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blz 2 van 3
Een aparte en heuvelachtige wandeling die begint met een leuk pad langs de Geer. Via rustig weggetje
loopt u naar Eben en dan loopt u omhoog naar een hoog plateau. U daalt een steil paadje af en dan volgt u
geruime tijd een mooi bospaadje langs mergelgrotten. Via een trappenpad klimt u omhoog langs
mergelrotsen en dan heeft u een schitterend uitzicht op de Maas. Het laatste stuk loopt u o.a. door
weilanden langs bunkers omlaag naar het fort. Het restaurant ligt tegenover de ingang van het Fort EbenEmael, een imposant fort dat deel uitmaakte van de fortengordel rond Luik en dat u zeker eens moet
bezoeken (www.fort-eben-emael.be). Aan het eind is een mooi terras.
GPS-afstand 9000 m, looptijd 2 uur en hoogteverschil 59 m.
Startpunt: Restaurant Moulin Loverix, Rue Werihet 25, Eben Emael.
Parkeer op de grote parkeerplaats van het fort aan de Rue du Fort.
Van april t/m sept. geopend van 11.00 tot 19.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten. Van okt. t/m maart geopend
van vrijdag t/m zondag van 11 tot 21 uur. Maandag t/m donderdag gesloten. Daarnaast is het altijd mogelijk om te
reserveren voor groepen op de sluitingsdagen.

98 EBEN - EMAEL 9 km
1. Met de rug naar het restaurant en terras gaat u
R. Aan de 3-sprong gaat u RD de brug over ga
dan meteen L (rood) over het pad met links de
Geer en zijrivier van de Maas die op Maastrichts
grondgebied Jeker wordt genoemd. Negeer
zijpaden rechts. Na 400 m gaat u aan de asfaltweg
L. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L de brug
over en volg de doorgaande weg. Negeer zijweg
links. Vlak daarna, waar de doorgaande weg bij
fietsknooppunt 405 links omhoog buigt, gaat u bij
bord “Marnebel” R (fietsroute 432). U loopt nu
over
het
terrein
van
de
voormalige
kalksteengroeve Marnebel. Negeer zijpaden en
volg geruime tijd de smalle betonweg RD door
het Jekerdal. Negeer na 1,1 km zijpad links onder
tunneltje door en loop in Eben verder RD over de
asfaltweg.
2. Aan de 3-sprong gaat u L (432) omhoog.
Negeer pad scherp links (rood).
(Rechts ziet u de Saint Georges (St. Joriskerk/1844)
in Eben).
Let op! Na 50 m gaat u schuin L het smalle paadje
omhoog. (U loopt nu parallel aan de lager gelegen
asfaltweg). In de bocht van de asfaltweg bij
Mariakapelletje gaat u L de asfaltweg omhoog. Na
500 m gaat aan de Y-splitsing R over de verharde
weg verder omhoog, die later een veldweg wordt.
(Boven op het plateau van Caestert heeft u rondom
mooie vergezichten).
Na 750 m gaat u aan de T-splitsing R. Vlak daarna
gaat u L en via nauwe doorgang komt u in een
beschermd natuurgebied. Volg het pad RD
(oranje kruis/blauwe ruit) en via trappenpad loopt
u steil omlaag.
(U hoort hier al de cementfabriek aan het
Albertkanaal in Lixhe. Even verder ziet u de
cementfabriek en heeft u mooi uitzicht over het
Maasdal).
3. Beneden aan de T-splitsing gaat u L (oranje
kruis/blauwe ruit). Volg het pad beneden langs de

helling circa 1 km RD. Via trappenpad buigt het
pad links omhoog. Boven aan het trappenpad
gaat u R (oranje kruis/blauwe ruit). Negeer
zijpaadje rechts omlaag en zijpad scherp links
omhoog en loop RD. Let op! Na enige tijd gaat u
aan de 3-sprong L (blauwe ruit/rode driehoek) het
lange trappenpad steil omhoog. Boven na
draaihekje gaat u R (blauwe ruit/rode driehoek)
over het brede pad langs de grotingangen.
(Rechts heeft u prachtig uitzicht over het Maasdal en
het Land van Herve).
Voorbij afsluitboom en bij zitbank loopt u RD
(blauwe ruit/rode driehoek) de kasseienweg/
asfaltweg omlaag.
4. Waar de asfaltweg na 400 m naar rechts verder
omlaag buigt, gaat u bij infobord L (blauwe ruit)
het trappenpad omhoog. Boven aan de Tsplitsing voor mergelrots gaat u R (blauwe ruit)
het pad omlaag. Via klaphek loopt u bij infobord
RD met links krijtrotsen en rechts weer mooi
uitzicht over het Maasdal/Albertkanaal.
(Voor u ziet u de sluis van Ternaaien en in de verte
de stad Maastricht).
Via klaphek
mergelwanden
daarna gaat
mergelwand L
omhoog.

