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Net op 2 uurtjes rijden vanaf de Nederlandse grens bij Eijsden ligt net over de Luxemburgse grens het 
toeristische plaatsje Echternach. Samen met wandeling 1231 kunt u er een prachtig wandelweekend van 
maken. Tijdens deze pittige wandeling door de streek Petite Suisse wandelt u eerst een leuk stuk langs de 
rivier de Sûre en dan struint u geruime tijd door de bossen langs enkele rotsformaties. Vanuit de 
buurtschap Kalkesbach wandelt u door een open landschap naar de rand van het dorp Berdorf en dan 
begint het avontuur!  U wandelt nu geruime tijd door het schitterende dal van de Aesbech langs enorme 
hoge rotswanden en over diverse bruggetjes.  Dan loopt u door de Georges du Loup, ook wel de 
Wolfsschlucht genoemd.  Tientallen meters daalt u af door de schlucht, zeer indrukwekkend!  Bij de 
bosrand wacht u nog een schitterend uitzicht op Echternach en via leuk kasseienpaadje daalt u af naar het 
gezellige centrum van Echtenach waar u even doorheen wandelt. Er zijn talloze terrasjes.  Langs het 
enorme abdijcomplex loopt u terug naar de parkeerplaats.  Neem voldoende proviand mee.  In de route 
zitten veel trappen, u moet dus goed ter been zijn.    
 

Startpunt: Parkeerplaats Bénédictins aan de doodlopende weg  Rue des Bénédictins, Echternach - 
Luxemburg.     
 

U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats Kalkesbaacherstrooss 15 Kalkesboch (Luxemburg) en dan 
halverwege pauzeren in het centrum van Echterach. Ga dan verder bij **** in punt 4  
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

17,24 km  6.30 uur  206 m  449 m 
 

 
 

1232 ECHTERNACH 17,2 

 
1. Met uw rug naar de parkeerplaats gaat u R (Rue 
des Bénédictins) door de lindelaan. Bij huisnr. 4, 
waar de asfaltweg naar links buigt, gaat u R over 
het verharde pad.  Aan de 3-sprong bij houten 
brug gaat u RD en loop onder het viaduct door 
met  links de Lauterbuterbach, een zijbeekje van 
de  Sûre. Aan de T-splitsing bij wegwijzer steekt u 
L via brug het beekje over en ga dan meteen aan 
de 3-sprong R het asfaltpad omlaag richting 
rivier.  Aan de T-splitsing gaat u L over het 
asfaltpad met rechts de Sûre/Sauer, een zijrivier 
van de Moezel.  
 

(Aan de overkant van de rivier ziet u het Duitse 
Echternacherbrück)  
 

Na ruim 50 m gaat u bij treurwilg schuin R het 
asfaltpad omlaag langs de rivier.  
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen en loop onder de 
brug door. Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Loop RD over het met kasseien geplaveide stuk 
en ga dan RD onder de brug door.  Loop dan 
schuin L over het grasveld omhoog. **** Aan de 
Y-splitsing bij infozuil en wegwijzer gaat u RD 
over de asfaltweg met rechts de rivier. Volg nu 
zeer geruime tijd de smalle asfaltweg/voet- 
fietspad langs de rivier.  
 

(U kunt even verder bij infobord “Sauerbrücke” door 
de prachtige lindelaan lopen, die een onderdeel was 
van het voormalige abdijpark/nu stadspark 
Echternach. 300 m verder passeert u links het mooie 
Pavillon Rococo, dat in het abdijpark (18e eeuw)  
stond).  

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer L 
over de asfaltweg met links het grote met hout 
beklede schoolgebouw.  
 

(Hier ziet rechts boven aan de overkant van de rivier 
de  Liboriuskapel, die in de 17e eeuw door de abdij 
van Echternach is gesticht. Links daarvan ziet u de 
Einsiedelei, waar van 1659-1783 kluizenaars in  
rotsen uitgehouwen onderkomens hebben gewoond. 
In wandeling 1231 Echternach komt u daar langs). 
 

Vlak daarna  steek u de doorgaande weg over en 
gaat u R langs huisnr. 65 over het brede trottoir. 
De stoep buigt naar links, steek via zebrapad de 
weg over en ga R.   
 

