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GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,34 km

2.30 uur

91 m

155 m

Circa 15 km ten zuiden van de Nederlandse grens bij Eijsden ligt nabij Visé de dorpen Argenteau en
Hermalle. Het meer Gravière Brock heeft u vast nog nooit gezien! Tijdens deze verrassende wandeling met
twee steile hellingbossen loopt omhoog naar de Kapel Wixhou. Een eind verder heeft u prachtig uitzicht
over het Maasdal. Beneden steekt u de snelweg en de Maas over en dan komt u het dorp Hermalle, de
hoofdstad van de cramignondans, Via een mooi pad langs de Maas komt u bij het grote meer/natuurgebied
Gravière Brock. Via o. a een drijvend vlonderpad doorkruist u dit natuurgebied waarin infoborden (ook NL)
en zitbanken staat, een mooie pauzeplek. Terug in Hermalle loopt u langs de Maas, weer de brug over en
dan loopt u via een pittig bospaadje helemaal omhoog naar Sarolay. Via leuk tpaadje loopt u omlaag naar
het dal van de Julienne waar een mooi terras is. In Hermalle passeert u tweemaal het dorpscafé Le Cercle
St. Lambert en de broodjeszaak Point Chaud, beiden leuke pauzeplekken.
Startadres: parkeerplaats voor de vijvers, Fonds Sainte-Julienne 2, Argenteau. Brasserie Ô Bois.
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1489. ARGENTEAU – Hermalle 9,3 km
1. Staande op de parkeerplaats met uw gezicht
naar de asfaltweg gaat u L en loop links van de
infoborden bij afvalbak RD naar de vijver. Vlak
daarna gaat u voor de vijver L over het bruggetje
en volg het pad met rechts de vijver. Aan de
T-splitsing voor speeltuin steekt u L de Julienne
over en ga dan meteen aan de T-splitsing L het
bospad omhoog met links beneden de beek.
Let op! Na 50 m gaat u, meteen voorbij betonnen
watergeul, R het bospad omhoog met rechts een
greppel/waterstroompje. Na 25 m gaat u schuin L
het stenige bospad steil omhoog. (Dus niet het
meest rechtse smalle holle paadje). 50 m verder
gaat u aan de Y-splitsing, met rechts het smalle
holle paadje, L het pad steil omhoog. Na de
volgende 50 m gaat u aan de 3-sprong bij beuk L
verder omhoog. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD nog even steil omhoog. Boven aan de
ruime 4-sprong bij grote schuilparaplu gaat u L
over de licht stijgende bosweg. Negeer zijpaden.
2. Omlaag lopend passeert u na 200 m rechts de
Chapel Wixhou (1850), die hoorde bij het nabij
gelegen kasteel Argenteau (1683).
(De kapel staat op de plek van een oudere kapel. De
naam Wixhou zou een verbastering zijn van het
Germaans wi-hout (gewijd hout). In 1683 ontdekte
een vrouw, die hout aan het sprokkelen was, een
Mariabeeld. Naar aanleiding hiervan werd het een
bedevaartplaats. De kapel is dan ook gewijd
aan Notre-Dame aux Bois-Bénits (Onze-Lieve-Vrouw
van het gewijd hout). Het miraculeuze Mariabeeldje is
ongeveer 10 cm hoog en bevindt zich in de kapel).
Negeer zijpaden links en blijf het dalende bospad
RD volgen. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u
RD omhoog. Negeer zijpaden en blijf het pad
boven door de boshelling geruime tijd RD volgen.
(Na 500 m, bijna aan het einde van het links gelegen
weiland, heeft u links mooi uitzicht over het Maasdal
o.a. op de Maas en het daarachter gelegen
Albertkanaal. Beneden ziet u het dorp Hermallesous-Argenteau waar u straks nog doorheen loopt).
Na 600 m buigt het pad in het bos bij stenen
bruggetje links omhoog.
3. Let op! Ruim 50 m verder voor betonnen brug
met stalen balken gaat u L het paadje omlaag.
Meteen daarna gaat u L de smalle asfalt- bosweg
omlaag. Negeer zijpaden. (Omlaag lopend passeert
u na 100 m rechts een waterpompstation). Beneden
aan de T-splitsing voorbij wegkruis gaat u R
omlaag. Tegenover de autogarage steekt u L via
zebrapad de doorgaande weg over en loopt u RD
over het trottoir. Vervolgens steekt u de spoorlijn
Luik - Maastricht en via zebrapaden/ brug de