bij infobord
verlaat u de
en loopt u langs de bosrand. Vlak
u bij klaphek en loodrechte
(blauwe ruit) langs de afrastering

(Als u hier R door het klaphek gaat, dan komt u bij
een zitbank, die voor een steile wand staat. Hier
heeft u weer schitterend uitzicht).
Even verder loopt u het steile bospaadje via
trappenpad omhoog, Bij infobord buigt het pad
links verder omhoog. Boven op de Montagne St.
Pierre gaat u bij de bosrand R over de veldweg.
(U verlaat hier de markering van de blauwe ruit). Na
300 buigt de veldweg naar links en 100 m verder
gaat u R het bospaadje omhoog. Aan de 3-sprong
gaat u L.

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij een
geschutskoepel, die bij Fort Eben Emael hoort. Hier
heeft u werkelijk schitterend uitzicht. O.a. op het
Albertkanaal en de Maas. Beneden ziet u de sluis
van Ternaaien, die de grootste sluis voor de
binnenvaart van Europa is. Mogelijk ziet u het
schutten van schepen. Rechts beneden ziet u het
dorp Eijsden).
Even verder loopt u over de veldweg met rechts
de bosrand.
5. Aan de 3-sprong, 20 m voor groot ijzeren hek,
gaat u L de veldweg omlaag.
(Als u hier RD loopt, dan heeft u links na het ijzeren
hek mooi uitzicht over de geschutkoepels van het fort
Eben-Emael).
Na 150 m passeert u rechts een grote bunker. 100
m verder, waar de veldweg 100 m naar links
buigt, gaat u R (blauwe ruit) het trapje omlaag en
ga dan R door het grote draaihek en u steekt
meteen een tankgracht over. Na 5 m gaat u L het
paadje omhoog. Boven op het grote grasveld
gaat u L met links de bosstrook. In de hoek voor
grote bunker gaat u R verder over het grasland
met links de bosrand. Een eind verder buigt de
bosrand naar links en loopt u RD over het
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grasland met links de bosrand en u passeert weer
een grote bunker met schietgaten.
(Hier ziet u rechts midden op het grote grasveld de
grote bunker (Koepel 120) met ronddraaiende koepel
en twee 120 mm kanonnen met een reikwijdte van
17,5 km. Deze was het pronkstuk van het fort. Het
grote grasveld/akker is het dak van het fort).
Bij grote in de bosrand staande ronde “bunker”
(luchtafvoer van de dieselgeneratoren, die in het fort
stonden) gaat u bij markeringspaal en boom met
het getal 3 L (blauwe ruit) het bospad omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u R verder omlaag.
Negeer zijpaadjes en loop via enkele trappen het
bospad omlaag. Beneden bij bunker gaat u L.
Meteen daarna bij de ingang van het fort gaat u R
terug naar het restaurant, de sponsor van deze
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. Buiten op het terras ziet
u het grote waterrad van de voormalige
watermolen.
In de leuk ingerichte zaak zijn
binnen de molenstenen en het draaiwerk van de
korenmolen nog te zien. De voormalige
korenmolen dateert van vóór 1800 en is in 1940
bij de inval van de Duitsers door een Stuka bom
getroffen. Daarna is de molen gerestaureerd maar
niet meer in gebruik genomen.

Fort Eben-Emael maakte deel uit van de fortengordel rond Luik. Dit uniek gelegen en superieur bewapend spelfort
met 17 ondergronds met elkaar verbonden bunkers, werd in die tijd beschouwd als het sterkste fort ter wereld dat
onneembaar leek. Toch bleek in de praktijk dit niet waar te zijn. Op 10 mei 1940 slaagden Duitse
luchtlandingstroepen er in door verrassing, snelheid en nieuwe militaire technieken (gebruik van zweefvliegtuigen
en toepassing van een nieuw wapen: de holle lading) om het geschut van het fort in vijftien minuten uit te
schakelen. Na anderhalve dag belegering moest het fort capituleren. U moet zeker eens dit fort bezoeken..
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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.

