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  blz 2 van 4 

 

Circa 15 km ten zuiden van de Nederlandse grens bij Eijsden ligt nabij Visé het dorp Argenteau. Tijdens 
deze pittige wandeling door Franstalig gebied loopt u meteen een steil bospaadje omhoog door het Bois de 
la Julienne en wandelt u boven even door Sarolay Argenteau. U daalt een leuk bospaadje af en loopt u 
weer omhoog naar het dorp. U passeert Château de Montglyon  en via veldweg wandelt u naar Haut  
Cheratte, waar u mooi uitzicht heeft. Via steil bospaadje loopt u omlaag naar het centrum van Cheratte-Bas. 
Dan wandelt u langs de voormalige steenkolenoverslaghaven en door de in 1925 gebouwde mijncité. 
Voorbij Chateau Sarolea loopt u via steil bospaadje omhoog naar de voormalige oude ontluchtingsschacht 
La Belle Fleur van de steenkolenmijn Hasard. Dan loopt u via mooie paden naar het dal van de Julienne 
waar u via een mooie bosweg en langs vijvers terug loopt  naar het restaurant /parkeerplaats Neem zelf 
genoeg drinken mee.  In de route zitten verrassende paadjes en in Cheratte ziet u nog oude 
mijnwerkershuisjes. 
 

Startadres: parkeerplaats voor de vijvers, Fonds Sainte-Julienne 2, Visé – Argenteau.   Brasserie Ô Bois. 
 

 
 

1393. ARGENTEAU - Cheratte 9,7 km 
 

1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u 
R de asfaltweg omlaag. 100 m voorbij het einde 
van de grote parkeerplaats waar rechts een 
grasland begint, gaat u L het steile bospad 
omhoog. Vlak daarna gaat u aan de ruime  
Y-splitsing R verder omhoog. Negeer meteen 
zijpad rechts. Na 100 m gaat u boven aan de   
T-splitsing R omhoog. Na 50 m gaat u aan de  
3-sprong L steil omhoog.  100 m verder gaat u 
boven in Sarolay/Argenteau RD langs de 
doorgaande weg. Na 10 m gaat u R over het 
graspad gelegen tussen hagen. Aan de 
doodlopende asfaltweg gaat u L omhoog. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong R  langs  
huisnr. 18.  Aan de 3-sprong gaat u RD langs 
huisnr. 34.  Meteen voorbij huisnr. 36 gaat u L het 
graspad gelegen tussen hagen omhoog, dat vlak 
daarna  een stijgend smal grindpad wordt. Boven 
aan de T-splitsing gaat u R over de asfaltweg 
langs huisnr. 22.      
 

2. Tegenover huisnr. 43 en bij betonnen 
elektriciteitspaal nr. 79 gaat u bij grote kei R het 
bospad omlaag.  
 

(Na 150 m, waar het bospad naar links buigt, ziet u 
rechts beneden de Maas).  
 

Na 300 m voorbij stenen “huisje” in boshelling 
gaat u aan de Y-splitsing, waar ijzeren reling 
begint,  L omhoog. Na 20 m gaat u aan de  
Y-splitsing, bij trapje, R het pad omhoog dat 
meteen links omhoog buigt. Loop het steile holle 
pad (kuitenbijter) rustig omhoog. Na 250 m gaat u 
boven R over de asfaltweg.   Aan de 4-sprong bij 
huisnr. 60, poortgebouw van  Ferme  de 
Montglyon en waar de asfaltweg naar links buigt, 
gaat u RD over de veldweg.   
 

(Als u meteen daarna bij huisnr. 62 R de grindweg 
inloopt, dan ziet u na 50 m Château  de Montglyon, 
eigenlijk meer een villa).    
 

Aan de 3-sprong bij hoogspanningsmast gaat u 
RD het gras-grindpad omlaag. Boven in Haut-
Cheratte gaat u RD over de asfaltweg. Meteen 
daarna aan de ruime 3-sprong gaat u RD (Rue du 

Stade) met rechts het “stadion” van F.C. 
Cheratte.  Aan de ruime kruising gaat u RD (Rue 
Aux Communes) omlaag. Negeer zijweg links 
omhoog en zijweg rechts omlaag.   
 

