SLAPEN LANGS DE GR5
1. MAASTRICHT – SPA

www.deGR5telijf.nl
OVERNACHTINGSADRESSEN

- adressen die horen bij topogids “GR5 Wallonië en Groothertogdom Luxemburg” Nederlandstalig (uitverkocht)
- adressen die horen bij topogids “GR5 Wallonie et Grand-duché de Luxembourg” Franstalig

Verbinding eindpunt Pieterpad / GR5 – Kanne (B)

5 km of 3 km

Oude route.
De (oude) Pieterpadroute sluit bij de basalten zuil op de Sint Pietersberg aan op de GR5 (oude Pieterpadboekje).
Vanaf deze aansluiting is het 5 of 3 km lopen tot aan de kerk van Kanne. Dit gedeelte staat beschreven in de gids
“GR5 Noordzee-Rivièra, Traject der Lage Landen“ (Bergen op Zoom - Kanne – Luik).
Voor degenen die deze gids niet in hun bezit hebben volgt hier de tekst van dit tussenstuk (wit/rood gemarkeerd):
Bij de basalten zuil rechtdoor, GR5 richting Visé/Nice. Op een viersprong schuin links de licht klimmende weg
kiezen die uitloopt op een iets bredere weg. Met bocht mee naar links en dan rechtsaf door of langs een
klaphekje. Met een bocht naar links. Houdt het hekwerk van de mergelgroeve steeds aan je linkerhand. Met een
bocht naar rechts. Op kruising rechtdoor, nog steeds de steenslagweg volgend. Na een klaphekje rechtdoor
lopen. Op splitsing rechts aanhouden. Je komt langs grenspaal nr. 58 (bij deze grenspaal kun je rechtsaf
rechtstreeks naar Kanne, 5 km wordt dan 3 km).
Bij de volgende splitsing links aanhoudend blijven we nog even op Nederlands grondgebied. Licht klimmend
steken we de Silexweg over en gaan rechtdoor. Als de weg bij een bosrand een bocht naar rechts maakt, komen
we in België. 500 m verder komen we bij de grote hoeve Caestert.
Ter hoogte van de toegangspoort gaat de GR5 rechtsaf en verandert in een smal paadje, richting Albertkanaal.
Einde weg rechtsaf en rechtdoor over de Bovenstraat tot bij de kerk van Kanne.
Bij de kerk van Kanne begint de Franstalige wandelgids “GR5 Wallonie et grand-duché de Luxembourg”.
Nieuwe route (vanaf 3 juni 2017 voor onbepaalde tijd weer afgesloten).
De (nieuwe) pieterpadroute loopt vanaf najaar 2016 naar de ENCI-groeve en eindigt bij het uitzichtsplatform.
Hier begint voor pieterpadlopers de GR5. Het is 5 of 3 km lopen tot de kerk in Kanne.
Daal bij het platform de metalen trappen af en volg het aangeduide pad door de groeve. Bij chalet “d’n Observant”
hou je eerst rechts aan en daarna links om de vijver heen tot aan de volgende splitsing. Hier scherp linksaf. Volg
het pad en houdt tweemaal rechts aan. Op breder pad ga je linksaf. Je komt langs grenspaal nr. 58 (hier kun je
rechtsaf rechtstreeks naar Kanne, 5 km wordt dan 3 km). Bij de volgende splitsing links aanhoudend blijven we
nog even op Nederlands grondgebied. Licht klimmend steken we de Silexweg over en gaan rechtdoor. Als de
weg bij een bosrand een bocht naar rechts maakt, komen we in België. 500 m verder komen we bij de grote
hoeve Caestert.
Ter hoogte van de toegangspoort gaat de GR5 rechtsaf en verandert in een smal paadje, richting Albertkanaal.
Einde weg rechtsaf en rechtdoor over de Bovenstraat tot bij de kerk van Kanne.
Vanaf Kanne (Statieplein) kun je met de bus terug naar Maastricht (Markt). Geen stopplaatsen onderweg.
Vanaf dec. 2016 is dat een OV-shuttle van Arriva, lijn 460.
Je moet het busje minimaal één uur van te voren reserveren. Reserveren kan 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Vertrek telkens om : 22 vanuit Kanne. Bel het gratis Arriva-nummer 0800 0224050. Vanuit België 088 2776880.
