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Op 20 km rijden vanaf de Nederlandse grens ligt diep in het Land van Herve het dorpje La Minerie.  Tijdens 
deze licht heuvelachtige wandeling loopt u  meteen via een leuk bospad omhoog en steekt u de Ravel 
Ligne 38 over.  Via rustige smalle asfaltwegen en veldwegen loopt u naar de buurtschap Crawheze. 
Vervolgens struint u geruime tijd door weilanden met prachtig panorama en dan komt u in het gehuchtje 
Les Béolles, waar een  oorlogsmuseum is (open elke eerste zondag van de maand) en waar echte 
Shermantank staat. Via weilanden struint u naar het “stadje” Clermont, uitgeroepen tot het mooiste stadje 
van Wallonië.  U waant zich even terug in de tijd. Na een rondje door het leuke parkje loopt u o.a. langs de 
prachtige kerk via leuke paden terug  naar Befve, het startpunt. 
 

Startadres: parkeerplaats achter de voormalige kapel, Bèfve 13, La Minerie  (Thimister-Clermont). 
Komend vanaf de hoog gelegen kerk in La Minerie, gaat u na 500 m beneden  meteen voorbij de brug L en val 
daarna voorbij de rechtst gelegen kloosterkapel  komt u op de grot parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,14 km  2.45 uur  94 m  157 m 

 
 

1413. LA MINERIE 11,1 km  
 

1.  Staande op de parkeerplaats met uw rug naar 
de invalide parkeerplaatsen gaat u bij de 
voormalige lakenfabriek, die later verbouwd is tot 
klooster en nu tot appartementen/bejaardenhuis, 
L over de asfaltweg langs huisnr. 10 en 13.   
 

(Meteen daarna passeert u rechts een brocanterie 
met een van wielen gemaakte “afrastering”). 
 

Via brug steekt u de Bèfve over. Negeer zijpaden 
en volg geruime tijd RD (5 na 400 m 6) het 
stijgende pad door en langs de bosstrook.  Na 
700 m steekt u bij huisnr. 8  het asfaltpad over 
loopt u bij picknickbank en Mariakapelletje RD 
over de rustige smalle asfaltweg.    
 

(Het asfalt- fietspad is gelegen op het traject   
voormalige 43,4 km lange spoorlijn 38 (Ligne 38), die 
van Chènée (Luik) via Battice, Aubel, Hombourg naar 
Plombières liep). 
 

Volg nu geruime tijd de rustige smalle asfaltweg 
RD met rondom om mooi uitzicht. Na 800 m gaat 
u aan de 4-sprong bij moordkuis L langs de 
doorgaande weg.  
 

(Loop links over het grindpad langs de weg. Op 3 
nov. 1809 werd hier Antoine Godfroid op ?? jarig 
leeftijd  vermoord). 
 

Na 400 m passeert u in Froidthier de met 
breuksteen gebouwde Chapelle St. Joseph (1668)  
met boven de deur een l’oeil-de boeuf (zie 
infobordje) en volg RD de dalende doorgaande 
weg.  
 

(Een oeil-de boeuf  (runderoog), ook wel oculus 
genoemd, is een type raam). 
 

 

200 m verder gaat u aan de 4-sprong bij 
hardstenen wegkruis op sokkel R (Corbillon) de 
smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Boven ziet u schuin links in de verte de kerk in Aubel 
en schuin rechts voor u ziet u de watertoren in Henri-
Chapelle).  

Na 250 m bij huisnr. 10, met voor de woning een 
kleine Mariagrot, wordt de weg een dalende 
(holle) weg.  Aan de 3-sprong gaat u RD verder de 
holle smalle asfaltweg omlaag. Beneden steekt u 
het beekje Rau des Bialles over.   
 

2. Omhoog lopend gaat u vlak daarna aan de 3-
sprong bij zitbank R (fietsroute 71) omhoog. 
Negeer zijpaden en blijf de asfaltweg, die vlak 
daarna boven bij inrit naar woning een grindweg 
wordt,  RD (fr. 71) volgen.  
 

(Na 200 m passeert u links in tuin gelegen vijver die 
bij boven gelegen aardig optrekje hoort. U loopt hier 
ook even langs het beekje Rau de Crawhez-la-
Trappe).    
 

Na 600 m gaat u bij zitbank in de buurtschap 
Crawhez, waar aardige optrekjes staan, R over de 
asfaltweg. Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u 
R met links de tot  hotel (Charme Chamberlin) 
verbouwde hoeve. 
 

(Hier aan de 4-sprong staat links de Chapelle de l’ 
Enfant Jésus de Prague (1959) waar ook zitbanken 
staan. In de kapel staat o. a. het mooie beeld van het 
Kindje Jezus van Praag. Zeker even gaan kijken.  
 

De route volgend passeert u rechts een 
“dierenweide”.  
 

Meteen voorbij huisnr. 27 passeert u rechts een 
“zithoekje” waar een Mariabeeld en een beeld van 
het Kindje van Jezus van Praag staan).  
 

