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Tijdens deze wandeling met flinke hellingen loopt u door het land van Dalhem en Herve. De route gaat door 
het dal van de Julienne, door bossen en weilanden met schitterende uitzichten. U passeert de plaatsjes 
Housse en St. Remy.  Ook passeert u talloze klaphekjes. Neem zelf proviand mee, halverwege staat een 
zitbank. Bij nat weer zijn de weilanden drassig. 
 

Startadres: Openbare parkeerplaats en plein met zitbanken, Rue d’Argenteau, Saint-Remy. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,99 km  2.40 uur  100 m  194 m 
 

 
 

328. SAINT-REMY 11 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u L (Rue 
d’Argenteau) omhoog richting Argenteau met 
links van u de parkeerplaats. Negeer meteen 
zijweg links. Aan de T-splitsing, waar de 
doorgaande weg naar rechts buigt en bij zitbank, 
circa 300 jaar oude eik  en St. Rochuskapel 
(1866/zie infobord) gaat u R (Rue de Saint Remy). 
Meteen daarna gaat u schuin R (Chemin du Voue) 
richting Visé. Let op!  Na 350 m, meteen  voorbij 
huisnr. 16,  gaat u L (rood-wit) over het pad 
gelegen tussen twee huizen. Steek via  zebrapad/ 
verkeersdrempel de asfaltweg over en loop RD 
het smalle pad omlaag. Aan de 3-sprong RD.  
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing met 
rood-wit teken op de boom R met rechts boven 
van u de achterkant van woningen.  
 

(U verlaat hier dus de rood-witte route en loopt dus 
niet het smalle holle pad omlaag).   
 

Een eind verder steekt u een bruggetje over en 
volg het kronkelende bospad RD boven door de 
boshelling.  Aan de 4-sprong, met rechts de hoek 
van een weiland, loopt u verder RD boven door 
de boshelling. Aan de 3-sprong gaat u L steil 
omlaag en via greppel weer steil omhoog. Loop 
verder RD boven door de boshelling. Aan de 3-
sprong, met 3 dennenbomen in het midden, gaat 
u R langs het weiland. Loop 50 m verder 
voorzichtig het steile pad schuin links omlaag. 
Negeer zijpad rechts en loop verder RD door de  
greppel. Loop na de greppel schuin links omhoog 
richting stalen “schuilparaplu” in de verte.  
 

(Als u de “paraplu” niet ziet, loop in elke geval niet L 
omlaag maar RD omhoog. U komt altijd aan het 
hoger gelegen brede pad!).  
 

Boven aan het brede pad gaat u L naar de 
“paraplu” waar u R over het brede bospad gaat. U 
passeert de grote kapel Wixhou en volg het brede 
bospad verder omlaag.  
 

(Volgens de overlevering werd de plek 'Wi-hout' 
(gezegend hout) genoemd om de miraculeuze 

ontdekking van een Mariabeeldje te herdenken dat 

gevonden werd door een arme vrouw die hier hout 
aan het sprokkelen was. De kapel is toegewijd is aan 
Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede. Het was vroeger 

een drukbezocht pelgrimsoord waar op 8 sept. een 
beroemde kermis werd gehouden).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u scherp L 
verder omlaag. Negeer zijpad scherp rechts 
omlaag. Steek beneden het beekje La Julienne 
over en ga R langs de vijver.  Ga dan L over de 
parkeerplaats naar de asfaltweg. Vanaf de 
parkeerplaats volgt u de asfaltweg naar L langs 
de vijver richting restaurant. Aan de Y-splitsing 
voor het restaurant gaat u R de doodlopende weg 
omhoog. Boven passeert u restaurant la Vieille 
Vigne (oude wijngaard). Loop RD over de 
parkeerplaats. Ga achter het schuurtje R (groene 
rechthoek) het bospaadje omhoog. Ga boven na 
de nauwe doorgang meteen L met links beneden 
van u een diepe greppel. Via klaphekje verlaat u 
weer het weiland en volg het pad langs het 
weiland RD steil omhoog.   
 

