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Tijdens deze wandeling in Pays de Vesdre wandelt u door leuke steegjes, trapjes, bospaadjes en een 
kruisweg omhoog naar het bedevaartsoord Banneux. Hier zijn verschillende cafés om te pauzeren.  De 
route heeft wel hellingen en flink hoogteverschil maar de wandeling is niet zwaar. De terugweg gaat 
eigenlijk alleen maar omlaag.  Onderweg heeft u een aantal schitterende panorama’s op mooie dalletjes.  
Neem een stok mee voor wat steile afdalingen.  Onderweg staan ook enkele zitbanken. Neem voldoende 
proviand mee. 
 

Startadres: Parkeerplaats station van Nessonvaux, Rue de la Gare 180 Nessonvaux (B).  Parkeer rechts op 
de grote parkeerplaats. 
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525. NESSONVAUX 14,5 km 
 
1. Met uw rug naar het treinstation en 
parkeerplaats gaat u L omlaag. Negeer meteen 
eenrichtingsweg rechts omlaag. Beneden aan de 
kruising met voorrangsweg gaat u L richting 
Liège. Negeer zijweg rechts richting 
Soumagne/Olne en loop RD over het trottoir.  
Voorbij de huisnrs. 234 en 232 en bij zebrapad, 
voor de brug over de Vesdre, gaat u L onder het 
spoorwegviaduct door van de spoorlijn Luik-
Aken. De asfaltweg wordt een onverhard pad dat 
na 50 m naar rechts buigt.  Volg nu het stijgende 
en dalende bospad met beneden van u de Vesdre, 

die ontspringt onder de naam Weser in de Hoge 

Venen en in Chênée bij Luik in de Ourth stroomt. 

Beneden steekt u een waterstroompje over en 
loop dan weer omhoog.  
 

(Boven passeert u een zitbank met prachtig uitzicht 
op o.a. Fraipont waar u straks doorheen loopt).  
 

Aan de T-splitsing gaat u R (rood-wit) omlaag. 
Aan de asfaltweg gaat u R (rood-wit) omlaag. 
Negeer zijweg links omhoog en volg RD (Rue 
Haute) de asfaltweg, die even verder weer daalt. 
Negeer doodlopende zijweg links omhoog.  
 

(Rechts boven ziet u hier het torentje van de kapel 
(17e eeuw) behorende bij kasteel Haute Fraipont).    
 

2. Tegenover de ingang van kasteel Haute 
Fraipont gaat u bij drie zwerfstenen L (Rue de la 
Drève Patureau/rood-wit) over het brede pad door 
de bomenlaan.  
 

(De toren van het kasteel stamt uit de 12e eeuw. Na 
een brand is het kasteel in de 18e eeuw herbouwd).  
 

Loop aan het eind van het pad  RD onder het 
spoorwegviaduct door en u bent in Fraipont. Let 
op! Tegenover de St. Gilles kerk gaat u, net 
voorbij huisnr. 530, L het smal steegje in en loop 
het trappenpad omhoog. Boven gaat u L de 
asfaltweg omhoog.  Vlak daarna aan de 3-sprong 
gaat u RD (groene ruit)  (U verlaat hier de rood-witte 
route). U steekt nu de 262 m lange spoortunnel 
Fraipont (1841) over. Volg nu RD deze 
hooggelegen smalle asfaltweg. Tegenover huisnr. 
507 gaat u L (groene ruit) de trap omlaag. Steek 
beneden de asfaltweg over en loop RD.  Let op! 
Meteen daarna  gaat u bij afsluitboom het pad 
omhoog gelegen tussen de huisnrs. 487 en 489. 
Het pad wordt een stijgend bospad. Aan de 
kruising van bospaden gaat u RD omhoog langs 
de rotswand.     
 

