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Tijdens deze wandeling met hellingen, loopt u via leuke winkelstraatjes door Visé en dan omhoog naar het 
historische dorpje Dalhem. Dan verder door het bos van Wixhou naar Brasserie Cappucino, midden in het 
bos. De terugweg loopt vlak langs de Maas. In Dalhem is een cafetaria en in Argenteau de brasserie. Neem 
ook zelf proviand mee. U kunt parkeren in de Quai Basse-Meusse, even voorbij de Brasserie. 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 17,14 km  3.45 uur  85 m  148 m 
 

Startpunt: Brasserie La Capitainerie, Quai Basse Meuse 2 Visé. (B). 
 

 
 

200. VISÉ 17,1 km 
 

1.   Vanuit de brasserie gaat u meteen via het 
kasseienpad RD over de voetgangersbrug.  
 

 (U steekt hier het 866 m lange kanaal Haccourt-Visé 
over. Dit korte kanaal is omstreeks 1863 aangelegd 
en was de verbinding tussen de  Maas en het kanaal 
Luik-Maastricht, waarvan de bedding in het huidig 
Albertkanaal is opgenomen. Sinds 1939 is het de 
verbinding tussen Maas en Albertkanaal).  
 

Beneden aan de overkant loopt u RD over het 
betonnen pad vlak langs de plezierjachthaven en 
de Maas.  
 

(U loopt hoogstwaarschijnlijk tussen veel ganzen 
door. Visé wordt ook wel de stad van de ganzen 
genoemd. Dit stadsdeel van Visé heet Devont-le-
Pont. U kunt natuurlijk ook RD over de stoep langs 
de kasseienweg lopen).  
 

Loop onder de brug door en ga meteen R de 
kasseienweg omhoog. Boven gaat u R en steekt u 
de brug (Pont du Roi Baudouin) over. U steekt 
vervolgens de Maas, de autoweg en de spoorlijn 
over.  
 

2. Aan de kruising bij Gare de Visé en ijssalon 
Pam-Pam, gaat u RD. Aan de kruising met 
verkeerslichten, gaat u RD. Aan de volgende 
kruising met verkeerslichten, voor het plein Place 
Reine Astrid, gaat u R. Negeer zijwegen en blijf 
deze winkelstraat met enkele mooie monumentale 
panden RD volgen. Boven voor de rotonde met 
het standbeeld van een boogschutter te paard,  
gaat u L over het trottoir  
 

(Hier staat rechts de Saint Martin et Saint-Hadelain 
kerk. De huidige bouw dateert uit 1924. Alleen het 
koor stamt uit 1524. De kerk is te bezichtigen).  
 

Steek via het zebrapad, bij het kunstwerk “Don 
des Arbalétriers” (Don de kruisboogschutter), de 
beide doorgaande wegen over. Ga dan R en 
meteen L (Rue Porte de Lorette) omhoog. Na  
100 m, waar de stijgende weg naar rechts buigt, 
gaat u RD het brede stenen 193 treden tellende 
trappenpad omhoog. Boven aan de grindweg 
gaat u RD door de bomenlaan. Aan de 3-sprong 
bij groot wegkruis en 2 zitbanken gaat u R (rood-
wit) langs de kerkhofmuur.  
 

(Hier staat de kapel van Onze Lieve Vrouw van 
Lorette (1684). Ze is opgedragen als dank voor de 
bescherming van de stad  tijdens de verovering door 
Franse troepen in 1675. De kapel zou een replica zijn 
van het huis waarin Jezus van Nazareth opgroeide 
en is een getrouwe kopie van de Sancta Clausa te 

Lorette bij Ancona in Italië. In 1964 is de kapel 
gerestaureerd. Naast de kapel is een 
kluizenaarswoning, gebouwd voor de twee 
bewakers).  
 

3. Neem nu de eerste veldweg L, parallel aan het 
fietspad richting Richelle en de kerkhofmuur. 
Waar bij zitbanken het fietspad naar rechts buigt, 
gaat u RD (rood-wit) over de veldweg. Deze 
veldweg wordt een graspad. Boven aan de  
4-sprong gaat u RD omhoog over de veldweg.  
 

