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Tijdens deze grensoverschrijdende heuvelachtige en zeer afwisselende wandeling tussen twee prima 
horecazaken wandelt u eerst langs het fort omhoog en passeert u enkele bunkers. Na een mooi stuk langs 
het Albertkanaal loopt u de Sint-Pietersberg omhoog. Via  leuke bospaadjes wandelt u omlaag naar het 
prachtig gelegen Chalet D’n Observant, een mooie pauzeplek met terras. (De groeve is verboden voor 
honden). Dan wandelt u langs een mooie vijver weer omhoog naar de St. Pietersberg.  Dan loopt u omlaag 
naar Kanne waar u via de hangbrug het Albertkanaal weer oversteekt. Vervolgens loopt u omhoog naar de 
Tiendeberg waar u prachtig uitzicht.  Dan  loopt u terug naar restaurant Moulin Loverix waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken.  Het restaurant ligt tegenover de ingang van het Fort Eben-Emael, 
een imposant fort dat deel uitmaakte van de fortengordel rond Luik en dat u zeker eens moet bezoeken 
(www.fort-eben-emael.be).U kunt natuurlijk ook starten in Maastricht bij Chalet D’n Observant en pauzeren 
bij Moulin Loverix, start dan bij punt 4. 
 

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 gesloten.   Daarnaast is het altijd mogelijk om te 
reserveren voor groepen op de sluitingsdagen.  
 

Startpunt Maastricht: Châlet D’n Observant, Lage Kanaaldijk 115, Maastricht. (Vanuit Maastricht rijdt u 
zuidwaarts langs de Maas en ga meteen voorbij de ENCI fabriek R de weg in naar de parkeerplaats.  Neem een € 
2,00 munt mee voor de parkeerplaats, die u bij gebruik weer terug krijgt.  Ma. en di. gesloten. Wo. t/m vrij. open 
vanaf 11.00 uur. Za en zo. open vanaf 10.00 uur 

 

 
 

1119. EBEN - EMAEL - MAASTRICHT 11,5 km 
 

1. Met uw rug naar de grote parkeerplaats gaat u 
R. Meteen daarna bij restaurant Moulin Loverix 
gaat u aan de 3-sprong bij oorlogsmonument  
“aux heros du fort d’Eben-Emael” en beeld van St 
Barbara R (blauwe ruit) en loop langs de tank en 
het afweergeschut richting ingang fort Eben 
Emael.  Voorbij infobord, waar u veel te weten 
komt over de geschiedenis van dit bijzondere fort  
en vlak voor de ingang van het fort, gaat u L 
(blauwe ruit) en loop dan R (blauwe ruit) het 
trappenpad(en) omhoog. Negeer zijpaadjes.  Aan 
de 3-sprong voor bunker gaat u L (blauwe ruit) 
verder omhoog. Aan de 3-sprong, voor groot 
grasveld en aan de bosrand, gaat u L. (U verlaat 
hier de route van de blauwe ruit). Bij de ronde 
“bunker” (luchtafvoer van de dieselgeneratoren, die 
in het fort stonden) gaat u R en meteen daarna gaat 
u L over het grote grasveld met links de bosrand.  
Negeer na 50 m bospaadje links omlaag.  
 

(U bevindt zich hier boven op het ”dak” van het  fort 
Eben-Emael. 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). 
 

Na 150 m gaat u bij akker schuin links omlaag 
richting bunker aan de bosrand. Voor de bunker 
gaat u L (blauwe ruit)  over het bospad dat een 
dalend bospad wordt.  Voor het dak van de 
volgende bunker gaat u R (blauwe ruit) het 
trappenpad  omlaag met links de 3 schietgaten 
van de bunker. Negeer zijpaadjes en volg het 
smalle bospad via o.a. trappenpaden RD omlaag. 
Beneden voorbij de volgende bunker gaat u R 
(blauw) over de asfaltweg/fietspad met even 
verder rechts van u de gracht horend bij het fort.  
 

2. Voor het Albertkanaal gaat u L (fietsroute 402).  
 

(Hier ziet u rechts de 1300 m lange en circa 60  m 
hoge “doorbraak van Caestert”, die gerealiseerd werd 
in het kader van de aanleg van het  Albertkanaal).   
 

Bij woonboten wordt de asfaltweg een brede 
betonplaten weg. Volg deze weg om de 
plezierjachthaven heen en loop dan verder langs 
het Albertkanaal.   
 

(Na de jachthaven ziet u meteen aan beide zijden 
van het Albertkanaal een stenen gebouwtje met 
poort. Via deze gebouwtjes (“sifonhuisje”) stroomt het 
riviertje de Geer/Jeker via een grote “buis” hier onder 
het Albertkanaal door. Aan de andere kant van het 
kanaal gaat de Geer/Jeker via het andere huisje weer 
omhoog. Vandaar de naam: sifonhuisje).   
 