Desgewenst ontvangt u een reserveringsbevestiging per sms.
In de OV-shuttle is de OV-chipkaart niet geldig. U kunt bij de chauffeur een kaartje kopen voor een enkele reis ter
waarde van 2,00 EUR. Het 'studentenreisproduct' op de OV-chipkaart en een (ster)abonnement zijn wel geldig.
De chauffeur kan vragen naar een bewijs dat dit product op uw OV-chipkaart is geladen.
km

laatste wijziging 
MAASTRICHT
!!!
Niet alle hotels en B & B’s in Maastricht zijn genoemd, alleen een aantal die dicht bij de GR5
en het Pieterpad liggen.
►►► jeugdherberg “Stayokay” Maastricht
2017
Maasboulevard 101 6211 AW Maastricht tel. 043 7501790
www.stayokay.com/maastricht maastricht@stayokay.com
in 6 p. kamers, 1 p. vanaf ca. € 27,00 - € 2,50 voor leden, (incl. beddengoed, excl.
handdoeken), ook kamers voor 2 en 4 p.
tussen voetgangers- en Kennedybrug (westzijde)
botel botel Maastricht
2017
Maasboulevard 95 6211 JW Maastricht tel. 043 3219023
www.botelmaastricht.nl
28 hutten op boot in de Maas,in meer-persoonshut € 35,00, ook hutten voor 1 of 2 p.
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in de Maas tussen voetgangers- en Kennedybrug (westzijde)
hotel “Beez”
Boschstraat 104 –106 6211 AZ Maastricht tel. 043 3213523
beezmaastricht.nl info@beezmaastricht.nl
1 of 2 p. € 65,00 weekend € 85,50, ook 3- en 4-p. kamers
dicht bij de Markt (stadhuis)
hotel hotel “de la Bourse”
Markt 37 6211 CK Maastricht tel. 043 3218112
www.hoteldelabourse.nl info@hoteldelabourse.nl
28 kamers,1 p. vanaf € 64,00, 2 p. vanaf € 84,00, 3 p. vanaf € 115,00
aan de Markt
hotel hotel “la Colombe”
Markt 30 6211 CK Maastricht tel. 043 3215774
alleen via boekingsites
19 kamers, 1 p. vanaf € 50,00, 2 p. vanaf € 80,00, ook 3- en 4-p. kamers, in weekend
alleen voor 2 nachten
aan de Markt
B & B B & B “Verhoef”
Aylvalaan 8 6212 BC Maastricht tel. 043 3212065
verviers@adhome.nl
1 kamer, 2 p. vanaf € 85,00
nabijheid Pieterpad: na oversteken singel (bij politiebureau) eerste weg linksaf en
tweede weg rechtsaf
hotel Hotel “Pastis”
eigen restaurant ligt iets verderop in de straat
Luikerweg 1 6212 ET Maastricht tel. 043 3580110
www.hotelpastis.nl info@hotelpastis.nl
2 p. vanaf € 90,00
aan het Pieterpad, na oversteken singel (bij politiebureau)
B & B B & B “Aylva”
Dr. A.Thywissenpad 3 6212 AW Maastricht tel. 043 3218183 mob. 06 21877093
e.gulikers@home.nl
1 kamer, 1 p. € 40,--, 2 p. € 60,00
nabijheid Pieterpad: na oversteken singel (bij politiebureau) eerste weg links
B & B B&B St. Pietershöfke
Mergelweg 79 6212 XB Maastricht mob. 06 52307474
www.stpietershofke.nl jef.braun@versatel.nl
2 k. 4 p., 1 p. € 57, 2 p. € 89,00, in het weekend alleen voor 2 p.