3. Boven bij zitbank en wegkruis (16 aug. 1931) 
buigt het stijgende het pad naar rechts (rood-wit). 
Let op! Na 50 m aan de 4-sprong gaat u R het pad 
in dat meteen naar links buigt en vervolgens een 
dalend pad wordt. Aan de T-splitsing met mooi 

uitzicht gaat u L over het balkonpad en even 
verder passeert u een wit huis. Let op! 50 Meter 
verder negeert u zijpaadje links steil omhoog en 
loopt u RD langs een naaldbos. Volg nu geruime 
tijd dit pad over de heuvelflank.  Het pad daalt en 
beneden steekt u via het bruggetje de Rau du 
Fond des Trois Bois, een zijbeekje van de Vesdre,  
over. Boven gaat u L (Promenade 3) de asfaltweg 
omhoog. 50 Meter voorbij plaatnaambord 
Sprimont gaat u L het brede pad in. Vlak daarna 
aan de Y-splitsing gaat u R (6).  Meteen daarna 
aan de volgende Y-splitsing gaat u weer R 
(Promenade 3). Aan de 3-sprong, bij 
kruiswegstatie, gaat u L (Promenade 3/4) 
omhoog. Negeer zijpaden en volg nu circa 1,5 km 
dit licht stijgende  bospad langs de 
kruiswegstaties met rechts beneden van u een 
meanderend beekje. Boven aan de ruime T-
splitsing gaat u R (Promenade 3/4). Negeer zijpad 
links (4) ohoog.   
 

4. Aan de rotonde in het dorp Banneux en bij 
Mariabeeld in de rechtsgelegen voortuin gaat u  L 
steil de eenrichtingsweg omhoog. (U verlaat hier 
Promenade 3). Boven aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u R (Rue de Clairefagne) omlaag.  Waar deze 
weg naar rechts buigt, neemt u de eerste weg L 
(Rue Clairefagne 15 à 17).  Aan de 4-sprong bij 
wegkruis gaat u RD over het smalle pad gelegen 
tussen de huisnrs. 15 en 17. Steek voorbij het 
verzorgingshuis de asfaltweg over en ga R over 
het trottoir. Steek via het zebrapad de zeer grote 
kruising over en u loopt RD (Avenue Nusbaum) 
het dorp Banneux binnen. (Dus niet richting 
Pepinster). Aan de ongelijke 4-sprong bij wegkruis 
gaat u L (Rue de l’ Esplanada) omhoog. Negeer 
zijweg rechts. Vlak daarna aan de ruime 5-sprong 
gaat u RD.   
 

5. Voorbij en bij grote parkeerplaats loopt u 
tussen de paaltjes RD over de klinkerweg de 
autovrije zone van het bedevaartsoord Banneux 
in.  
 

(U passeert enkele cafés/eetgelegenheden  en 
winkels met religieuze artikelen).  
 

Bij twee torentjes en bij paaltjes loopt u het 
stiltegebied van het Mariabedevaartsoort binnen 
dat jaarlijks door zo'n 700.000 pelgrims wordt 

 bezocht.  
 

(Van 15 jan. tot 2 mrt 1933 verscheen hier de Maagd 
Maria acht keer aan een meisje van 11 jaar oud, 
Mariette Beco. Tijdens de derde verschijning maakte 
Maria zich bekend als de "Maagd der Armen").    
 

Aan de 3-sprong bij de grote I van informatie en 
boomkruis gaat u L over het brede tegelpad langs 
het VVV-kantoor. 
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(Hier staat links het maison Beco het huis waarin 
Mariette Beco opgroeide. U kunt hier links ook een 
kaarsje opsteken. Als u hier even RD loopt, dan komt 
u bij het Mariabeeld en de bron, die door Maria aan 
Mariette getoond zou zijn en waaraan een 
geneeskrachtige werking wordt toegeschreven. In 
1985 werd Banneux bezocht door Paus Johannes 
Paulus II).  
 