Aan de T-splitsing gaat u R (blauw) onder de brug 
door, de eerste hangbrug van België. Ga nu 
meteen L via de stalen trap omhoog. Boven op de 
brug gaat u L.  
 

(Het Albertkanaal is de 129,5 km lange 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. U 
passeert drie zitbanken).  
 

Aan het eind van het “ophanggedeelte” (einde 
kanaal) steekt u R (rood/groen/blauw) via 
zebrapad de doorgaande weg over en ga dan 
meteen L (rood/groen/blauw) de stalen trap 
omlaag. Beneden gaat u RD (fietsroute 
401//blauwe ruit) over de smalle 
asfaltweg/fietspad. Aan de 3-sprong gaat u R 
(gele rechthoek/groene ruit/rode driehoek) en 
steek via houten bruggetje de Jeker/Geer over. 
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u R 
(geel/groen/rood) over het pad met rechts de 
Jeker en links achtertuinen. Negeer zijpaden. Aan 
het eind bij stenen gebouwtje  (“sifonhuisje”) 
gaat u voor betonweg/kanaal scherp L het pad 
omhoog langs een zitbank. Vlak daarna gaat u R 
(groen) over de betonstrokenweg.  



3. Na 150 m gaat u bij verbodsbord L (groene ruit) 
de veldweg gelegen tussen akkers omhoog.  Aan 
de 5-sprong gaat u L (blauwe rechthoek) de 
eerste grindweg omhoog.  
 

(Boven heeft u bij picknickbank mooi uitzicht).  
 

Beneden aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u 
RD. U wandelt ongemerkt Nederland (gemeente 
Maastricht) binnen. Aan de kruising gaat u RD 
langs de afsluitboom. Meteen daarna gaat u aan 
de 3-sprong RD. Aan de 4-sprong gaat u RD. (U 

gaat hier dus niet rechts de brede grindweg omlaag). 
Negeer zijpaden en volg RD het bospad dat even 
verder (even) een dalend bospad wordt.. Aan de 
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp R omlaag. 
Negeer zijpaadjes.   
 

(Een eindje verder heeft u links mooi zicht op de 150 
m hoge schoorsteen van de ENCI).  
 

De grindweg maakt een scherpe lus naar links. 
Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R de 
grindweg, die meteen naar rechts buigt, omlaag. 
(Bijna aan het eind van het pad ziet u links boven in 
de groeve een lange trap). Beneden gaat u RD over 
de parkeerplaats met links de vijver naar het 
Chalet d’n Observant, een mooie pauzeplek.  U 
kunt hier tegen schappelijke prijzen heerlijk 
lunchen.  Men verneemt graag wat u van de 
wandeling vindt.  (De groeve is verboden voor 
honden). 
 

Vanaf hier kunt u ook via de brede grindweg door 
groeve lopen. Na 1, 2 km komt u dan boven  bij het 
18 m overstekend stalen uitkijkpunt (sky walk), 40 m 
boven de ENCI groeve. U moet dan weer hetzelfde 
stuk teruglopen maar het uitzicht op o a. de grotten 
en de vuursteenlagen in de mergelwanden is dan 
weer anders. Vanaf de ingang van het chalet gaat u 
R en u bent in de groeve. 
 

4. Met uw rug naar de ingang van het chalet gaat 
u L. Meteen daarna gaat bij infobord R over het 
smalle pad met links van u de visvijver en rechts 
het terras.  Voorbij vijver gaat u boven aan de T-
splitsing R. Meteen daarna gaat u aan de Y-
splitsing L (gele zeshoek) het bospad omhoog. 
Loop nu rustig zigzaggend het bospad omhoog. 
Na bijna 400 m gaat u boven aan de T-splitsing op 
de Sint-Pietersberg bij infobord L (gele zeshoek) 
over de licht dalende grindweg. Aan de 3-sprong 
bij houten hek gaat u R. Meteen daarna gaat u 
aan de T-splitsing L over de grindweg.   
 

(Eind verder passeert u een zitbank waar u weer 
prachtig uitzicht heeft o.a. op de hoge tv-toren in de 
Maastrichtse wijk Daalhof).  
 

Voorbij breed houten hek/klaphek gaat u aan de 
omgekeerde Y-splitsing RD (rood/oranje) 
omhoog. Meteen daarna aan de volgende Y-
splitsing gaat u R omlaag.  Na bijna 100 m gaat u 
bij grenspaal nr.    58 (achterkant paal) en bij 
verbodsbord R (oranje kruis) via het draaihekje 
het smalle pad omlaag. U bent nu weer in België. 
Beneden gaat u na trappenpad L 
(blauw/groen/oranje/geel) de asfaltweg omlaag. 
Aan de 4-sprong bij elektriciteitstoren gaat u RD 
verder omlaag.   
 