(De woorden klaphekjes en draaihekjes worden van f 
nu afgekort met KH). 
 

Boven aan de asfaltweg in Sarolay gaat u L 
(groen) langs het kerkhof.   
 

2. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(groen/Rue Loneux). (Links heeft u  mooi uitzicht). 
Bij  Mariakapelletje loopt u RD de smalle 
asfaltweg steil omlaag. Negeer zijpad links 
omlaag. Beneden aan de toegangspoort van 
mooie huis (huisnr. 11) gaat u L via de nauwe 
doorgang het weiland omlaag. Ga na 20 m door 
de volgende nauwe doorgang. Het pad buigt naar 
rechts. Via de volgende nauwe doorgang komt u 
in een weiland. Steek dit schuin links over 
richting huis. Loop bij het huis verder RD het 
weiland. Via nauwe witte doorgang verlaat u weer 
het weiland.  
 

(Kijk hier nog even achterom).  
 

Let op! Steek het pad over en ga dan meteen 
rechts over het pad. Het pad buigt meteen naar 
links langs het weiland. Aan het einde van het 
weiland buigt het pad naar rechts.  Meteen daarna 
gaat het pad links steil omhoog. Volg het pad RD 
het naaldbos met de vele dode bomen (2021).   
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3. Boven bij wit huis gaat u L de asfaltweg 
omlaag. Let op! Na 30 m gaat u R het smalle pad 
omlaag dat boven een bospad wordt. Negeer 
zijpaden en blijf het bospad RD volgen. Aan de T-
splitsing gaat u L omlaag. Aan de T-splitsing in 
Cheratte gaat u L de asfaltweg omlaag. Steek 
beneden via brug het beekje La Julienne over. 
Meteen na de brug en vóór plaatsnaambord 
Blegny gaat u R het brede bospad omhoog.  
 

4. Steek boven bij huisnr. 1 schuin rechts de 
asfaltweg over en loop RD het smalle pad langs 
de meidoornhaag omhoog. Boven bij asfaltweg 
gaat u RD omhoog. Let op! 25 m voorbij huisnr. 
28 gaat u R het graspad omhoog. Boven loopt u 
RD de steile asfaltweg omhoog. Waar boven de 
asfaltweg naar rechts buigt, gaat u RD over het 
pad. Aan de asfaltweg gaat u R omhoog. Boven 
aan de T-splitsing bij zitbank in Housse gaat u R 
(Werihet). Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat 
u L (rue Pavee) omhoog. Aan de T-splitsing met 
rechts Église Saint-Jean-Baptiste gaat u L.   
 

5. Meteen daarna gaat u R (Dans les Cours) de 
doodlopende weg omhoog. Steek boven de 
doorgaande weg over en loop RD (fiets-
wandelroute Barchon-Visé). Even verder passeert 
u een witte watertoren. Negeer zijweg links 
richting voetbalveld. (Voor u ziet u de kerk van 
Barchon). Aan de 4-sprong bij tennisclub Housse 
gaat u RD de veldweg omlaag. Aan het einde van 
de veldweg loop u via KH RD het weiland omlaag. 
Beneden steekt u in de bosrand via  bruggetje het 
beekje over en loopt u RD. Vlak daarna aan de 
kruising gaat u RD het bospaadje omhoog.    
 

6. Boven verlaat u het bos en loopt u RD over de 
akker richting ijzeren hek. Loop hier verder RD 
rechts van de afrastering. Bij twee ijzeren hekken 
gaat u RD over het pad gelegen tussen twee 
laagstamboomgaarden. Volg het pad vervolgens 
RD links van de hoge haag.  
 

(Voor u ziet u weer de Église Saint Clément in 
Barchon en links de hoofdschacht van de voormalige 
steenkolenmijn Blegny, die sinds juli 2012 is 
opgenomen op de lijst van UNESCO werelderfgoed. 
Deze mijn kan ook ondergronds bezocht worden).  
 

