne.  
 

(In juli 2021 is tijdens de watersnoodramp de brug 
weggeslagen. Laat even weten als er weer een 
nieuwe brug is geplaatst. Alvast bedankt).  
 

(Als u een kop koffie wit drinken kunt u het stadje 
Pepinster inlopen naar café Dejavu (450 m).  Steek 
dan de brug over en ga R. Neem meteen voorbij de 
sporthal de eerste weg L (Rue Jean Simon).  Negeer 
zijwegen. Na 250 m bij verkeerslichten gaat u aan de 
voorrangsweg L. Negeer zijwegen en loop richting 
viaduct.  Na de volgende 250 m, net voor de kerk 
Saint Antoine Ermité-et-Apoline ziet u rechts het 
café).   
 

Blijf nu geruime tijd het pad, dat na 100 m een 
stijgend en dalend bospad wordt, RD (geel-rood) 
volgen met links beneden de Hoegne.  
 

(Na 400 m passeert u een mooie rotswand).  
 

Na ruim 500 m, vlak voor brug, gaat u R (geel-
rood) het trappenpad omhoog en volg boven RD 
(geel-rood) het bospad.  
 

(Ook deze brug is in juli 2021 tijdens de 
watersnoodramp weggeslagen). 
 

100 m verder steekt u een ijzeren bruggetje over 
en 150 m steekt u het volgende ijzeren bruggetje 
over. 50 m verder wordt het bospad een dalend 
pad dat een dalende asfaltweg wordt. Aan de T-
splitsing, met links een zitbank, gaat R (El Fagne) 
de asfaltweg door de bebouwde kom van 
Pepinster omhoog.  **** Na ruim 200 m  gaat u 
aan de 4-sprong, met links de Rue Raymond 
Legentil,  scherp R (Voie Constant) de smalle 
asfaltweg omhoog die meteen daarna bij 
toegangshek van huisnr. 2 links omhoog buigt.  
Loop na bijna 100 de stenen trap omhoog en ga 
dan bij volgende huisnr. 2 R/RD de asfaltweg steil 
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
RD verder steil omhoog. Na 100 m steekt u boven 
de doorgaande weg over en loopt u bij zitbank en 
verbodsbord RD (Rue de l’Ermitage) de smalle 
asfaltweg omhoog/omlaag, die na bijna 150 m bij  
huisnr. 6 en “kapel”(1707), met Mariabeeldje in 
muurnis, naar rechts buigt. Meteen daarna loopt 
u bij huisnr. 8 via afsluitboom RD (geel-rood) over 
de stijgende bos- grindweg. Na 500 m gaat u aan 
de 3-sprong RD (geelt-rood) steil omhoog.   
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8. Vlak daarna boven bij zitbank negeert u zijpad 
rechts en blijf nu geruime tijd het bospad RD 
(geel-rood) volgen, dat na 250 m links omhoog 
buigt.  Na 600 m, bij rij haagbeuken, gaat u  aan 
de T-splitsing L (geel-rood)  over het licht 
stijgende pad.  In het dorpje Villers gaat u bij 2 
huizen en mooi uitzicht R de asfaltweg omhoog. 
Meteen daarna gaat u bij huisnr. 15 R (geel-rood)  
de smalle weg omhoog.  Na 100 m, aan het eind 
van de asfaltweg bij huisnr. 18, gaat u  bij breed 
ijzeren hek door het draaihekje en volg het pad 
(geel-rood) door het weiland omhoog naar de 
linkerhoek van het bos met links schitterend 
uitzicht.  Bij volgend ijzeren hek verlaat u via 
draaihekje en loop RD (geel-rood) het pad 
omhoog met links een weiland en rechts de 
bosrand.  Vlak daarna bij wit huis (nr.1) gaat u RD 
over de smalle asfaltweg. Negeer na 50 m 
doodlopende grindweg rechts en volg RD de 
dalende smalle asfaltweg. Beneden aan de 
kruising bij wegkruis gaat u RD (geel-rood) de 
smalle asfaltweg omlaag richting Cour des Cerfs/ 
Foxhalles. Negeer zijwegen en loop RD (Rue des 
Foxhalles) over de smalle asfaltweg door het 
dorpje Foxhalles. Na bijna 400 m gaat u aan de 3-
sprong, voorbij rode brandweerkraan en bij 
huisnr. 31, L (geel-rood) omlaag.  
 

