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blz 2 van 4
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 een brasserie en souvenirwinkel. (In de zomer kunnen op sommige paadjes wat brandnetels
groeien, doe eventueel een lange broek aan).
GPS-afstand 17800 m, looptijd 4.15 uur en hoogteverschil 173 m.
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.

455 BANNEUX 17,8 km
1. Staande op de grote parkeerplaats loopt u
terug naar de grote verkeersweg (N666). Steek de
weg over en ga R. Neem de eerste grindweg L
(wit-rood)_tussen keien door. Voorbij zitbank
gaat u aan de 3-sprong bij rood-witte slagboom
RD over het grindpad. Steek de doorgaande weg
over en ga R (Promenade 2/3). Aan de 4-sprong
voorbij huisnr. 55, met rechts twee veldwegen,
neemt de linkse veldweg (Promenade 23). (Dus
niet de eerste veldweg rechts!). Aan de 3-sprong
met links een sportveld gaat u RD (Promenade 2/
3). Aan de kruising van grindwegen gaat u RD
(Promenade 30 over het smalle pad. Aan de
asfaltweg bij kapelletje gaat u R (Rue de
Banneux/Promenade 3). Negeer doodlopende
weg rechts.
2. Na 40 m gaat u L (Promenade 3/Thier Mere
Thieux) over de grindweg. Volg de grindweg door
het bos omlaag. Aan de 3-sprong, met rechts een
begroeid breed graspad met liggende boomstam
en aan de linkerkant in de heg een bordje
Proprieté Privée, gaat u RD. Let op! 5 meter
verder gaat u R via ijzeren doorgang het smal
paadje omlaag. U passeert een mooi huisje en
loop dan door het bos omlaag met mooi uitzicht.
Negeer zijpaadje scherp links en loop RD omlaag.
Beneden aan de 3-sprong gaat u L en steek het
waterstroompje over. Volg geruime tijd het
stenige pad omlaag. Negeer inrit rechts. Aan de
3-sprong bij huisnr. 385 gaat u R over de
asfaltweg langs het huis en volg de weg helemaal
omhoog met links mooi uitzicht. Boven passeert
u enkele huizen.
3. Aan het eind ziet u voor u twee bospaden,
neem hier van het meest rechtse pad dat omhoog
loopt en volg het steile pad langs de afrastering
omhoog. Steek boven bij huisnr. 125 schuin links
de weg over en loop RD tussen 2 pilaren door en
volg de grindweg langs enkele huizen. Aan de Tsplitsing voor hoge toren (huisnr. 85) gaat u L de

asfaltweg omlaag. Neem nu de eerste weg R
omlaag langs een huis met torentje. Beneden
aan de T-splitsing voor huisnr. 75 gaat u R over
de asfaltweg. Voorbij huis wordt de asfaltweg
een smal pad. Aan het eind volgt u de grindweg
RD langs enkele huizen. Aan de asfaltweg bij
huisnr. 73 en zitbank gaat u R en u passeert Place
Winston Churchil. Na 30 m gaat u aan de 3sprong bij zitbank R over de doodlopende weg.
Voor breed ijzeren hek gaat u L het pad omlaag.
(Rechts staat een wit huis).
4. Beneden bij asfaltweg bij huisnr. 46 gaat u het
betonnen pad omlaag. Na 10 m gaat u aan de
rechterkant een smal paadje omlaag door het
bos. U passeert een huis. Beneden aan de
asfaltweg voor huis gaat u R omhoog. Neem nu
de eerste weg L (Chemin Albert Bresse) omlaag
tussen 2 huizen door. Houd links aan en u loopt
langs een helling met links beneden een vijver.
Bij huisnr. 16 buigt de weg naar rechts. Blijf
geruime tijd de asfaltweg volgen met links mooi
uitzicht. Voorbij huisnr. 11 loopt de weg door het
bos. Negeer in het bos bosweg rechts en loop RD
(wit-rood) over de bosweg, die u geruime tijd RD
omhoog volgt. Aan de Y-splitsing gaat u L (witrood/Promenade 2) en volg het bospad omlaag.
Circa 25 m vóór huis gaat u bij wegwijzer L(rode
ruit) het trapje omlaag en volg het paadje.
5. Na 5 m gaat u door de nauwe doorgang en loop
door het weiland onder de elektriciteitsdraden
door (rode ruit). Beneden bij de bosrand gaat u
door de volgende nauwe doorgang en steek het
beekje over. Na 5 m gaat u aan de T-splitsing R
omhoog en na 10 m scherp L (wit-rood) het
bospad omhoog.
Negeer zijpaadje rechts
omhoog en u loopt omhoog door een kaal
dennenbos (wit-rood). Boven bij breed bospad
voor naaldbos gaat u L (wit-rood). Negeer zijpad
scherp links omlaag en dan gaat het bospad
omhoog
door
een
naaldbos
(wit-rood).

