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Deze wandeling met een pittige helling gaat door een prachtig natuurgebied en over de Montagne St.Pierre. 
Verder een stukje langs de Jeker in Wonck en langs de toren van Eben Ezer. Neem zelf proviand mee.  
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Startpunt: Kerk van Eben (niet Emael) tegenover de Rue du Village. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,61 km  2.45 uur  82 m  192 m 

 
 

206. EBEN  11,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de kerk volgt u 
de doorgaande weg, die hier links omlaag buigt. 
Loop links van de vangrail. Beneden steekt u het 
riviertje Le Geer/Jeker over. Waar de doorgaande 
weg beneden bij gesloten café naar rechts buigt, 
gaat u L (fietsroute 405/oranje kruisje) over de 
meest linkse weg. (Dus niet links omhoog). (Vanaf 
nu volgt u tot punt 5 de oranje kruisjes op de 
paaltjes). Neem nu de eerste veldweg R omhoog. 
Volg deze veldweg tot boven bij ijzeren poort 
(ingang champignonkwekerij).  (Hier worden het 
hele jaar door champignons gekweekt in de grotten).  
Via trapje rechts loopt u natuurgebied Natagora 
binnen.  
 

2. Volg het pad door dit natuurgebied RD. Aan de  
verharde weg gaat  u L. Meteen daarna aan de 
kruising van veldwegen gaat u L de brede 
(uitgespoelde) grindweg omhoog. Boven wordt 
de grindweg een graspad/veldweg. Aan de 
kruising boven op het plateau loopt u verder RD. 
Een eind verder volgt u via houten trap het holle 
bospad omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat 
u R. Volg geruime tijd het bospad. Negeer bij 
zwart klaphek zijpad links. Ga een eind verder L 
het trappenpad omlaag.   
 

3. Volg nu nog circa 800 m dit bospad.  (U hoort 
de cementfabriek van Lixhe en een eind verder ziet u 
deze ook links).  Op een gegeven moment ziet u 
rechts bij infobord midden in de helling een 
schuurtje. Circa 100 m verder, tegenover de 
cementfabriek, gaat u scherp R het paadje 
omhoog richting in de helling gelegen schuurtje. 
Het is een steile klim van circa 300 m met o.a. 
trappen, doe dus rustig aan!  
 

(Het schuurtje was een observatiepost van 
ornithologen (vogelaars), maar nu is het een 
schaapskooi. Aan uw rechterkant ziet u beneden het 
Albertkanaal, de waterverbinding tussen Luik en 
Antwerpen en rechts voor u twee kerktorens in 
Eijsden).   
 

Boven aan de veldweg gaat u L. De veldweg buigt 
naar rechts. Steek de doorgaande weg (Dit is de 
Halembay 11%, bekend bij wielertoeristen) over en  
loop RD over de brede licht stijgende verharde 
weg. Negeer veldweg rechts. Loop boven onder 
de hoogspanningskabels door. De asfaltweg 
wordt een betonplatenweg. Na gasleidingpaal no. 
05F gaat u R over de veldweg.  Aan de 3-sprong 
van veldwegen gaat u L. Aan de T-splitsing gaat u 

R. Volg deze weg geruime tijd. Waar deze dalende 
weg naar links buigt, neemt u R het 
graspad/veldweg.  
 

(Een eind verder ziet u voor u de toren van Eben-
Ezer, de toren van de vrede, die u later nog zult 
passeren). 
 

4. Aan de T-splitsing gaat u L over de veldweg. 
Steek de doorgaande weg over en ga RD over de 
veldweg.  Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R. 
U steekt een zijtak van de Jeker/Geer over. Aan 
de T-splitsing gat u L. Meteen daarna aan de Y-
splitsing R. Aan de volgende T-splitsing gaat u R 
over het fietspad (fr. 405). (Hier staat een zitbank, 
een mooi pauzeplekje).  Via smal bruggetje steekt 
u de Geer/Jeker over.  Voorbij de volgende 
zitbank, waar het fietspad scherp naar rechts 
buigt, gaat u L door het draaihekje en volgt u het 
prachtige smalle pad langs de circa 60 km lange 
Jeker, een zijrivier van de Maas 
 

5. Vanaf hier volgt u nu de groene rechthoek op 
de paaltjes. Aan het einde van het pad volgt u de 
asfaltweg in Wonck RD.  Aan de T-splitsing bij 
huisnr. 22 en wegkruis gaat u R omhoog. De 
asfaltweg wordt een veldweg. Aan de Y-splitsing 
gaat u L de mooie holle weg omhoog. Aan de T-
splitsing gaat u R over de veldweg. 
 

6. Volg nu circa 1 km deze veldweg.  
 

(Een eindje verder ziet u links de mergelgroeve van 
Eben. Aan de rechterkant passeert u een voormalige 
vuursteengroeve, waarin nu gesurvivald wordt).   
 

Aan de 3-sprong RD. Vlak daarna aan de verharde 
3-sprong gaat u R over de grindweg. Negeer 
zijpaden en een eindje verder passeert u de 
bijzondere Toren van Eben Ezer.  
 

(De toren is ontworpen en eigenhandig gebouwd 
tussen 1951 en 1965 door kunstenaar, architect 
Robert Garcet. In de toren kan men kennismaken 
met de geschiedenis van de silex (vuursteen). Ook 
vinden er regelmatig  tentoonstellingen plaats).  
 
Volg verder RD de dalende grindweg. Aan de 
asfaltweg gaat u RD onder het viaduct door. (U 
verlaat de groene markering).  U loopt Eben weer 
binnen. Aan de kruising RD (Rue du Village). Aan 
de 3-sprong RD  richting kerk. U bent weer bij het 
beginpunt. 

 

 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.   