5.  Vlak daarna gaat u beneden in Kanne aan de 
T-splitsing L (Bovenstraat) omhoog. Voorbij 
huisnr. 28 gaat u R (Rouw) over het klinkerpad, 
dat even verder voorbij woningen een smal 
dalend pad wordt. Aan de 3-sprong steekt u RD 
via houten bruggetje de Geer/Jeker over.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (gele rechthoek//groene ruit) 
het twee richtingen fietspad omhoog. Vlak voor 
het Albertkanaal gaat u R de ijzeren trap omhoog 
(groen/rood/blauw). Boven op de brug gaat u L.   
 

(Voor u ziet u de Tiendeberg waar u straks nog van 
het uitzicht zult genieten).  
 

Aan het eind van het “ophanggedeelte” (einde 
kanaal) steekt u R (rood/groen/blauw) via 
zebrapad de doorgaande weg over en ga dan 
meteen L (rood/groen/blauw) de stalen trap 
omlaag en u verlaat de brug. Beneden aan het 
twee richtingen fietspad gaat u scherp R 
(rood/groen/blauw). Aan de T-splitsing voor het 
kanaal gaat u L (rood/groen/blauw) en volg de 
asfaltweg, die even verder bij picknickbank links 
omhoog buigt. Vlak daarna gaat u aan de 3-
sprong R (Zusserdel/fr. 80) de asfaltweg omhoog.  
 

(U passeert rechts het militair kerkhof (1946) ter 
herinnering aan de gesneuvelden van het  Belgische 
2e Regiment Grenadiers. De slachtoffers zijn later 
voor een deel door de familie herbegraven, daarna 
zijn de laatste resten in 1974 overgebracht naar de 
begraafplaats in Veldwezelt. Het kerkhof heeft nu een 
symbolische functie). 
 

6. Meteen daarna gaat u bij infopaal L (gele ronde 
cirkel) de gedeeltelijk verharde holle weg omhoog 
richting Engels-Canadees oorlogsmonument dat 
u na 100 m links passeert. Negeer zijpaden.  
Boven aan de 3-sprong bij bevrijdings- 
herinneringsmonument  gaat u L de veldweg 
omhoog. Let op! Ga nu meteen L de grasberm 
omhoog en loop dan RD over de grasstrook. U 
komt dan bij vijf infoborden. Hier heeft u 
schitterend uitzicht. Loop hetzelfde stuk over de 
grasstrook terug naar de 3-sprong bij het 
bevrijdings- herinneringsmonument en ga dan L 
de veldweg omhoog, die een dalend graspad 
wordt.  Bij wateropvangbassin buigt het graspad 
naar links en wordt een dalend smal bospad.  
Vlak daarna gaat u aan de Y-splitsing L.  U komt 
meteen uit het bos en steek RD het grasveld  over 
met links de begroeide dam van het 
wateropvangbassin en rechts een akker.  Vlak 
daarna aan het einde van de akker gaat u R over 
de brede grasstrook omlaag met links de bosrand 
en later links achtertuinen van woningen.  Steek 
beneden in Eben de doorgaande weg over en ga 
L over het asfaltpad. Negeer doodlopende zijweg 
links omhoog.  Vlak voor huisnr. 54 gaat u scherp 
R (rood/blauw) over de licht dalende veldweg. 
Negeer zijpaden en volg geruime tijd de veldweg. 
Na 1 km bij toegangspoort van  huisnr. 25 gaat u 
R. Meteen daarna gaat u bij speeltuintje L over 
het pad met links beneden de Geer/Jeker. Bij 
asfaltweg steekt u L via brug de Geer/Jeker over. 
Voorbij de grote parkeerplaats  komt u bij Moulin 
Loverix, de sponsor van de wandeling,  waar u 
binnen in de leuke zaak of op het terras aan het 
water nog iets kunt eten en drinken. Men 
verneemt graag wat u van de wandeling vindt.  



Fort Eben-Emael maakte deel uit van de fortengordel rond Luik.  Dit   uniek  gelegen  en  superieur bewapende fort 
met  17 ondergronds met elkaar verbonden bunkers, werd in die tijd beschouwd als het sterkste fort ter wereld dat 
onneembaar bleek. Het fort bestaat uit twee niveaus waar maar liefst 1200 soldaten voor langere tijd konden 
worden gehuisvest zonder dat ze bevoorraad hoefden te worden. Op 10 mei 1940 slaagden Duitse 
luchtlandingstroepen er in door verrassing, snelheid en nieuwe militaire technieken zoals zweefvliegtuigen en de 
"holle lading" (een soort springlading) om het geschut van het fort in vijftien minuten uit te schakelen. Na 
anderhalve dag belegering moest het fort capituleren. Aan Belgische zijde vielen 24 doden en 64 gewonden, de 
Duitsers verloren amper 6 manschappen en raakten er 18 gewond. Een bezoek aan dit fort is zeker de moeite 
waard. 
 
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.   
 