(Hier boven op het plateau heeft u rondom mooi 
uitzicht).  
 

Aan de 3-sprong RD over de dalende holle 
veldweg.  
 

(Links beneden heeft u een mooi uitzicht over het dal 
van de Berwinne).  
 

Waar de grindweg naar links buigt (inrit), gaat u 
RD over de veldweg/graspad omlaag. Ga beneden 
bij het appartementencomplex R over de brede 
grindweg. Aan de 3-sprong gaat u L over de 
asfaltweg. Negeer zijwegen rechts en loop RD en 
steek vervolgens de brug over van de 32 km 
lange Berwinne, een zijbeek van de Maas.  Let op! 
Meteen na de inrit van huisnr. 1 en voor hoeve 
“La Porte Cochère” gaat u R (rood-wit) over het 
brede graspad. 
 

4. Via een nauwe doorgang komt u in een 
weiland. Steek diagonaal, schuin rechts, dit 
weiland over en volg via de doorgangen de 
weilanden RD met rechts van u de meanderende 
Berwinne.  
 

(Een eindje verder ziet u rechts het mooie kasteel 
Dalhem (1914) ook wel kasteel Francotte genoemd).  
 

Aan het einde van het pad bij de grindweg voor 
twee woningen, gaat u R en volg verder het pad 
langs de Berwinne.  
 

(Soms is dit pad afgesloten. Alternatief: Ga hier L 
over de grindweg tot op de parkeerplaats van de 
school. Ga hier R en loop door tot de voorrangsweg. 
Hier R en aan de rotonde R aanhouden. Bij de brug 
komt het paadje uit).  
 

Aan de asfaltweg in Dalhem gaat u R over de 
brug. Negeer meteen stijgende weg links (Rue 
Général Thijs) omhoog richting historisch 
centrum Dalhem. De weg buigt naar links.  
 



  blz 3 van 3 

 

5.  Aan de 3-sprong (optische rotonde), bij 
snackbar, gaat u L.  (Als u hier R gaat, komt u na 
100 m bij café Le Trou Peket).   
 

Circa 100 m voorbij de Mariakapel gaat u 
tegenover huisnr. 3, R (rue Felix Delhaes) de 
asfaltweg omhoog. U steekt het beekje Le 
Bolland over. Negeer bijna boven asfaltweg links. 
Helemaal boven aan de 3-sprong bij Mariakapel 
(1926) en zitbank gaat u L over de veldweg. Steek 
de smalle asfaltweg over en loop RD over de 
veldweg. Aan de kruising bij groot stenen 
veldkruis (1745) gaat u L. Volg deze veldweg circa 
1 km.  
 

(Hier boven op het plateau heeft u rondom weer een 
mooi uitzicht o.a. rechts op het dorpje Richelle en 
een watertoren).  
 

Aan de T-splitsing R.   
 

(Hier ziet u voor u de kerk van Saint Remy en in de 
verte de steenberg van de voormalige steenkolenmijn 
in Blegny).  
 

Vlak daarna gaat u bij wegkruis, zitbank en 2 
bomen L over het smalle betonnen (fiets)pad. U 
passeert 3 elektriciteitspalen. Let op! Ga nu 
tegenover 2 houten gebouwen met “lichtmasten” 
(clubhuis hondenvereniging) R over het pad over de 
akker richting hoogspanningsmast. (Soms wordt 
dit pad door de boer omgeploegd). Een eindje 
verder wordt dit pad een veldweg.   
 

(Als het pad niet zichtbaar is ga dan 10 m voorbij het 
clubhuis van de hondenvereniging R en loop dan 
schuin rechts tussen de akkers door richting  
hoogspanningsmast). 
 