Na 150 m gaat u aan de 3-sprong L. Na ruim 50 m 
aan de Y-splitsing bij elektriciteitstoren gaat u R 
(3) over de smalle asfaltweg. 150 m verder gaat u 
voorbij het laatste (witte) huis bij verbodsbord R 
(3) over het licht stijgende graspad dat u geruime 
tijd RD volgt. (Links boven ziet u weer de 
watertoren).  Na 700 m gaat u bij oprit van aardig 
optrekje RD (3) de smalle asfaltweg omhoog.     
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3. Let op! Na 300 m, vlak voordat de weg gaat  
dalen, gaat u R via wit poortje/draaihekje  het 
weiland in en loop RD over het pad richting 
volgend wit poortje/draaihekje.  
 
 

(Mogelijk is het pad omgeploegd hetgeen in Wallonië 
wel vaker voor komt).  
 

Voorbij het poortje loopt u RD door het weiland 
richting drie knotwilgen. 
 

(Staat het gras hoog en moet nog gemaaid worden, 
ga dan meteen R en loop langs de rand van het 
weiland met rechts de haag).   
 

Bij verbrande bomen loopt u RD met rechts 
afrastering en schitterend uitzicht. Waar de 
afrastering rechts omlaag buigt, loopt u RD door 
het weiland richting witte schuur in de verte en u 
passeert meteen links een waterpoel waarin 
struikgewas staat. 30 m links van bosje gaat u 
over de hoge vervelende overstap.   
 

(Als u het vouwer (plooibaar hek) optilt, dan kunt u 
onder de draad door kruipen. U kunt ook rechts van 
het vouwer door de afrastering gaan (draden even 
van elkaar houden)).  
 

Voorbij de overstap loopt u RD de veldweg, 
gelegen in weiland, omhoog. Boven gaat u bij 
ijzeren hek via klaphekje R de veldweg omlaag.  
 

(Even verder ziet u links de kerk in Clermont waar u 
straks langs komt).  
 

Aan de asfaltweg voor begraafplaats gaat u R 
(Les Béolles) omlaag. Na 400 m passeert u rechts 
het oorlogsmuseum “remember 1939-1945” met 
links een  Shermantank.   
 

(Hier staat ook een  dierenmonument t. h. a. aan de 
dieren die de mensen tijdens de oorlogen hebben 
geholpen.  
 

Hier staat ook een kleine bunker, die door Duitse 
soldaten werd gebruikt bij treinrangeerstation 
Montzen.    
 

Links beneden zie u een wit poortje waar u dadelijk 
langs loopt). 
 

4. Circa 40 m voorbij het museum gaat u bij 
ingang akker L de veldweg, gelegen in de akker, 
omlaag. Negeer omlaag lopend wit poortje rechts 
en aan het einde van de “veldweg” gaat u L (kan 
omgeploegd zijn) richting alleenstaande eik en 
loop dan beneden door witte poortje/draaihekje. 
Voorbij het poortje gaat u L door het weiland met 
links afrastering.   (U loopt dus richting kerk). Volg 
het pad via de witte poortjes/draaihekjes bij 
woning/boerderij RD.   Op de hoek van de tuin 
van de woning gaat u bij wit poortje L (1) met 
links de woning/afrastering. 100 m verder gaat u 
bij knotwilg RD (1). Aan het eind van de 
afrastering loopt u RD (1) door het weiland 
richting alleenstaande boom. Bij deze boom loopt 
u verder RD (1) richting wit poortje. Via wit 
poortje/draaihekje verlaat u het weiland en ga dan 
R (1) de grindweg omlaag, die meteen links 
omhoog buigt. Waar bijna boven de grindweg 

naar rechts buigt, gaat u L (1) over het pad 
gelegen tussen afrastering van o a. achterkant  
school. Volg het pad dat twee bochten maakt en 
een stijgend kasseienpad wordt. Boven in 
Clermont-sur- Berwinne gaat u L de kasseienweg 
omhoog. Meteen daarna aan de 3-sprong, waar  
rechts aan de muur een pisbak/urinoir hangt,  
gaat u RD en u loopt onder het voormalig 
stadhuis (1888) door en u komt op het pittoreske 
dorpsplein (Place de la Halle). 
 

(Meteen rechts bij trap van stadhuis staat een 
infobord en een pelgrimssteen van een route 
Santiago de Compostella.  
 

U passeert een oude waterpomp. 
 

Rechts ziet  een Mariakapelletje dat in de 
kerkhofmuur staat 
 

U passeert waterbron/punt (la tutunette) met 
goudvissen). 
 

Aan de 5-sprong/4-sprong gaat u R (rue du Bac) 
de kasseienweg omhoog.   
 

5. Na bijna 100 m gaat u meteen voorbij de 
voormalige basisschool (huisnr. 2)  R en ga dan 
meteen L. Via draaihekje loopt u het parkje (Le 
Pré Desonnay) binnen en volg het grindpad 
omlaag. Aan de 3-sprong bij speeltuintje en 
picknickbanken gaat u scherp R (4) omlaag met 
voor u mooi zicht op de kerk. Beneden steekt u 
bij infobordje  de witte brug over en loop rond de 
vijver.  
 