3. Let op! Meteen voorbij huisnr. 81 gaat u R 
(Ruelle de La Source) het asfaltpad omlaag.  Aan 
de 3-sprong voorbij rij garages en bij huisnr. 3 
gaat u RD het trappenpad met leuning  omlaag.  
Beneden gaat u L de kasseienweg omhoog. 
Negeer  eenrichtingsweg rechts.  (Bij huisnr. 29 
passeert u rechts de kleine moskee Attarwa). Aan de 
5-sprong gaat u RD omhoog. Meteen daarna 
tegenover  trafokast gaat u bij zitbankje R over  
het grasveld omlaag.  
 

(Hier ziet u beneden aan de Maas de  niet meer in 
bedrijf zijnde bedrijfsgebouwen van de 
staalproducent Cockerill later Accelor/Mittal. De 
staalfabriek met hoofdvestiging in Seraing/Luik  was 
rond 1850 de grootste staalfabriek ter wereld en het 
bedrijf droeg bij aan de groei van België tot tweede 
grootste economisch mogendheid, na het Verenigd 
Koninkrijk, in de wereld. De regio rond Luik met zijn 
staalfabrieken en steenkolenmijnen was dan ook tot 
in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw een 
welvarende, industriële regio).  
 

Aan het einde gaat u L naar het speeltuintje en 
loop RD naar de asfaltweg.  
 

(Hier bij speeltuintje heeft u rechts mooi uitzicht over 
het Maasdal. Rechts in de verte ziet u de 
cementfabriek aan het Albertkanaal in Lixhe met 
daarachter de Sint Pietersberg/D’n Observant  in 
Maastricht).  
 

Steek de asfaltweg over en loop rechts van 
huisnr. 20 RD het trapje op. Negeer zijwegen links 
en volg het betonnen pad via nog enkele trapjes 
RD. Aan de T-splitsing gaat u R de asfaltweg 
omlaag.  Meteen daarna gaat u bij huisnr. 37 L en 
volg het dalende grindpad, dat naar rechts buigt. 
Meteen na de bocht  gaat u bij wit huis (nr. 52) L 
het  pad omlaag.  (De doorgang kan door de heg 
flink begroeid zijn).  
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Loop voorzichtig, zeker bij nat weer, het steile 
paadje omlaag.   
 

4. Na 200 m gaat u beneden in Cheratte-Bas R de 
asfaltweg omlaag. Negeer zijwegen. (U passeert 
links de protestantse kerk). Beneden aan de 
voorrangsweg voor het voormalig gemeentehuis 
van Cheratte waarvoor een oorlogsmonument 
staat, gaat u R. Meteen daarna  aan de 3-sprong 
bij de  eenbeukige in neoclassicistische stijl 
gebouwde Onze-Lieve-Vrouwekerk (1837) gaat u 
L (Rue Joseph LHoest) over de asfaltweg, die 
meteen naar rechts buigt.  
 

(Hier bij ingang van de kerk ziet u links aan de 
doorgaande weg de hoofdschacht van de mijn 
Hazard. U kunt er natuurlijk ook even naar toe lopen 
(250 m)).  
 

Meteen na huisnr. 7 A en ca. 20 m voor wit 
Mariabeeld, gaat u L de trap af en loop RD door 
de tunnel onder de spoorlijn door en ga na de 
tunnel de trap omhoog. Boven aan de asfaltweg 
in de mijnwerkersbuurt, waar u straks nog 
doorheen loopt, gaat u R. Aan de 3-sprong gaat u 
R en  bij twee pilaren en een mini “rotonde”, gaat 
u tegenover huisnr. 12 L.  50 m verder tegenover 
huisnr. 26 en bij  huisnr. 9 gaat u L over het 
grindpad. Bij blauw “fiets- voetgangers”-bord 
volgt u RD het pad. Na 100 m loopt u langs de 
voormalige steenkoolhaven-overslaghaven (1920-
1977). (Op het pad staan nog enkele aanmeerpalen). 
Negeer  zijpaden. Na 500 m aan het einde van de 
voormalige haven gaat u aan de  4-sprong bij 
trapje RD over het pad  met rechts afrastering van 
weer een moestuin.   
 