snelweg E-25 over en dan steekt u via brug de
Maas over.
(Op de Maasbrug ziet u rechts in de verte de
Sint- Martinus en Sint-Hadelinus kerk in Visé/Wezet)
Aan de kruising bij de rotonde met het ronde
kunstwerk (cramignon/folkloristische reidans)
gaat u L (Rue du Perron).
(Hier komt u straks terug. Hier ligt de broodjeszaak
Point Chaud waar ze veel lekkere broodjes hebben
maar ook lekker gebak en koffie. U passeert meteen
rechts het dorpscafé Cercle St. Lambert).
Na 50 m gaat u tegenover het voormalige
gemeentehuis (1879/zie infobordje) van Hermalle
L (Place Gérard Froidmont).
(In het voormalig gemeentehuis is nu een museum
dat geweid is aan het Rode Kruis in beide
wereldoorlogen).
Loop RD over het pleintje waarop de buste van
burgemeester (1867-1912) Gérard Froidmont
staat.
(Links passeert u de Sint Lambertuskerk waarvan de
met breuksteen gebouwde toren uit 1624 stamt. Het
bakstenen schip werd gebouwd in 1780.
Loop even aan de rechterkant van de kerk naar het
kerkhof, waar enkele bijzondere kindergraven te zien
zijn.
Aan de kerkmuur hangen de plaquettes van de
negen kinderen, die op 29 sept. 1874 tijdens de
catastrofe van Argenteau om het leven zijn gekomen.
Tijdens een pleziertochtje op de Maas is de boot,
waarin 16 personen uit Luik zaten, omgeslagen.
Slechts een persoon werd gered. Onder de
verdronkenen bevonden zich 9 kinderen
Op het links van de kerk gelegen kerkhof staan
enkele oude grote familiegraven).
Loop RD en bij café met terras steekt u de
asfaltweg over en ga dan aan de T-splitsing R
over verharde (grind)pad met links de Maas en u
passeert enkele zitbanken. Na 300 m gaat u aan
de 3-sprong bij hoogspanningshuisje RD
(fietsroute 44) verder langs de Maas.
(Rechts passeert u enkele villa’s uit de tijd dat de
regio Luik door de steenkool en staalbouw een rijke
regio was).
4. Na 400 m gaat u de 3-sprong voor doodlopende
weg en bij het in de Maas gelegen eiland Ile de
Franche-Garenne R langs huisnr. 2 de smalle
asfaltweg omhoog. (Hier op dit punt aan de Maas
zitten meestal veel ganzen).

Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u L. Na ruim
50 m, aan de 3-sprong bij Mariakapel (1750), gaat
u R (Rue Fachard).
(Als u hier even RD loopt, komt u links bij een
voormalige carréhoeve uit 1861/nu hotel-restaurant
Au Comte de Mery
De route volgend ziet u links de watertoren, die bij de
fabriek Chertal/voorheen Cockerill hoort).
Aan de kruising gaat u RD. Voorbij de wit-rode
afsluitbuizen en parkeerplaats gaat u R (groene
rechthoek) over het betonnen fietspad. Na bijna
100 m, waar het fietspad naar links buigt, negeert
u grindweg rechts. 50 m verder gaat u R over het
bospad. Negeer zijpad links. Aan de 3-sprong
gaat u R.
(Als u hier L gaat, komt u bij een leuk “strandje” dat
gelegen is aan het meer Gravière Broc, een
voormalige grindgroeve).
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L over
het grindpad met links het meer
(Na 50 m passeert u een vlonder met zitbank, een
fijne pauzeplek na 4,8 km.
Het gebied is een voormalige grindgroeve die vanaf
2012 is ingericht als natuurgebied, genaamd
Gravière Broc, met o.a. grote waterpartijen die van
belang zijn voor de overwintering van watervogels.
In het natuurgebied staan veel zitbanken
infoborden in zowel het Frans als Nederlands).

