
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sy – Bomal - Sy 
Via GR-57 

 

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy 

Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 11,5 km | 16,5 km | 17,5 km  
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1. Algemene informatie 
 
Naam van de Route: Sy - Bomal(via de GR-57) - Sy  

Opsteller: Nico Kloek 

Vertrekpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  
Aankomstpunt: de HerBerg, Rue de Luin 4, Sy  

Afstand: 11,5km//16,5km//17,5km  

Moeilijkheidsgradatie: licht | normaal | pittig | zwaar 
Hoogteverschil: niet bekend, je maakt veel hoogtemeters 

Hoogste punt v.d. route: 280 meter bij La Rote (Mont Pelé) 

Laagste punt v.d. route: 120m (de Ourthe en de HerBerg) 

Parkeren: tegenover de HerBerg, op gratis parkeerterrein 
Horeca: Bij Palogne na 3,5 km en in Bomal 

Bijzonderheden: deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens en rolstoelen  

Datum opstellen: versie 1.0: 16 maart 2007  

 

2. Inleiding 
 
In de HerBerg wandelmap staan meerdere mogelijkheden aangegeven om naar Bomal te gaan. De 

kortste route is 5 kilometer. Nog niet beschreven is de mogelijkheid om via de GR-57 naar Bomal te 

lopen. De totale GR-57 is een route van ongeveer 290 km die loopt van Luik naar Diekirch. In het 

algemeen kan gesteld worden dat deze GR de mooiste stukjes meepakt van de Ourthe vallei. Voor 

het hier beschreven deel van 11,5 km geldt dat zeker ook.  

Je moet er wèl rekening mee houden dat je veel zult moeten stijgen en dalen voordat je Bomal bereikt 

hebt. Op enig moment ben je zelfs op 1 km afstand van Bomal. Maar je wordt dan toch weer een 

andere kant op gestuurd voor nog een stijging en een mooie omgang. Gesteld kan dus worden dat het 
een pittige route is. Voor de terugweg geven we je alternatieven aan die ook in andere wandelingen 

gebruikt worden.  

3. Aard van de wegen 
 
De routes gaan afwisselend over teerweggetjes, half verharde wegen en bospaadjes. Soms is de 

ondergrond hard, dan weer zacht. Met name als het geregend heeft kunnen sommige paden glad zijn.  

 

4. Aanbevolen uitrusting 
 

• Goede en stevige (berg)schoenen van 'BC' kwaliteit // eenvoudig rugzakje met regenpak. 

• Kaart van de omgeving, evt. kompas // drinken en eten // wat geld. 

• Zaklamp // opgeladen GSM-telefoon // EHBO-setje.  
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5. Route-aanduiding 
 

De route is volledig rood/wit gemarkeerd.  

 
6. Kaarten  
 

- De stafkaart 49/5-6 (niet persé nodig) is een prima hulpmiddel.  
- Deze kaart is te koop in de HerBerg. Eventueel het boekje GR-57 dat te koop is via 

www.groteroutepaden.be  
 

7. Routebeschrijving 
 

- Je verlaat de HerBerg en gaat meteen rechtsaf.  
- Je wandelt tot je onder de spoorbrug door komt. Direct na de spoorbrug sla je rechtsaf en 

klimt min of meer de spoordijk op.  
- Het pad loopt nu enige tijd parallel aan de spoorlijn. Je loopt nu op een hoger niveau door Sy, 

passeert de begraafplaats en ter hoogte van een gedenksteen voor de schilder Richard 

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

berg op via een zigzagtraject waar we de bekende steile valleiwand beklimmen om boven in 

dezelfde richting eenzelfde hoogte aan te houden.  
- Even verder komen we uit op de bocht in het asfaltweggetje van Vieuxville naar Sy dat we niet 

volgen. We kiezen nagenoeg onmiddellijk schuin-rechts een smal pad over de rotsachtige 

heuvelkam en bereiken een mooi uitzichtpunt op de rotsen van Sy.  
- Geruime tijd blijven we door de bossen de kam weg volgen en beschrijven een ruime bocht 

naar rechts, af en toe even afdalend om een klein zij dal te doorsteken.  
- Bij een open plek dalen we schuinrechts af naar een lagergelegen pad en dan komen we bij 

een wegsplitsing waar we rechts afdalen door een holle weg die geleidelijk breder wordt.  
- Bij een splitsing links houdend, bereiken we beneden in de vallei een asfaltweg, vlakbij het 

kasteel van Palogne 
o Als je bij de asfalt weg rechtsaf gaat kom je bij de Ferme de Palogne waar je 

eventueel gebruik kunt maken van de aldaar aanwezige horeca-faciliteit.  
- Je volgt de GR-57 en de GR-57 volgt de asfaltweg naar links door het pittoreske dal van de 

Lembrée en we bereiken het gehucht Logne.  

- De wit-rode bewegwijzering van de GR-57 gaat rechtsaf via een brugje over de Lembrée en 

kiest onmiddellijk linksaf de rue de Saint-Cergue.  