(Elk mijnwerkershuis had een moestuin aan de 
achterkant). 
 

Aan de T-splitsing voor afrastering van 
achtertuinen gaat u L over het pad met links een 
ligusterhaag. Steek de asfaltweg over en loop RD 
over het pad gelegen tussen hagen. Negeer 
zijpad links. Aan de  T-splitsing gaat u R door de 
platanenlaan.   
 

5.  Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Na 
30 m voorbij zebrapad gaat u bij rij 
brievenbussen (41/13-41/20) L over het tegelpad 
met rechts het voormalig logementshuis voor 
vrijgezellen, dat 128 kamers omvatte. Aan de 
kruising gaat u RD over het onverharde paadje 
verder door de voormalige mijnwerkerskolonie. 
 

(Voor u ziet u boven de voormalige 
beluchtingsschacht genaamd La Belle Fleur waar u 
straks langs komt).  
 

Steek de asfaltweg over en voorbij zitbank gaat u 
L over het grindpad.   
 

(I.v.m. de inmiddels afgesloten spoorwegovergang 
gaat u nu hier L).  
 

Na 150 m gaat u bij het plein Place Atatürk, waar 
platanen en zitbanken staan, R over smalle 
asfaltweg (voet-fietspad). 

Hier op de hoek van het plein is een café, waar u iets 
kunt drinken 
 

Het plein is het hart van de mijncité van Cheratte, die 
in 1925 gebouwd is en die 200 woningen en een 
logementshuis voor vrijgezellen met 128 kamers 
omvatte. De wegen in de wijk zijn omzoomd met 
platanen. Mogelijk hoort u de imam, van de hier 
vlakbij gelegen moskee Aya Sofya of de moskee 
Mimar Sinan, oproepen tot gebed). 
 

Even verder loopt u via tunneltje onder de 
spoorlijn door. Negeer zijpad links en loop verder 
RD. Aan de doorgaande weg gaat u R (Rue de 
Visé/NN653). (Hier wordt soms hard gereden, kijk 
dus goed uit). Na 250 m, bij de ingang van het 
vervallen Château Sarolea (1643), gaat u L (Rue 
sur les Sarts) over de doodlopende weg.    
 

(Het kasteel is bewoond geweest door eigenaars van 
de mijn o.a. de fam. De Sarolea, door mijndirecteurs 
en er was ook een tijd een hospitaal in 
ondergebracht).  
 

Let op! Let op! Ga u meteen bij  
huisnr. 1 schuin L (Rue Heyée) de kasseienweg 
omhoog langs het huis.  Vlak daarna bij huisnr. 3 
gaat u bij verbodsbord R het grindpad omhoog. 
Na 50 m buigt het pad  bij huis naar links  en dan 
naar rechts. Bij volgend huis loopt u het 
rotsachtige/verharde pad omhoog.  Loop rustig 
het holle steile pad (kuitenbijter) omhoog. Na  
200 m bij rood/witte doorgang loopt u RD de 
asfaltweg omhoog. Na bijna 150 m, boven aan de 
kruising bij zebrapad in Haut Cheratte, gaat u L. 
Na 30 m gaat u L over het grindpad naar de 
voormalige beluchtingsschacht (schacht 4/1927) 
 genaamd La Belle Fleur.  
 

(Tegenover de  schachttoren is aan de andere kant 
van de weg een parkje met zitbanken. 
De Steenkolenmijn van Hasard had 4 mijnschachten. 
De eerste schacht (170 m diep) werd in 1850 
gegraven. Na een waterdoorbraak in 1877 waarbij 
meerdere mijnwerkers om het leven kwamen sloot de 
mijn voor de eerste keer. Ze werd dertig jaar later, in 
1907, heropend, om tot 1977 in bedrijf te blijven. Bij 
de sluiting werkten nog 590 mensen in de mijn. In 
1930 werkten 1500 mensen in de mijn. Deze 
monumentale schacht 4 is tevens een herinnering 
aan alle mijnwerkers, die in deze mijn hebben 
gewerkt).  
 