Steek voorzichtig de doorgaande weg over en ga 
RD (Promenade 2/3) over de grindweg. Negeer bij 
afsluitboom graspad rechts.  Aan de asfaltweg 
gaat u R (Promenade 2/3). Let op! Voorbij huisnr. 
55 ziet u rechts twee zijwegen. Neem hiervan het 
linkse (Promenade 2/3) brede grindpad. Aan de 3-
sprong bij de voetbalvelden van Banneux  gaat u 
RD (Promenade 2/3). Aan de 4-sprong gaat u R 
(Promenade 2) over de brede veldweg.  Aan de 
ruime 6-sprong gaat u links de veldweg naar 
beneden aan de voorrangsweg gaat u R , loop 
links van de weg dit is een drukke weg ( Route de 
Banneux ).Volg deze weg 600 meter . negeer 
zijweg rechts en negeer  enkele inritten naar de 
villa’s rechts en negeer twee zijwegen links.  
 

6.   Neem daarna de eerste weg rechts tussen 
twee gaaswerk hekken. Aan de 4 sprong bij 
huisnr: 110 B gaat u RD ( Rue Sur le Bois)  
 

(Even verder passeert u rechts een gesloten 
jeugdinrichting).  
 

Negeer bospaden en volg de asfaltweg RD. U 
verlaat het bos. (U passeert een kerkhof). Volg 
verder de dalende asfaltweg RD met rechts 
schitterend uitzicht o.a. op Verviers. Beneden 
loopt u het dorpje Trasenster binnen. Negeer 
grindweg links omhoog.  Aan de 3-sprong bij 
huisnr. 81 gaat u R de eenrichtingsweg omlaag. 
(U loopt dus rechts langs het huis met het torentje). 
Aan de T-splitsing gaat u R omlaag. De asfaltweg 
wordt een dalend pad langs een waterstroompje. 
Beneden aan de 3-sprong bij zitbank gaat u L 

over de asfaltweg langs huisnr. 75.  Boven aan de 
4-sprong gaat u R (Rue Trasenster) omlaag. 
 
7. Voorbij wit huis (nr. 15) gaat u R (rood-wit) over 
het grindpad.  Aan de T-splitsing gaat u R de 
onverharde weg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (wit-rood) langs het witte huisje en houten 
garage. Voorbij huisnr. 147 negeert u zijpaadje 
rechts omlaag en blijft u het pad boven door het 
bos RD (rood-wit/5) volgen. Aan de asfaltweg in 
Halinsart gaat u R (rood-wit). Negeer meteen 
zijweg scherp links omlaag en even verder 
zijpaadje rechts. (U passeert een zitbank met mooi 
uitzicht). Volg verder nu de onverharde weg RD.  
Aan de Y-splitsing gaat u L. Het brede pad buigt 
meteen naar links en wordt even verder een 
dalend pad. Beneden aan de T-splitsing voor 
doornheg gaat u L over de veldweg. De veldweg 
wordt in Halinsart een asfaltweg, die u RD volgt. 
Let op! Tegenover huisnr. 171b gaat u R (Rue en 
Rive) het pad omlaag met links van u een 
bijzonder huis. Aan de 3-sprong bij prachtige 
boom gaat u L (oranje pijlen). Volg nu geruime 
tijd het dalende en stijgende pad boven door het 
bos met rechts beneden van u de Vesdre en de 
spoorlijn. Boven aan de asfaltweg gaat u R 
omlaag. Let op! Waar de weg bij vangrail naar 
links buigt, loopt u rechts van deze vangrail. Bij 
verkeersbord met rode pijl gaat u R het 
bospaadje steil omlaag. Aan de 3-sprong, waar 
het pad eindigt, gaat u R de asfaltweg omlaag 
langs huisnr. 197. Volg de dalende weg RD en u 
komt benden weer bij de parkeerplaats en 
treinstation.  
 

(Wilt u nog iets drinken of eten, dan kunt u nog na 
Taverne La Concorde lopen, die u in het begin van 
de wandeling bent gepasseerd. Ga hier dan R 
omlaag. Beneden aan de voorrangsweg gaat u L en 
aan de overkant van de doorgaande weg is Taverne 
La Concorde waar u nog iets kunt nuttigen (afstand 
circa 200 m)).    

 
Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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 gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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