Vervolgens wordt het pad een dalend pad. Aan de
3-sprong gaat u L en steek via bruggetje een
beekje over (rood/wit). Vlak daarna aan de
schuine T-splitsing gaat u L. Negeer bij
afsluitboom pad scherp rechts. Aan de 3-sprong
bij 2 dennenboompjes RD. Aan de 3-sprong voor
een boerderijloods loopt u RD omlaag langs de
volgende boerderij. De weg wordt een grindweg
en volg deze omlaag.
6. Voor Chateau Les Masures gaat u R de
grindweg omhoog. In het bos gaat u aan de 3sprong RD verder omhoog. Blijf nu zeer geruime
tijd het pad RD volgen. Aan de 3-sprong voor
huis gaat u R langs een zitbank en wegkruis
omhoog. Na de volgende 50 m gaat aan de
volgende 3-sprong RD verder omhoog. (50 m
verder ziet u links een schuilhut met zitbank, een
prima pauzeplek na 8,9 km). Ga links (wit-rood)
van de schuilhut de stenen trap omlaag en volg
het bospad omlaag. In het bos gaat aan de 3sprong voor afgrond L. Aan de volgende 3sprong gaat u scherp R omlaag.
Volg nu
zigzaggend de boshelling omlaag.
7. Beneden vóór de brug over de Hoëgne gaat u
R en u loopt langs de Hoëgne.
(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 de eerste weg L
(Rue Jean Simon). Negeer 3 zijwegen rechts. Bij de
verkeerslichten aan de voorrangsweg gaat u L.
Negeer zijwegen en loop richting viaduct. Net voor
de kerk ziet u rechts het café).
Na 100 m loopt het bospad omhoog. Negeer twee
zijpaden scherp rechts. (Links beneden stroomt de
Hoëgne). Een eind verder ziet u weer de roodwitte markering en loopt u onder langs rotsen.
Volg het pad RD en ga dan bij picknickbank het
pad omhoog (wit-rood). Negeer zijpaadje rechts
en blijf de wit-rode route volgen boven langs de
Hoëgne. Blijf geruime tijd dit pad volgen en u
passeert tweemaal een stalen brug. Aan het eind
gaat u RD de asfaltweg omlaag. Aan de Tsplitsing gaat R door de bebouwde kom. Bij de
eerste kruising gaat u scherp R de smalle
asfaltweg omhoog die meteen daarna links
omhoog buigt. Loop de stenen trap omhoog en
ga dan R de asfaltweg omhoog. Na deze lange
klim steekt u boven schuin rechts de
voorrangsweg over en loop bij zitbank RD (Rue
de l’Ermitage) over de smalle weg. Bij wit huis
buigt de weg naar rechts en blijf de grindweg
omhoog volgen. Aan de ruime 3-sprong RD (witrood) omhoog.
8. Boven aan de 3-sprong bij zitbank gaat u RD
(wit-rood) en blijf nu geruime tijd het bospad RD
volgen. Bij open stuk buigt het pad naar links en
loopt u door een naaldbos. Aan de T-splitsing bij
dikke boom gaat u L over het pad. Aan de 3sprong bij 2 huizen en mooi uitzicht gaat u R. Na
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20 m gaat u bij huisnr. 15 R (wit-rood) weer over
de smalle weg Aan het eind gaat u bij breed hek
door het draaihekje en volg het graspad naar de
linkerhoek van het bos. Ga in de linkerhoek over
het pad langs de afrastering. Bij wit huis gaat u
RD over de asfaltweg. Na 50 m gaat u aan de 3sprong L de asfaltweg omlaag. Beneden aan de
kruising gaat u RD de asfaltweg omlaag richting
Cour des Cerfs. Aan de Y-splitsing gaat u R de
weg omhoog. Aan de schuine kruising met
grindweg gaat u RD. Aan de 3-sprong voor
huisnr. 35 gaat u L omlaag en volg geruime tijd
deze mooie panoramaweg met schitterend
uitzicht. U passeert een eind verder een zitbank
bij dikke boom, een prima pauzeplekje na 13,2
km.
9. Volg geruime tijd de panoramaweg tot aan de
3-sprong bij zitbank. Voorbij huisnr. 9 gaat u R
omhoog. Na 30 m negeert u zijweg rechts. Na
geruime tijd gaat u aan de 3-sprong bij afvalbak
en bij oranje-witte slagboom R over het bospad.
Aan de Y-splitsing gaat L en steek het beekje
over. Na 40 m gaat u aan de T-splitsing R.
Negeer zijpaden links omhoog. Een eind verder
passeert u rechts een ijzeren hek en dan loopt het
pad omhoog.
U passeert een voormalige
boerderij (nu woningen) en ga dan aan de 3sprong RD over de grindweg langs een dikke
boom. Negeer bosweg links. Meteen daarna aan
de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L over het pad
gelegen tussen twee bossen. Negeer bospad
links. Aan de kruising met begroeide graspaden
RD. Aan de volgende kruising, met rechts het
bordje Promenade 3, gaat u RD door een bos.
Aan het einde gaat u langs de afsluitboom en
meteen daarna aan de T splitsing gaat u R.
10. Negeer zijpaden. Aan het eind loopt u RD over
de brede grindlaan langs een kruiswegstatie. Aan
de 3-sprong voor kapel gaat u RD. Aan het eind
bij de grote kapel loopt u RD naar de asfaltweg.
(Rechts ziet u de kranen van de bron waaraan een
geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. Dit
water 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 januari 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).
Aan de asfaltweg gaat u L en loop het park uit
richting het restaurant La Gourmandine en
brasserie L’Esplanada waar u binnen of op het
terras nog iets kunt eten en drinken. Hier gaat u
R terug naar de parkeerplaats.

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.