2. Na 25 m gaat u aan de 3-sprong, voor 
tankstation en bij verbodsborden, L (E1/Op Troo) 
de eenrichtingsweg steil omhoog.  Na ruim 100 
m, waar de stijgende asfaltweg bij achterkant van 
elektriciteitstoren en bij lantaarnpaal naar rechts 
buigt, gaat u L het steile bospad omhoog.  (Deze 
kuitenbijter is het steilste pad van de wandeling). Na 
bijna 250 m gaat u boven R (M) de asfaltweg 
omhoog met links een parkeerplaats en negeer 
meteen zijpad rechts. 50 m verder buigt de 
asfaltweg naar links en wordt een vlakke  bos-
grindweg  Na 400 m, voorbij mooi uitzicht links 
op de stad o. a. op het voetbalveld en het meer 
van Echternach en voorbij  paardenstal,  gaat u 
aan de Y-splitsing R (M) de grindweg omhoog, die 
naar rechts buigt.  Na 150 m boven aan de T-
splitsing bij apparatuur van hoge mast en bij 
wegwijzer gaat u L (M) en u passeert meteen 
zitbank.  Volg zeer geruime tijd het hooggelegen 
bospad RD (M) richting Mühlerthal.  
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Na 1,2 km gaat u aan de 3-sprong L (M) het smalle 
pad omlaag met even verder rechts een 
grubbe/natuurlijk waterloop. Na 200 m gaat u 
beneden bij wegwijzer en zitbank R (M) de 
doorgaande weg omhoog.  (Loop links van de 
weg). Na ruim 100 m, in de bocht naar rechts, gaat 
u L (M) het bospad omlaag dat u geruime tijd RD 
(M) volgt.   
 

(U passeert na 100  m een smalle brug en na 300 m 
en 400 m loopt langs een mooie rotswand. Na  600 m 
steekt u via houten brug/vlonder een grubbe 
(natuurlijke waterloop) over. Na 1,3 km buigt het pad 
rechts via stenen trap omhoog langs een uitstekende 
prachtige rots en u passeert dan nog meerdere 
rotsen.  
 

Na 1,6 km gaat u beneden aan de T-splitsing R de 
bosweg omhoog.   
 

3. Let op! Na 100 m steekt u een waterstroompje 
over (kan in de zomer droog zijn) en circa 50 m 
verder gaat u L door het bos omlaag (geen pad) 
richting asfaltweg. (Deze plek is circa 100 m 
voordat het pad begint te stijgen en naar rechts buigt 
richting hoge rots).  Vlak daarna gaat u beneden R 
de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(U loopt hier over het 46 km lange smalspoortraject 
van de voormalige spoorlijn Echternach-Luxemburg 
(1904-1954). De spoorlijn werd ook wel Charly 
genoemd. Nu is het een fietspad).   
 

Circa 100 m verder steekt u via brug een grubbe 
over. Na bijna 50 m gaat u aan de 4-sprong L (M) 
het bospad omlaag en na 150 m steekt u beneden 
de brug over en ga dan meteen R (M) over het 
bospad met rechts beneden het beekje 
Lauterbuterbach.  Na 500  m passeert u een 
houten brug en zitbank en dan gaat u meteen L 
het bospad omhoog met links beneden de 
Moulbach.  Na 100 m gaat u boven bij wegwijzer 
en picknickbank aan de doorgaande weg R.   
 
4. Meteen daarna bij zitbank, slagboom en 
afvalbak gaat u L (M) het bospad omhoog, dat na 
100 m rechts  omhoog richting Scheigen/ 
Müllerthal en na bijna 200 m, bijna boven, loopt u 
tussen mooie rotsen door.  Na 500 m  passeert u 
links een mooie overhangende rots.  Let op! Bijna 
100 m verder gaat u boven, precies waar de  links 
gelegen rotswand eindigt, aan de 4-sprong R het 
(holle) pad omlaag en even verder loopt u tussen 
twee rotsen door. (U verlaat hier de 
wandelmarkering).   Na bijna 200 m gaat u beneden 
aan de omgekeerde Y-splitsing scherp L de 
bosweg omlaag.  Beneden voorbij  brug gaat u 
aan de kruising bij picknickbank en  wegwijzer 
RD over het fietspad richting Berdorf/Kaldesbach.    
 

(Hier ligt links de spoorlijnhalte Kaldesbach, die aan 
de spoorlijn Echternach-Luxemburg lag. Zie 
infobord).  
 

Volg geruime tijd de licht stijgende smalle 
asfaltweg/fietspad door het dal van de 
Kaldesbach en na 500 m passeert u weer 
prachtige rotswanden.  Na 1 km gaat u aan de T-

splitsing bij infobord, zitbank en afvalbak L de 
brug over en ***** ga dan meteen aan de 3-sprong 
R de smalle asfaltweg omhoog richting Berdorf.  
Loop geruime tijd de weg omhoog door een mooi 
open landschap en na 300 m loopt u onder 
hoogspanningskabels door.  Na 700 m, boven 
voorbij waterpompstation, wordt de asfaltweg 
een dalende asfaltweg en heeft u voor u mooi 
zicht op het dorp Berdorf en omlaag lopend ziet u 
schuin links voor u de 55 m hoge watertoren in 
Berdorf, die te bezoeken is.     
 