- Bij de toegangsweg naar de burcht links aanhouden langs een smal pad tussen twee 
afsluitingen.  
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- Na ongeveer 300 meter beklimmen we schuinrechts de helling en bereiken een asfaltweg die 

we oversteken (pas op: drukke weg) om, nu steiler, klimmend eenzelfde richting aan te 

houden.  

- We komen bovenuit bij een weide waarvan we de afsluiting naar rechts volgen.  

- Bij het einde van een privé́-domein gaan we bij een splitsing schuinrechts langs een smaller 

pad dat even verderop naar links gaat en dan steil afdaalt naar een weiland dat we via een 
smalle opening betreden. Het weiland in nagenoeg dezelfde richting doorsteken (diagonaal 

dus)  

- Voorbij de tweede afsluiting van het weiland slaan we rechtsaf een veldweg op. Zowat 600 

meter verderop komen we voorbij de (iets naar rechts gelegen) kapel “Saint-Rahi” 

o Achter deze kapel (gebouwd in 1915) hebben opgravingswerkzaamheden de 

fundamenten blootgelegd van een oude kluizenaarswoning. Merkwaardige grafsteen.  

- Bij de volgende wegkruising, houden we gedurende ca 600 meter dezelfde richting aan en 

lopen dan uit op de geasfalteerde weg Bomal-Izier.  
- Deze weg eerst even naar rechts volgen om dan de eerste nieuwe asfaltweg links door een 

nieuwbouwwijk met buitenverblijven in te gaan. Deze loopt na ca 100 meter met een bocht 

naar rechts. Vrij kort daarna bij einde weg linksaf slaan.  

- Je passeert even verderop een tweetal opvallende zeer oude bomen. Direct daarna buigt de 

weg naar rechts. Zowat 50 meter voorbij deze opvallende bomen kiezen we schuinlinks een 

smal pad dat ter hoogte van enkele rotsen schuinlinks afdaalt tot een bredere weg. 

o Juist waar de GR op de bredere weg uitkomt, leiden een trapje en een paadje naar de 
vlakbij, aan de overzijde van de weg gelegen “Grotte du Coléoptère”. Een ivoren 

oorhanger werd hier ontdekt tussen verscheidene andere voorwerpen uit de 

prehistorie.  

- Hier slaan we rechtsaf en ter hoogte van de eerste huizen komen we op een asfaltweg die we 

volgen tot bij de brug over de Aisne. De weg Bomal-Manhay naar links volgend lopen we 

door het gehucht Juzaine.  
o Kapel Saint-Denis uit 1881 
o De Aisne is een typisch venenriviertje dat ontspringt op het Plateaudes Tailles, vlakbij 

de Baraque de Fraiture op een hoogte van 638 meter. Het bevloeit Erezée en mondt 

bij Bomal uit in de Ourthe.  
- Bij huisnummer 170 kiezen we schuinrechts een brede veldweg en slechts even verder gaan 

we ter hoogte van de kleine kapel “Sainte-Barbe”links een smaller pad in. We volgen de 

afsluiting van de tuinen en steken even later de Aisne over via een betonnen 

voetgangersbrugje en komen opnieuw op de bredere veldweg.  

- Er volgt een tamelijk steile klim en nagenoeg op het hoogste punt van de helling slaan we 

vóór een weideafsluiting rechtsaf.  
- Afwisselend door weiland en langs de bosrand bereiken we het einde van de afsluiting en 

klimmen dan verder tot op de heuvelkam die we niet oversteken maar naar links volgen.  
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- Even verderop lopen we onder een hoogspanningslijn door (mooi uitzicht) en gaan verder tot 

op het hoogste punt: een open plek omsloten door naaldbomen La Rote (Mont Pelé) 280 
meter.  

o La Rote was vroeger enkel met heidestruiken begroeid. De herhaaldelijk door brand 

getekende desolate heuveltop werd in de streek Mont Pelé genoemd en biedt enkele 

schitterende uitzichten.  
- Op deze open plek draait het pad naar rechts en volgen we een mooi bospad dat geleidelijk 

sneller afdaalt tot op een iets bredere weg. Deze weg slechts even naar rechts volgen en dan 

schuinlinks langs een smaller pad verder afdalen. We gaan weer onder een hoogspanningslijn 

door en houden steeds dezelfde richting aan tot bij een overdekt uitzichtpunt.  

- Nog even verder de kam volgen, om daarna langs een rotsachtig pad in de vallei af te dalen.  

- We maken een scherpe bocht naar rechts en lopen langs de flank van de helling verder naar 

beneden tot op een asfaltweg die we het dorp in naar rechts volgen voorbij schoolgebouwen 

en een sporthal tot op de weg Bomal-Manhay. Je bent nu aangekomen in Bomal.  
 

 

Van Bomal terug naar Sy  

Je hebt diverse mogelijkheden: 

- Optie A: Via Herbet en Verlaine. Afstand 5 km. Je moet dan nog 155 meter hoogteverschil 
overbruggen  

- Optie B: Terug langs de Ourthe. Afstand 6 kilometer vlak wandelen 

- Optie C: Met de trein terug naar Sy.  
 

Einde 
 

 

 