6.  Aan de verharde kruising RD (rue de Wixhou). 
Ga precies tegenover huisnr. 58 bij garage L 
(rood) het bospad omlaag. Na 100 m aan de  
3-sprong RD verder omlaag. Let op! Neem nu het 
derde brede bospad L omlaag. (Dit is ca. 50 m voor 
de stalen parasol). Vlak daarna (5 m) aan de  
4-sprong gaat u L omlaag. Aan de kruising met 
breed bospad gaat u RD omlaag. Meteen daarna 
steekt het waterstroompje over en loopt u steil 
omhoog.  Na 10 m buigt het stijgende pad rechts 
omhoog. Boven voor weiland buigt het pad naar 
rechts. Aan de T-splitsing, met 3 bomen in het 
midden, gaat u L omlaag, parallel aan weiland. 
Een eind verder, bij een greppel, gaat het pad 
even steil omhoog. Boven aan de T-splitsing gaat 
u R boven door de bosrand met links boven een 
weiland.   
 

7. Aan de 3-sprong bij weiland gaat u RD omhoog 
parallel aan het weiland. Volg geruime tijd het 
stijgende en dalende pad boven door de bosrand.  
Een eind verder steekt u via een vlonder een 
waterstroompje over. Aan de T-splitsing gaat u L. 
Meteen daarna R verder boven door de bosrand. 

Aan de Y-splitsing gaat u R het pad omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing, voor een lager 
gelegen woning,  gaat u R over het brede bospad. 
Negeer zijweg links (inrit) en blijf de brede 
bosweg, met links beneden het kabbelende 
beekje La Julienne, RD (wit-rood) volgen. Aan de 
kruising gaat u L omlaag over het betonnen pad 
langs een woonhuis. Net voor het bruggetje en 
infobord gaat u R (groene rechthoek) langs het 
beekje La Julienne. Vlak voor de vijver gaat u L 
(groene rechthoek) langs de vijver. (Hier staan 
enkele picknickbanken). Ga nu L over het houten 
bruggetje en loop R tussen de vijver en het 
beekje door. Loop RD en u komt bij brasserie “Au 
Cappuccino de la Julienne”, een mooie pauzeplek 
met terras (U bent nu in het recreatiepark Domaine 
de la Julienne). 
 

8. Loop langs het restaurant, met de speeltuin 
rechts van u. Vlak daarna, aan de 3-sprong, gaat 
u R over de asfaltweg. Let op! Ga nu meteen R 
over het pad met links van u de vijver en rechts 
de speeltuin. Steek aan het einde van het pad het 
betonnen bruggetje over en ga meteen bij 
verbodsbord L het bospad omhoog. Blijf het 
brede bospad met links beneden het beekje en 
een parkeerplaats RD volgen. Aan de 3-sprong 
gaat u  L omlaag. Na 50 m, waar het pad naar 
links buigt, ziet u rechts de hooggelegen kapel 
Wixhou. (De kapel was vroeger een 
bedevaartsoord). Negeer zijpaden en blijf geruime 
tijd dit dalende pad RD volgen. Beneden blijft u 
het pad RD volgen door de bosrand, met links 
een grasveld en vervolgens parallel aan de 
doorgaande asfaltweg. U verlaat het bos en volg 
dan de asfaltweg RD. U passeert een frituur, 
autogarage en een auto-onderdelen zaak. 
 

9. Let op! Steek voorbij de rotonde. nabij 
bushuisje. via het zebrapad zeer voorzichtig de 
weg over. Ga dan L en meteen R. Steek via de 
brug vervolgens de spoorlijn, de autoweg en de 
Maas over. Aan de rotonde in Hermaille-sous-
Argenteau gaat u R (rue du Perron). Neem nu bij 
oorlogsmonument de eerste weg R (avenue J.J. 
Pousset). Aan de T-splitsing voor de Maas gaat u 
L (Quai du Halage). De beschrijving kan even weg 
want u volgt deze rustige weg met mooi uitzicht 
op het bijna rimpelloze water van de Maas circa 3 
km tot de brug in Visé.  
 

(Bijna aan het einde van deze weg, voorbij 
appartementencomplex, ziet u schuin rechts voor u 
aan de overkant van de Maas het monumentale 
gemeentehuis (1613) met het mooie torentje).  
 

Loop onder de brug door en vervolgens verder 
RD langs de Maas. Via de  voetgangersbrug 
steekt u weer het korte kanaal  Haccourt-Visé 
over en u komt weer bij het beginpunt. 
 

 

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.   

 