na oversteken singel (bij politiebureau) op vijfsprong schuin rechts, dit is de Mergelstraat, 250 m van de GR5
B & B ALLEEN VOOR “VRIENDEN OP DE FIETS”
I. Visser
Mergelweg 102 6212 XK tel. 043 3674724
3 kamers, 5 bedden
na oversteken singel (bij politiebureau) op vijfsprong schuin rechts, dit is de Mergelstraat, 250 m van de GR5
KANNE (KERK) (1)
hotel hotel “Limburgia”
Op ’t Broek 4 3770 Riemst tel. 0032 12454600
www.hotellimburgia.be hotellimburgia@telenet.be
18 kamers, 2 p. € 105,-niet linksaf de Oude Tramweg in, maar rechtsaf de Bejats. Aan het einde er van
rechtsaf en direct weer rechtsaf (ca. 200 m van de route)
hotel hotel-restaurant in “Kanne en Kruike”
Statiestraat 39 3770 Kanne-Riemst tel. 0032 12452575
www.in-kanne-en-kruike.com inkanneenkruike@gmail.com
2p. € 62,50 (zo-vr), € 72,50 (za)
na het oversteken van de Jeker niet rechtsaf de Oude Tramweg nemen, maar
rechtdoor. De tweede straat rechtsaf is de Statiestraat. Ca. 300 m van de GR5.
EMAEL (2)
B & B chambres d’hôtes “Rue Haute”
Rue Haute 71 4690 Eben-Emael tel. 0032 43558047 mob. 0031 651213578 NL
www.ruehaute.nl info@ruehaute.nl
4 kamers, 2 p. € 82,50-99,00
bij punt 2 rechtdoor, daarna rechtsaf (rue de l’Aumont blijven volgen), je komt uit op
de Rue Haute. Hier linksaf. 400 m van de GR5.
hotel
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EBEN (OUDE MOLEN) (3)
►►► Gîte rural (ook voor 1 nacht)
Rue d’Eben 36 4690 Eben-Emael tel. 0032 42866593 mob. 0032 472323709 NL
lia_verbruggen@hotmail.com
huisje met living/keuken en kamer met 2 + 1 bed + zetelbed in living voor 2 p.
1 p. € 35,00, 2 p. € 50,00, 3, 4 en 5de p. + € 10,00, excl. ontbijt
bakker/winkel en restaurant in de straat
300 m van de GR5: bij punt 3 rechtsaf, tegenover de kerk
HACCOURT (6)
B & B chambres d’hôtes “en Douceur” 2/3 aren
rue de Tongres 38 4600 Visé tel. 0032 476983525 NL
www.endouceur.be en-douceur@hotmail.com
3 kamers, 6 p., 1 p. € 65,00, 2 p. € 75,00
na het oversteken van het kanaal linksaf en eerste weg rechts; vlakbij GR5
B & B chambres d’hôtes “au Quai”
quai du Halage 20 4600 Visé tel. 0032 43794963
auquai@skynet.be
1 kamer, max. 2 p., 1 p. € 30,00, 2 p. € 35,00.
als je de Maas bereikt hebt ben je op de Quai du Halage; doorlopen tot eerste zijweg.
B & B chambre d’hôtes “Ver l’Oie” 2 aren
Ghislain Boheur Allée Verte 5 4600 Visé tel. 0032 498465415 NL
www.verloie.be boheurghislaine2012@hotmail.com
2 kamers, 4 p., 1 p. € 40-45,00, 2 p. € 50-55,00
na het oversteken van het kanaal de weg blijven volgen. Dit wordt even verder de
Allée Verte. Ca. 400 m van de GR5.
B & B chambres d’hôtes “l’Apricari”
Mme Guyot rue Basse-Hermalle 18 4600 Visé tel. 0032 497502507 NL
http://gastenkamer.com/nl/lapricari-349 apricari_vise@yahoo.fr
2 kamers, 1 p. € 45,00, 2 p. € 65,00, max. 5 p. restaurants in Visé
vlak bij de GR5: bij de brug rechtdoor (i.p.v.erover) is de Rue Basse-Hermalle
VISE (7)
hotel
Hôtel & Resto “de la Gare”
Avenue Maréchal Foche 20 4600 Visé tel. 0032 43793900
10 kamers, 1 p.€ 72,00 p.p., 2 p. € 101,00 p.p., 3 p. € 134,00 p.p.