en

150 m verder loopt u bij zitbank en infobord over
het bijna 100 m lange bijzondere drijvende
vlonderpad over het water en volg dan weer het
grindpad en na 100 m passeert een uitkijkhut met
zicht op de vogeleilandjes.
5. Aan de 3-sprong bij zitbank, insectenhotel,
infobord en picknickbank gaat u R (groen) over
het bijna 250 m lange houten vlonderpad, door
het rietveld. Aan het einde gaat u L over het
brede grindpad en ga dan meteen aan de
T-splitsing voor het meer R (groen) het betonnen
fietspad omhoog. Vlak daarna gaat u boven aan
de omgekeerde Y-splitsing bij zitbank RD (groen)
met links de dijk van het Abertkanaal. Na ruim
300 m gaat u aan de 3-sprong RD (groen) onder
het viaduct door met de korfschansmuren.
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij
fietsknooppunt 44 RD (43/groen) over het
betonnen pad, dat een ruime bocht naar rechts
maakt. Na 200 m gaat u aan de 3-sprong RD. Vlak
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u R
(groen). Meteen daarna aan de kruising gaat u bij
verbodsbord RD (groen) over de klinkerweg. Bij
school (zie infobord) loopt u RD over de
klinkerweg. Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat
u RD (groen) met links de sporthal en rechts het

blz 3 van 3
sportcomplex. Volg de klinkerweg/fietspad die
voorbij de sporthal naar rechts (groen) buigt.
6. Steek de voorrangsweg over en loop bij
verbodsbord RD (Rue Boulanger). Aan de
T-splitsing gaat u R (groen) met links de Maas.
(Aan de andere kant van de Maas ziet u boven het
uivormige torentje van kasteel Argenteau (1683). Aan
de overkant bij rotswand ziet u een kapel).
Aan de 3-sprong gaat u bij infobord RD. Een
eindje verder loopt u via de brede asfaltweg
onder het viaduct door en dan gaat u meteen R
het betonnen fietspad omhoog met links de
St. Lambertuskerk. Boven bij rotonde en het
Point Chaud (lekkere broodjes) gaat u scherp R en
via brug steekt u de Maas weer over. Steek dan
de snelweg en spoorlijn over en ga RD. Beneden
bij rotonde, steekt via zebrapad de doorgaande
weg over en gaat u voor de Ford-garage R.
Meteen na de garage gaat u L de asfaltweg
omhoog met rechts een speeltuintje.
(Voor u ziet u de Moulin Scar, een voormalige
meelfabriek uit 1905 die aangedreven werd door de
watermolen Moureau. Sinds 1980 in gebruik als
veevoederfabriek SCAR (Sociétés Coopératives
Agricoles Réunies)).
Aan de 3-sprong met doodlopende weg gaat u RD
(fr. 27) tussen de keien, door over het bospad. Na
600 m gaat u aan de Y-splitsing R (fr.27) omlaag.
Steek beneden (prachtig plekje) via brug de
Juliene over en loop RD omhoog.
7. Steek de asfaltweg over en loop RD het steile
bospad omhoog.
(U kunt hier ook L over de asfaltweg gaan en dan
komt u na bijna 300 m weer bij de parkeerplaats).
Na 50 m gaat u aan de 3-sprong L steil omhoog.
Na ruim 100 m gaat u aan de volgende 3-sprong R
verder omhoog. 50 m verder gaat u boven in
Saralay RD de asfaltweg omhoog. (Loop rechts
van de weg). Meteen voorbij de carréboerderij
Ferme Le Tilleul (1649) gaat u boven aan de
3-sprong bij zitbank/linde RD. Aan de volgende
3-sprong gaat u verder RD. Waar de asfaltweg bij
vangrail bij huisnr. 44 rechts omhoog buigt, gaat
u bij kerkhofmuur L (Rue Loneux). Let op! Ga nu
meteen bij inrit van huisnr. 41 L het smalle pad,
dat even verder een breder pad wordt, omlaag.
Voorbij oranje klaphekje gaat u R voorzichtig het
steile pad langs de houten reling omlaag. Na 30 m
gaat u bij houten stal L over de parkeerplaats en
loop dan links langs restaurant La Vieille Vigne
de asfaltweg omlaag. Beneden aan de T-splitsing
bij Restaurant Ô Bois en speeltuin gaat u L terug
naar de parkeerplaats.
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