(Hier nabij vijver heeft vanaf 14e eeuw tot de 17 eeuw 
het kasteel van Clermont gestaan.  
 

Even verder bij picknickbanken heeft u mooi uitzicht 
op de wijngaard.  
 

Bij  picknickbanken hangt ook een bijzondere 
uilenkast (voor kleine uilen) aan boom).   
 

Loop het grindpad weer omhoog naar de uitgang 
en voorbij draaihekje gaat u L de asfaltweg 
omhoog en u passeert meteen links de ingang 
van het voormalige kasteel (1635).  Boven voor de 
mooie voorkant van het stadhuis (1888) gaat u L 
en loop bij ingang van kerkhof RD.    
 

(U kunt hier via het kerkhof een bezoekje brengen 
(zeker doen)  aan Église St. Jacques le Majeur/ Sint-
Jacobus de Grote kerk (1628-1632) met de inpandige 
Mariagrot. 
 

Hier op het kerkhof staan vele oude garfstenen tegen 
de kerkmuur. Meteen rechts ziet u de grafkapel van 
de fam. Tomson –Brandebourg. 
 

In de kerk met het mooie barokke interieur staan o .a 
twee zijaltaren, een prachtige preekstoel en vier 
biechtstoelen.   
 

U kunt ook via het kerkhof een rondje om de kerk 
lopen. Aan de achterkant van de kerk heeft u mooi 
uitzicht).   
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Meteen daarna voor café/brasserie gaat u bij La 
maison Pironne (17e eeuw/zie infobordje) L (rode 
rechthoek) de doodlopende smalle asfaltweg 
omlaag.   
 

(Brasserie Au Renouvou met terras (dinsdag 
gesloten) is een mooie pauzeplek).  
 

Voorbij wijngaard en bij kasteel Château de 
l”Aguesse loopt u via nauwe doorgang RD het 
pad gelegen tussen haag/afrastering omlaag. 
 

(Meteen voorbij de nauwe doorgang heeft u rechts 
mooi zicht op het kasteel).  
 

Via voormalige spoorbrug (Ligne 38) steekt u het 
traject van de voormalige spoorlijn (nu fietsroute 
Ravel 38) over. Meteen na de brug gaat  u bij wit 
poortje R (rode rechthoek) over het (soms 
omgeploegde) pad.  Voorbij volgend poortje loopt 
u RD door het weiland omlaag met rechts 
afrastering en met voor u prachtig uitzicht. 
Beneden negeert u wit poortje links en loop RD 
richting huis. Bij witte paal volgt u RD het 
graspad omlaag met rechts de woning/haag. 
Voorbij volgende wit poortje/draaihekje volgt u 
RD het pad omlaag en volg dan RD (rode 
rechthoek) de asfaltweg.  
 

6. Steek via zebrapad de doorgaande weg over en 
loop RD (rode rechthoek/6) het voet- fiets- 
ruiterpad omlaag en u passeert meteen een 
zitbank, boomkruisje en kunstwerk. Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd het dalende pad 
(Parcours de Santé) RD (6/rode rechthoek) 
volgen.  
 

(Bij groot infobord passeert u enkele zitbanken. De 
tekst van de natuurbordjes, die langs het pad staan, 
zijn in het Frans, Waals (streektaal) en in het Latijns).  
 

Na 600 m, einde pad en vlak voor brug en bij 
stenen ongevalskruis van het op 9 febr. 1705 
verongelukt ? meisje, gaat u bij R (6/rode 
rechthoek) via het groene poortje het weiland in 
en blijf nu RD via  groene poortjes beneden door 
het weiland lopen met even verder links de 
meanderende Befve.   
 

(Even verder zet u links boven de St. Petruskerk 
(1842) in Minerie). 
 

Na 400 verlaat u via groen poortje het weiland 
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u L over het 
bospad met links de bosrand.  (U verlaat hier 6 en 
de rode rechthoek).  Negeer zijpadjes en volg het 
pad omhoog.  Let op! Na 100 m gaat boven bij  
afgezaagde dunne boom schuin L het paadje 
omlaag met links een steile wand en beneden de 
Befve.  
 

(Kunt u het paadje niet vinden, blijf dan het pad dat 
een dalend pad wordt, RD volgen. Ga dan verder bij 
**** in dit punt).  
 

Blijf nu het paadje, dat een stijgend paadje wordt 
RD volgen met links de steile rand.  Aan het eind 
volgt u het pad, dat u net verlaten heeft, RD 
omlaag. **** Voorbij de brug loopt u RD naar de 
parkeerplaats.  
 

(U passeert links weer de brocanterie, waar u 
mogelijk een van de buiten hangende lampen kunt 
kopen, voor thuis in de kamer.  
 

Als u bij  parkeerplaats naar de voormalige 
kloosterkapel loopt, dan komt u op de binnenplaats 
van het voormalig zusterklooster van de in 1807 in 
Frankrijk opgerichte Congregatie van de Dochters 
van het Kruis, ook wel de zusters van St Andreas 
genoemd. Nu Maison de Repos Sainte 
Famile/bejaardenhuis). 
 

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.   

 
 