9. Negeer zijpaden en volg geruime tijd deze 
smalle asfaltweg, met schitterend uitzicht, RD.  
 

(Na  250 m  passeert u bij dikke beuk een zitbank 
een genietplekje na 13,2 km).  
 

Na 900 m, meteen voorbij de mooi gerestaureerde 
voormalige hoeve (1835/huisnr. 9) in het gehucht 
Rondehaie, gaat u R (geel-rood) de smalle 
asfaltweg omhoog.  Meteen daarna aan de 3-
sprong gaat au RD (geel-rood) de smalle 
asfaltweg omlaag en u heeft weer schitterend 
uitzicht. Negeer zijpaden.  Na 400 m, waar de weg 
naar links buigt,  gaat u bij het riviertje Rau du 
Fond du Wisselet, afvalbak en  afsluitboom R 
(groen kruisje) over de bos-grindweg. Na ruim 
400 gaat u aan de Y-splitsing gaat L (groen 
kruisje) omhoog en u steekt meteen het beekje 
over.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R 
(groen kruisje) de bos- grindweg omhoog met 
rechts beneden het stroomgebied van het beekje.  
Negeer zijpaden. U passeert enkele stenen 
gebouwtjes.  Na 900 m passeert u boven de 
prachtige gerestaureerde voormalige hoeve/nu 
vakantiewoningen.  Vlak daarna, waar de smalle 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u bij dikke eik 
RD (groen kruisje) de grindweg omhoog. Na 200 

m gaat u aan de 3-sprong bij wit-rode afsluitboom 
L over de bosweg. Negeer zijpaden. Na 500 m 
gaat u aan de kruising RD (Promenade 3).  
Meteen voorbij afsluitboom en voor weiland gaat 
u aan de T splitsing R over het pad dat een 
dalend grind-bospad wordt.  
 
10. Negeer zijpaden. Na bijna 300 m loopt u in het 
Parc Sainte Marie/bedevaartsoord Banneux RD 
over brede grindweg langs de glas-in-lood 
kruiswegstatie. Aan de 3-sprong bij de kapel St. 
Michel en klokkentoren “Konrad Adenauer 1876-
1967” gaat u RD (Enclose St. Michel) en u 
passeert verschillende “kapelletjes. Aan de 
kruising bij kapelletjes loopt u RD langs het witte 
kruis t. h. a de Hongaarse vrijheidsstrijders 1956 
en langs het beeld Saint Charbel. 
 

(Als u hier aan de kruising L gaat, dan komt u bij de 
Chapelle Marie Médiatrice, waar u kunt biechten, de 
Chapelle du Message en bij de Église de la Vierge 
Pauvres (Maagd de  Armen), waar veel zitbanken 
staan). 
 

Voorbij de volgende kapel/bidsplaats met veel 
zitbanken  gaat u aan de asfaltweg bij twee grote 
borden met danksteentjes L (Rue de l’Esplanade).  
 

(Rechts ziet u de kranen van de bron waaraan een 
geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. Dit 
water, dat te drinken is,  kunt u meenemen.  
 

In 1985 werd Banneux bezocht door Paus Johannes 
Paulus II. Het bedevaartsoord, dat jaarlijks door meer 
dan een half miljoen mensen wordt bezocht, ontstond 
nadat de twaalfjarige Marette Beco verklaarde dat 
Maria  tussen 15 jan.  en 2 maart 1933 acht keer aan 
haar was verschenen en dat Maria zich toen 
de Vierge des Pauvres ("Maagd van de Armen") had 
genoemd.  
 

Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd 
hebben; deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats 
van de Mariaverschijningen in de voortuin van het 
huis van de familie Beco, gebouwd). 
 

De route volgend passeert u rechts meteen voorbij 
“I/info“ het huis Beco, waar in de Chapelle des 
Apparitoire/”de kleine kapel” een mooi afbeelding van 
de Maagd der Armen te zien is).  
 

Bij twee pilaren verlaat u het bedevaartsoord met 
rechts souvenirwinkeltjes met religieuze 
artikelen. U komt weer bij de parkeerplaats waar 
voldoende horeca is o.a. brasserie L’Esplanada 
waar u  binnen of op het terras nog iets kunt eten  
en drinken.  

 

 

 