Aan het eind van de haag loopt u RD over de 
akker. Loop vervolgens RD langs de doornhaag 
omlaag. In de hoek vóór KH gaat u R langs de 
akker en helling. Het pad wordt een veldweg. Na 
KH  gaat u in Barchon  scherp L (Rue Bordu 
Cuisine/groen kruis) de asfaltweg met in het 
midden een watergoot, omlaag.   
 

7. Aan de 3-sprong bij zitbank en wegkruis gaat u 
R (groen kruis/gele rechthoek) over het graspad. 
(Een prima pauzeplekje). Via bruggetje steekt u het 
het 13,5 km lange beekje Bolland, een zijbeek van 

de Berwinne,  over.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(gele rechthoek) de asfaltweg omhoog. Aan de Y-
splitsing bij zitbank gaat u L (rue de Booze) 
verder omhoog. Boven aan de T-splitsing in 
Barchon gaat u R. Meteen daarna gaat u L (Rue 
Haute Sougné) de doodlopende weg in. Aan het 
eind van de asfaltweg loopt u RD over het 
graspad. Ga na 10 m door het KH (KH)  en loop 
RD naar het volgende KH. (Voor u ziet u weer de 
mijn van Blegny). Loop in het volgende weiland 
iets schuin links omlaag richting volgende KH. 
Ga R door het KH en ga dan meteen L langs de 
braamstruiken door het weiland.  Bij grote 
braamstruik gaat u door het volgende KH. Steek 
schuin links het weiland over richting volgend 
KH. Loop nu RD het weiland richting volgend KH. 
(Links ziet u een huis met zwembad). 
 

8. Ga aan het eind van het weiland L door het KH  
en volg het pad tussen twee afrasteringen door. 
Via nog 2 KH komt u in een weiland. Loop schuin 
rechts richting de opening in de afrastering. Ga 
door de opening en loop RD links van de 
afrastering. Ga door het volgende KH en loop RD 
(rode rechthoek) over het pad langs de 
meidoornhaag. Het pad wordt in Blegny een 
asfaltweg. Aan de doorgaande weg gaat u L (rode 
rechthoek). Neem nu de doodlopende weg L (Rue 
des Houilleurs) richting enkele huizen. De weg 
wordt een veldweg. Ga na 25 m, aan het eind van 
de achtertuin, R door het KH het weiland in. Loop 
iets schuin links omlaag richting KH bij dikke 
boom. Ga door het KH en blijf rechts van de 
afrastering omlaag lopen. Ga beneden door het 
KH en ga dan L over de grindweg. Negeer zijpad 
rechts omhoog. Steek de Bolland weer over loop 
RD over het pad langs de beek. Bij enkele huizen 
wordt het pad een asfaltweg. 
 

9. Let op! Meteen na zitbank en tegenover huisnr. 
31 gaat u R over het pad. Steek via bruggetje 
weer de Bolland over. Ga in het weiland meteen L 
langs de beek. Even verder loopt u schuin R 
richting KH. Blijf nu beneden langs de helling via 
KH RD de weilanden lopen richting kerk Blegny. 
Aan de asfaltweg bij huis gaat u RD. Let op!  
Meteen voorbij dit huis gaat u schuin L (groen 
kruis) het smalle pad omlaag. Aan de 3-sprong 
gaat u L (groen kruis) het pad omlaag. Loop via 
KH het weiland in. Loop RD richting twee hoge 
smalle bomen en hooggelegen huis. Steek via 
bruggetje weer de Bolland over en loop RD het 
weiland omhoog richting hooggelegen huis. Ga 
vóór het huis door het KH en ga dan R over het 
pad. Boven aan het eind van het pad loopt u links 
om de school heen. Aan de voorrangsweg gaat u 
L terug naar het plein. Hier ligt een bakker met 
heerlijk gebak. 

Samenstelling route: Jan Nobbe. 
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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.   


