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Deze route met enkele hellingen gaat door een nog vrij onbekend wandelgebied en Franstalige dorpjes. De wandeling
gaat voornamelijk over veldwegen en holle wegen over de plateaus met verre uitzichten. Bij slecht weer kan het hard
waaien en modderig zijn. Neem zelf drinken mee.

blz 2 van 3
Startpunt: Rue du Pachlauw te Wonck. Wonck bereikt u via Maastricht - Cannerweg - Kanne -Emael - Eben. Na Eben
de borden richting Bassenge (N 619) volgen en u komt na 4 km vanzelf in Wonck.

Komend van Eben-Emael rijdt u het dorp binnen. Na huisnr. 125 gaat u R (rue de la Rose). Aan de ongelijke 5sprong RD (rue de Ruisseau). Vervolgens steekt u via de brug de Jeker over. Ga nu meteen R (rue du Moulin)
omhoog. Aan de Y-splitsing R (rue de Pachlauw). Parkeer aan het einde langs de Jeker. U kunt het beste de auto
parkeren bij de ongelijke 5-sprong bij het café. Hier is namelijk meer parkeermogelijkheid. De wandeling wordt dan
in totaliteit circa 500 m langer.
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140. WONCK 12,2 km
1. Volg de hele route de gele rechthoek op de
paaltjes. Ga door het draaihekje en volg het
mooie pad langs de 60 km lange Jeker/Geer, die
in het stadspark in Maastricht in de Maas
stroomt. Aan het betonnen pad (fietspad) bij
zitbank gaat u R verder langs de Jeker. Voorbij
bruggetje gaat u bij zitbank L de veldweg in. Aan
de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna aan de
volgende 3-sprong R.
(Een eindje verder steekt u een aftakking van de
Jeker over).
Aan de T-splitsing gaat u L. Steek bij boerderij de
doorgaande weg over en ga RD over de veldweg.
2. Aan de 3-sprong gaat u R de holle veldweg
omhoog. Boven aan de verharde weg gaat u R
omlaag. Na 200 m gaat u L de veldweg omhoog.
(Rechts heeft u een mooi uitzicht over Wonck). Volg
geruime tijd deze stijgende veldweg. Bijna boven
op het plateau gaat u aan de 4-sprong R (Dit is 2
m voorbij de paal met gele rechthoek) omlaag over
het pad (over de akker). (De boer ploegt soms dit
pad mee om). Na 100 m wordt dit een dalend hol
pad dat later een brede dalende grindweg wordt.
3. Beneden aan de T-splitsing gaat u L de brede
asfaltweg omhoog. (Even verder passeert u rechts
bij wegkruis een zitbank). De asfaltweg buigt naar
rechts en u steekt de goederenspoorlijn
Tongeren-Aken (spoorlijn 24) over.
(Deze spoorlijn is een onderdeel van de
Montzenroute, die van Aken naar de Antwerpense
haven loopt. Links beneden ziet u de 1646 m lange
spoortunnel).
Vlak daarna aan de 4-sprong gaat u RD verder
over de asfaltweg omhoog. Negeer veldweg links.
(Hier heeft u rechts een mooi uitzicht over het
Jekerdal).
Negeer boven op het plateau de eerste veldweg
rechts. Let op! 10 m verder gaat u nu R over de
veldweg. Volg geruime tijd deze veldweg, gelegen

tussen akkers, RD. (Een eind verder heeft u boven
rondom mooi uitzicht).
4. Negeer graspad links omhoog. Vlak daarna aan
de kruising gaat uRD. Negeer hol pad rechts
omlaag en blijf de dalende veldweg RD volgen.
Aan de T-splitsing gaat u scherp R de asfaltweg
omlaag.
(50 m verder heeft u links een mooi uitzicht o.a. op
de kerk in Boirs).
Negeer zijpaden en volg de dalende asfaltweg,
die een lus naar links maakt, RD. Beneden aan de
T-splitsing gaat u R verder omlaag. Steek in
Bassenge bij spoorwegviaduct de voorrangsweg
schuin links over en ga meteen R de veldweg
omhoog parallel aan de goederenspoorlijn.
Boven aan de verbrede grindweg loopt u RD.
5. Aan het einde van de verbrede grindweg gaat u
schuin L het bospad in dat parallel loopt aan de
grindweg en de spoorlijn. Volg dit bospad
geruime tijd RD. Een eind verder stijgt dit pad en
loopt u boven parallel aan de lager gelegen
spoorlijn. Aan de asfaltweg gaat u R omlaag. Aan
de T-splitsing gaat u R (fietsroute 407) de
betonplaten weg omlaag en loop beneden onder
het spoorwegviaduct door. Negeer doodlopende
weg scherp rechts omhoog. Aan de kruising
loopt u RD (rue J. Derriks) en u loopt RoclengeSur Geer binnen.
6. Aan het grote dorpsplein met kiosk, infobord,
oorlogsmonument en voormalig gemeentehuis
loopt u RD en steekt u via de brug de Jeker/Geer
over.
(U heeft nu 7,5 km gelopen. U kunt hier pauzeren op
een van de zitbankjes. Even verder passeert u café
Au Sportif, waar u ook kunt pauzeren).
Aan de T-splitsing R.. Na 30 m gaat u L (rue de la
Montagne) omhoog. Aan de Y-splitsing gaat u L
verder omhoog. Negeer doodlopende weg rechts.

Meteen daarna buigt de stijgende weg bij
wegkruis naar links. Boven aan de 4-sprong gaat
u R (rue du Canada). Beneden aan de 5-sprong bij
Mariakapel en zitbank neemt u de derde weg R.
(U loopt nu langs huisnr. 2 met Mariabeeldje aan
muur).

blz 3 van 3
(Schuin links voor u in de verte ziet u de St
Pietersberg in Maastricht)).
Aan de volgende Y-splitsing, waar rechts een pad
over de akker gaat, gaat u L richting boerderij.
Aan de 4-sprong bij stenen veldkruis en boerderij
gaat u RD over de smalle asfaltweg.

7. Na 100 m aan de Y-splitsing gaat u L de holle
veldweg omhoog. Volg boven op het plateau de
veldweg RD. Beneden aan de T-splitsing bij
veldkruis gaat u R de holle weg in. Vlak daarna
aan de kruising gaat u L de smalle asfaltweg
omhoog. Aan de Y-splitsing R verder omhoog.
Boven wordt de asfaltweg een veldweg.

9. Aan de T-splitsing L (fietsroute 80). Vlak daarna
gaat u bij infobord R de veldweg omhoog. Vlak
daarna aan de 3-sprong gaat u R.

(Rechts heeft u een weids uitzicht).

De veldweg wordt een dalend hol pad. Beneden
aan de T-splitsing gaat u R verder omlaag. De
veldweg wordt een asfaltweg. Beneden aan de 3sprong bij wegkruis en huisnr. 22 gaat u L (Rue
Pachlauw) terug naar het beginpunt.

Negeer zijweg scherp rechts en blijf RD lopen
over de veldweg.
(Een eindje verder passeert u een (beschadigd)
stenen veldkruis).
8. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de kruising bij
alleenstaande boom gaat u RD. Aan de Ysplitsing gaat u R.

(Links ziet u de mergelgroeve Romont in Emael.
Deze groeve voorziet de cementfabriek in Lixhe
dagelijks van mergel).

(Heeft u uw auto geparkeerd aan de 5-sprong, ga
dan hier RD. Aan de T-splitsing L en u komt weer
aan de 5-sprong bij het café. Dit was december 2012
gesloten en stond te koop).
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