6. Loop terug naar de kruising bij zebrapad en ga 
L (Rue Heyée) de doodlopende grindweg omlaag. 
Bij toegangshek van woning gaat u bij 
verbodsbord L het bospad omhoog.  Na 150 m 
gaat u boven aan de ruime 3-sprong, bij zitbank  
in Haut Cheratte, RD omlaag. Negeer 
doodlopende weg links. Aan de 3-sprong gaat u 
RD (Rue Jacques  Gérard) omhoog. Negeer 
zijwegen en volg RD (Rue Jacques  Gérard) de 
doodlopende weg omhoog. Let op! Bij huisnr. 13 
gaat u bij infobordje over het links (blauwe 
rechthoek) gelegen pad, gelegen tussen hagen, 
lopen met rechts de doodlopende asfaltweg.  
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Aan de  doorgaande weg gaat u R. Meteen daarna 
bij zebrapad gaat u L het trappenpad omlaag.   
 

(Vlak voordat u het trappenpad omlaag loopt, staat 
hier boven aan de doorgaande weg rechts een 
zitbank met mooi uitzicht). 
 

Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag met rechts 
mooi uitzicht en links hoger gelegen woningen.    
 

7. Let op! Na 500 m, waar de dalende asfaltweg 
naar rechts buigt, gaat u voorbij brievenbus  
nr. 25 en  meteen voorbij kleine trafokast L over 
het smalle bospaadje door de boshelling. Na 
bijna 100 m gaat u aan de Y-splitsing R over het 
bospad met rechts beneden een zwembad in de 
tuin. Na 400 m gaat u L de asfaltweg steil  
omhoog. Na 30 m gaat u tegenover dierenweide R 
over het bospad. Meteen daarna bij  het witte huis 
(nr. 4) loopt u schuin R het smalle bospad door 
het naaldbos omlaag. Beneden aan de T-splitsing 
gaat u R. Na 10 m gaat u voor weiland L over het 
pad gelegen tussen afrasteringen.  (U bent hier 
weer in de Vallée de Julienne). Aan de T-splitsing 
bij betonnen blok gaat u R.   
 

(Als u hier aan de T-splitsing L het pad omhoog loopt, 
heeft u voorbij infobord mooi uitzicht op de vallei).   
 

Aan de T-splitsing voorbij het beekje La Sainte-
Julienne gaat u bij afsluitboom L (blauwe 
rechthoek/wit-rood/geel-rood) de bosweg 

omhoog met links beneden de beek. Aan de  
Y-splitsing  gaat u L/RD (blauwe rechthoek/wit-
rood/geel-rood) met links beneden een huis. 
Negeer zijpaden en blijf de mooie bosweg 
geruime tijd RD volgen.  
 

(Na 700 m passeert u links het bordje Puits de mine 
(mijnschacht) no. 209081, die hier beneden in de 
vallei lag. Tussen 1511 en 1811 was er al sprake van 
kleinschalige steenkoolwinning in het  gebied rond 
Cheratte). 
 

Na 1 km gaat u aan de  4-sprong L het betonnen 
pad omlaag. Loop bij huis (nr. 3) RD. Voor brug 
gaat u R over het pad met links La Sainte-
Julienne. Na 150 m volgt u RD het pad met rechts 
een vijver.  Na 50 m steekt u L de  brug over en ga 
dan R met links de volgende vijver en rechts de 
beek. Loop RD en u komt bij het in de Vallée de la 
Julienne gelegen restaurant ô Bois de la 
Julienne, de sponsor van deze wandeling, waar u 
binnen of op het leuke terras  nog iets kunt eten 
en drinken.  
 
Terug naar de parkeerplaats  
 

Volg dan de grind- asfaltweg terug naar de 
parkeerplaats met rechts het speeltuintje. Voorbij 
de vijver met de vele ganzen  komt u rechts weer 
bij de grote parkeerplaats. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 

 

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.   
 
 
 
 