5. Na 1 km gaat u beneden aan de T-splitsing L de 
asfaltweg omhoog richting  Berdorf, die na 250 m 
voorbij het (gesloten) hotel Le Bisdorff een 
dalende asfaltweg wordt. Na 500 m gaat u 
beneden bij parkeerplaats, waar de asfaltweg bij 
huisnr. 44  naar links buigt, RD en ga meteen 
daarna bij zitbank R (B11) het pad omlaag met 
rechts de parkeerplaats. Vlak daarna aan de Y-
splitsing gaat u RD/R (B11) via trappen het 
bospad omlaag en na 250 m loopt u langs 
prachtige rotswanden door het dal van de 
Aesbech   
 

(300 m verder passeert u de plaquette t. h. a. John E. 
Dolibois, waar in grot een zitbank staat. Na 700 m 
passeert u rechts een zitbank, die onder een rots 
staat).    
 

Negeer na 1 km bij wegwijzer zijpad rechts en 
loop RD het houten trappenpad omhoog. (U 
verlaat B-11).  Na 10 m gaat u aan de 3-sprong bij 
wegwijzer R (E1) het trappenpad omlaag richting 
Perekop en volg geruime RD het pad met rechts 
en links de beek.    
 

(Na 150 m, voorbij lange houten brug, passeert u de 
chipkapas en loop verder RD door het prachtige 
gebied met rotsen. 300 m verder passeert u een plek 
met veel steenmannetjes).  
 

Na 2 km bij groot infobord, wegwijzer en trapje 
gaat u RD over het pad verder langs de beek 
richting Echternach en meteen daarna ziet u links 
boven aan de doorgaande weg de prachtige 
rotswand van de Perekop.  Na 50 m gaat u R  (E1) 
de houten brug  over en loop het trappenpad 
omhoog en volg dan geruime tijd het stijgende en 
dalende pad RD (E-1).   
 

(Na 500 m loopt u door de nauwe kloof “labytint” van 
nog geen meter breed).   
 

6. Na 1,3 km passeert u een schuilhut, een  
pauzeplek na 14 km en loop RD.  Meteen daarna 
voorbij brug gaat u aan de 3-sprong RD (E1) het 
bospad omhoog richting Echternach.  Na 700 aan 
de Y-splitsing bij wegwijzer gaat u R 
(Wolfsschlucht/E-1) het pad omhoog richting 
Echternach en even verder loopt u het stenen 
trappenpad helemaal omhoog en dan loopt u 
langs kaarsrechte rotswanden.  Na ruim 400 m 
gaat u in de schitterende kloof aan de 4-sprong 
bij  2 trappen RD (E1) omlaag.   
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(Als u hier aan de 4-sprong L de trap omhoog gaat  
en vlak daarna aan de 3-sprong R gaat, dan  komt u  
boven op een bruggetje over de kloof, waar u 
schitterend uitzicht heeft op de diepe kloof. Beslist 
even gaan kijken).  
 

Daal nu de trappen af tot diep in de 
Wolfsschlucht, heel imposant!  
 

(De naam Wolfsschlucht komt voort uit het verleden. 
Vroeger vonden de wolven de Wolfsschlucht een 
ideale schuilplaats in tijden van chaos en gevaar. De 
lokale bevolking joeg de wolven naar de 
Wolfsschlucht waar ze afgemaakt werden). 
 

Na 400 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
bij wegwijzer RD (E1) richting Echternach, dat u 
al tussen de bomen door ziet liggen.  Negeer na 
600 m voorbij huis zijpaden en u passeert meteen 
een schuilhut. Meteen daarna bij zitbank, waar u 
schitterend uitzicht op Echternach heeft, gaat u 
RD (E1) het kasseienpaadje omlaag. Aan de 
asfaltweg gaat u L omlaag en negeer meteen 
zijpad links omlaag.  Na 50 m, waar de asfaltweg 
naar rechts buigt,  gaat u bij  zitbank L (E1) het 
kasseienpaadje omlaag. 150 m verder gaat u R 
het onverharde paadje omlaag langs de mooie 
Mariakapel (1911) en loop RD de trap met leuning 
omlaag  en ga dan R verder  het kasseienpaadje 
omlaag.  Waar omlaag lopend het kasseienpad 
naar links buigt, gaat u R  over het onverharde 
pad en loop dan meteen RD de asfaltweg omlaag 
met rechts woningen. Beneden aan de 3-sprong 
gaat u R/RD en u passeert even verder rechts de 
begraafplaats met de grote afscheidsruimte.   
 