(ook zonder ontbijt: - € 13,00 p.p.) www.restodelagare.be
vlak bij de GR en tegenover het treinstation van Visé
►►► jeugdherberg / auberge de Jeunesse “George Simenon”
rue George Simenon 2 4020 Luik tel. 003243445689
http://www.lesaubergesdejeunesse.be/nl liege@lesaubergesdejeunesse.be
204 bedden, vanaf € 25,00 p.p., incl. beddegoed + € 3,00 niet-leden, avondmaaltijd in
overleg
vanaf station Visé (aan de GR5) trein nemen naar Luik-Guillemins, vandaar 2 km
lopen of buslijn 4. Herberg ligt in het centrum van Luik. Zie ook (16) en (18)
SAINT-REMY (11)
Δ Δ Δ Guy en Bernadette Demonceau
Chemin de Voué 4672 Saint-Remy tel. 0032 43875688
Guy en Bernadette geven gelegenheid tot overnachten in hun tuin, waar plaats is voor
enkele tenten. Er is een douche en toilet aanwezig.
na de Voie Marion linksaf en je bent op de chemin de Voué. 200 m van de GR5
SPLITSING VAN DE GR 412 (15)
B & B chambre d’hôtes “la Source du Broly“ 3 aren
rue des Carmes 121 4630 Soumagne tel. 0032 43629168 0032 477584910 NL
www.lasourcedubroly.be t.vignoble@yahoo.fr
2 kamers, 1 p. € 49,00, 2 p. € 58- 68,00
aan de GR5, ruim 1 km vóór “Domein van Wegimont”
DOMEIN VAN WÉGIMONT (16)
!!!
Goede busverbinding met jeugdherberg in Luik. Lijn 69 stopt na 44 minuten vlak bij de
jeugdherberg (zie onder VISÉ)
open 01.02 – 23.12
Δ Δ Δ camping “Domaine provincial de Wégimont“ ***
chausseé de Wégimont 76 4630 Soumagne tel. 0032 42372402
www.provincedeliege.be/wegimont camping.wegimont@provincedeliege.be
gezinscamping met apart terrein voor trekkers in park met kasteel, zwembad, roeivijvers, expositieruimtes, enz. restaurant en winkeltje in Wégimont op 300 m en er is
iets te eten op de camping
500 m van de GR5: bij punt 16 linksaf
B & B B&B “Aux Cosmos“
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Chaussée colonel Joset 12 Soumagne 4630 Olne tel. 0032 87660653 mob.0032
485575317
www.auxcosmos.be viellevoye.fr@gmail.com
2 p. € 70,00
900 m van de GR5: bij punt 16 linksaf. Je moet net voorbij het grote kruispunt zijn.
OLNE (18)
!!!
Goede busverbinding met jeugdherberg in Luik. Lijn 69 stopt na 51 minuten vlak bij de
jeugdherberg (zie onder VISÉ)
NESSONVAUX (20)
►►► gîte “Centre Protestant de Nessonvaux”
rue Gomèlevay, 62 4870 Nessonvaux tel. 0032 87268383
www.cpnessonvaux.be cpnessonvaux@gmail.com
groepsaccomodatie, maar als er plaats is ook voor individuele wandelaars, € 11,00
p.p., excl. Ontbijt, reserveren noodzakelijk, maaltijden en eventueel ontbijt in overleg.
bij punt 20 linksaf, ongeveer 400 meter de hoofdweg volgen
B & B chambre d’hôtes “aux Quatre Bonniers”
aux quatre Bonniers 3 En Gelivaux 4877 Olne tel. 0032 42781257 of mob. 0032
498457148 www.quatrebonniers.be info@quatrebonniers.be
4 kamers, 1x2 3x3, 1 p. € 65,00, 2 p. € 95,00, 3 p. € 125,00
na punt 20 niet voor de brug linksaf, maar over de brug en na 100 m rechtsaf. GR573
volgen tot kruis/kapelletje en dan rechtsaf. Ca. 2 km van de GR5
STATION VAN FRAIPONT (21)
►►► natuurvriendenhuis “Hurlevent“
gesloten in jan en feb
Hurlevent 663, sur les Bruyeres, 4870 Fraipont (Trooz) tel. 0032 497354990
les.amis.delanature@hotmail.com of joseph.beuckx@outlook.be
29 bedden in 6 kamers, niet leden ca. € 12,00, leden € 8,50, excl. ontbijt, sloop en
lakens. 4 douches, zelfverzorgingskeuken.