7. Aan de kruising gaat u L (Rue André 
Duchscher)  langs nr. 48.   Aan de kruising met 
verkeerslichten gaat u via zebrapad RD (Rue 
André Duchscher) richting  kerk en u passeert 
meteen rechts een oorlogsplaquette hangend aan 
muur van huisnr. 17.  Negeer zijwegen. Aan de 3-
sprong in de voetgangerszone bij huisnr. 2 gaat u 
L (Rue de lag Gare) door het leuke winkelstraatje 
met terrasjes omlaag.  Na 100 m bij huisnr. 14 
neemt u  de tweede weg R (Rue de la Fossiele).   
 

(Als u hier RD loopt, dan komt u na 100 m bij bakker 
Fischer, waar ze o. a belegde broodjes, gebak en 
koffie  hebben, die u binnen of op het terras kunt 
nuttigen).  
 

Aan de T-splitsing gaat u L (Rue des Merciers)  
over de kasseienweg. Meteen daarna, tegenover 
deur met bijzondere omlijsting, gaat u R 
(Zockerbeerch).   Voorbij huisnr. 1 gaat u aan de 
T-splitsing R. Vlak daarna gaat u bij volgend  
huisnr. 1 L  de kasseienweg omlaag.  Voorbij 
onderdoorgang gaat u meteen op het leuke 

Marktplein (Place du Marché) L en u passeert het 
gerechtsgebouw (14e/15e eeuw) en Hotel de Ville 
(stadhuis) en loop dan RD langs de fontein.  
 

(Het gebouw van het voormalige justitiepaleis heeft in 
het verleden meerdere functies gehad  
zoals gevangenis en ‘Dingstuhl’, een plaats waar de 
notabelen van de stad jaarlijks vergaderden. De 
beelden op de gevel werden pas toegevoegd in 
1898).  
 

Bij het grote plein loopt u RD richting kerk en dan 
passeert u de ingang van de abdijkerk, die u kunt 
bezoeken.   
 

(De Sint-Willibrordusbasiliek is een kloosterkerk, die 
hoorde bij de naastgelegen abdij. De abdij werd in 
698 door Willibrord gesticht op grond die hij had 
gekregen van Pepijn van Herstal. Het was het eerste 
Angelsaksische klooster op het Europese vasteland. 
Willibrord (658-739) is er gestorven en begraven. 
Rond 700 stond hier een eenvoudige zaalkerk, die 
rond 800 werd vervangen door een grotere kerk met 
crypte. Na een verwoestende brand werd in 1016 
een romaanse kerk gebouwd, die ongeveer dezelfde 
afmetingen had als de huidige kerk. In dec. 1944 
werd tijdens het Ardennen offensief het westelijk 
gedeelte door de Duitsers opgeblazen. In 1947 is 
begonnen met de wederopbouw en in 1953 werd de 
huidige kerk ingewijd. De huidige kerk, met de 
prachtige glas-lood-ramen,  is de 5e kerk die op deze 
plek is gebouwd en het is de grafkerk van de heilige 
Willibrordus. Als u rechts van het altaar de trap 
omlaag loopt, dan komt u bij en Mariakapel en bij de 
crypte, waar de H. Willibrord ligt begraven. Zeker 
even gaan kijken. 
 

Als u tegenover de kerk de trap omlaag loopt, dan 
komt u bij het toeristenbureau waar o. a. gratis 
folders te krijgen zijn met o.a. info over de abdij/kerk). 
 

Loop RD de trap af en loop dan RD over het plein 
met links 2 grote fonteinen  en rechts de abdij.   
Meteen voorbij de abdij gaat u R met rechts de 
abdij en links grote parkeerplaats/plein,  Voorbij 
het gebouw loopt u RD (schuin rechts) en loop 
onder de boog door en u verlaat het 
abdijcomplex. Meteen voorbij de boog gaat u R 
en steekt u bij infozuil via zebrapad de 
doorgaande weg over en dan gaat u L met links 
de bushalte.  Aan de grote 5-sprong, met links de 
brug met het oude douanehuisje, loopt u RD over 
de weg richting de toren van de stadsmuur met 
links de doorgaande weg. Aan de 3-sprong gaat u 
RD. Loop links van de toren bij infobord RD over 
de houten brug. Aan de T-splitsing gaat u R.  
Voor huisnr. 4 gaat u L door de lindelaan terug 
naar de parkeerplaats.      

 

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.   

 