500 m van de GR5: bij station linksaf, voorbij de “Salle Communale”, deze klimmende
weg dwarst na 200 m een beekje, hier rechtsaf de valleiflank beklimmen
BANNEUX-CHAPELLE (22)
hotel grand hotel “Beco” **
rue de l’Esplanade 53 4141 Banneux tel. 0032 43882737 GB + NL
33 kamers, 1 p. € 40,00, 2 p. € 60,00, 3 p. 85,00 half pension mogelijk
bij punt 22 rechtdoor en na de informatiepost rechtsaf, ca. 200 m van de GR5
hotel hotel-restaurant “la Chapelle“ *
rue de l’Esplanade 52 4141 Banneux tel. 0032 43608217
www.restaurantlachapelle.com info@restaurantlachapelle.com
13 kamers, 1 p. € 40,00; 2 p. € 60,00, 3 p. € 85,00
bij punt 22 rechtdoor en na de informatiepost rechtsaf, ca. 200 m van de GR5
Δ Δ Δ camping “les Peupliers“ *
open 1.04 – 30.09
rue de la Sapinière 1 4141 Louveigne tel. 0032 43608411
alleen langverblijfkampeerders, maar wel apart veldje voor trekkers.
bij punt 22 niet naar links, maar rechtdoor richting kapel. Loop rechts om de
gebouwen heen (langs grote parkeerplaats). Op splitsing van asfaltwegen
aanhouden. Promenade 4 volgen tot camping. Totaal 1 km van de GR5.
RUISSEAU DE TARGON (beek van Targon) (23)
Δ Δ Δ minicamping “l’Escargot“
open 1.04 – 01.11
Jevoumont 39 4910 Theux tel. 0032 87853845 mob. 0032 496630124 NL
www.lescargot.be info@lescargot.be
bij punt 23 linksaf de GR573 volgen (zie achterin de gids), na punt 121
doorlopen tot “Nagelmackers” , totaal ca 2,5 km
gesl. 01.12 – 17.12 en op wo.
hotel hotel-restaurant “le Menobu” ***
Route du Menobu 546 4910 la Reid-Theux tel. 0032 87376042
www.menobu.be menobu@skynet.be
10 kamers, 2 p. € 80-90,00, 3 p. € 110,00
bij punt 23 rechtsaf de GR576 volgen (zie achterin de gids) tot punt 132. Hier is het,
totaal ca. 2 km
►►► natuurvriendenhuis “la Gervava“
hele jaar open
Rue Gervova 194 4910 La Reid tel. 0032 87376540
reserveringen tel. 0032 486869938
www.lagervava.blogspot.be lagervava@gmail.com
42 bedden, niet leden € 15,00, leden € 10,00, excl. ontbijt en beddegoed/handdoek
keuken aanwezig
bij punt 23 rechtsaf de GR576 volgen (zie achterin de gids) tot punt 133. Hier
rechtdoor, totaal ca. 4 km
LA REID (25)
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chambre d’hôtes “ferme de Fancheumont” 3 aren
Hestroumont 674 4910 la Reid tel. 0032 87376625 mob. 0032 476335848
www.accueilchampetre.be/nl/users/janssen-cession
fermedefancheumont@hotmail.com
1 kamer, 2 p., 1 p. € 39,00, 2 p. € 57,00, in veeboerderij
200 m vóór punt 25 linksaf over asfaltweg, ca. 1,5 km tot Hestroumont
B & B chambre d’hôtes “Escapades” 3 aren Muriel en Michel Spiessen
Place d’Eglise 7 4910 La Reid tel. 0032 87232358 mob. 0032 43415518
www.escapades-spa.be escapades@skynet.be
GB
3 kamers voor 2-4 p., 2 p. € 73,00, 4 p. € 135,00 in het weekend + € 5,00 p.p.
vlakbij de GR5, aan de zijkant van de kerk
WINAMPLANCHE (26)
B & B chambre d’hôtes “Ferme du Comptoir” 2 aren
Rue Fagne Marron 805 4910 La Reid tel. 0032 87376132
www.fermeducomptoir.be chambres.dhotes.leonard@skynet.be
2 kamers voor 2 x 2 pers. gezamenlijke badkamer. 1 p. € 50,00, 2 p. € 55,--,
gastentafel mogelijk na punt 26 rechtdoor omhoog richting Desnié, op splitsing rechts
en je komt in Fagne Maron (zie kaartje), ca. 1,5 km van de GR5
SPA (28)
B&B
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Stichting “de GR5 te lijf” is niet verantwoordelijk voor verkeerde of ontbrekende gegevens
Wij zijn blij als jullie nieuwe gegevens of gegevens die niet meer kloppen door willen geven aan Luc Mol: info@deGR5telijf.nl
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