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Deze wandeling met hellingen gaat over de Sint-Pietersberg en langs het Albertkanaal naar het fort Eben-
Emael. Hier ligt ook restaurant Moulin Loverix voor een pauze (Gesloten van nov. t/m april).  Dan terug over 
de Tiendeberg met prachtige uitzichten op het dorpje Kanne.   
 

Startadres: Rue Collinet 45  Petit Lanaye (Klein-Ternaaien) (België). 
 

U rijdt in Maastricht de Kennedybrug over en meteen L langs de Maas. U passeert de Encifabriek en rijdt 
alsmaar RD tot in Petit-Lanaye.  Voorbij huisnr. 45 is een electriciteitshuisje alwaar de wandeling start. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 10,97 km  2.30 uur  65 m  194 m 

 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

237. KLEIN-TERNAAIEN  11 km 
 

1. Met uw rug naar huisnr. 45 gaat u R en meteen 
bij elektriciteitshuisje R de asfaltweg omhoog. 
Neem het brede pad L (rode driehoek/gele 
rechthoek) omhoog langs de rode afsluitboom. 
Begin rustig aan de klim!  Het pad buigt boven 
naar rechts. Vlak daarna aan de T-splitsing bij 
mergelgrot gaat u L verder omhoog. Bijna boven 
waar het brede pad naar rechts buigt, gaat u RD 
over het smalle pad omhoog, Vlak daarna gaat u 
L over het smalle paadje langs het grote weiland 
en boven langs de bosrand. Aan het eind van dit 
smalle paadje gaat u R over het brede pad. Volg 
geruime tijd dit pad/veldweg.  
 

(Bijna aan het eind van dit pad heeft u een mooi 
uitzicht op de brug van Kanne).  
 

2. Aan de 5-sprong gaat u het tweede pad L 
(rood-wit) omlaag gelegen tussen akkers.  
 

(Voor u ziet u de plezierjachthaven in Kanne).  
 

Beneden voor het Albertkanaal gaat u R over de 
betonstrokenweg. Na 100 m, waar de 
betonstrokenweg overgaat in betonweg, gaat u L 
over het brede pad. Beneden aan de 3-sprong 
voor het “sifonhuisje” gaat u R (rechthoek/rode 
driehoek).  
 

(Hier stroomt de Jeker, via een grote “buis”, onder 
het Albertkanaal door. Aan de andere kant van het 
kanaal gaat de Jeker omlaag en komt hier weer 
omhoog. Vandaar de naam: sifonhuisje).  
 

Negeer zijpaadjes en volg het pad langs de 60 km 
lange Jeker, die in Maastricht in het stadspark in 
Maas stroomt). Aan de T-splitsing L over het 
houten bruggetje. Ga nu L over het geasfalteerd 
fietspad. Neem rechts de stalen  trap omhoog. 
Steek boven via het zebrapad de weg over ga dan 
L over de brug.  
 

(Voor u ziet u de Tiendeberg waar u straks overheen 
wandelt. Het Albertkanaal is de 129,5 km lange 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. Het 
kanaal werd in 1946 in gebruik genomen).    
 

3. Zodra u over het kanaal bent,  neemt u bij 
zebrapad rechts de trap omlaag. Beneden gaat u 
R en voor het kanaal gaat u R onder de brug 
door. Neem de eerste weg L (Trekweg Opcanne) 
langs het kanaal. U loopt nu om de jachthaven 
Kanne heen en volg dan de brede betonweg 
langs de woonboten en kanaal. (Een eindje verder 
staan 2 zitbanken). Het buigt naar rechts 
(fietsroute 405).  
 

(Voor u ziet  de  zgn. ”doorbraak van Caestert”, die 
gerealiseerd werd in het kader van de aanleg van het 
Albertkanaal).  

Volg geruime tijd dit mooie pad langs de gracht. 
(Pas op voor op fietsers). U passeert links een 
bunker behorend bij Fort Eben-Emael. (Zie voor 
meer info laatste alinea).  
 

4. Negeer zijweg links naar ingang fort en loop 
RD langs de parkeerplaats.  
 

(U passeert hier restaurant Mounin Loverix, een 
leuke pauzeplek. U kunt even naar links lopen om het 
fort en de tanks te bekijken.  
 

Negeer zijweg links. Negeer meteen na brug gaat 
u R het voetpad in langs de beek.  Ga aan het 
eind R.  Voor de ijzeren poort gaat u L (rode 
driehoek) de veldweg in. Negeer zijpaden links en 
volg geruime tijd de veldweg door het Jekerdal 
achter de woningen in Emael.  
 

(U loopt nu over het traject van de voormalige 
stoomtrambaan Maastricht (Emmaplein)-Kanne-
Bitsingen (Bassenge)).  
 

Steek de doorgaande weg over en ga L over het 
geasfalteerd voetpad, parallel aan deze weg. 
Negeer zijweg rechts (Rue des Genets) omhoog. 
Let op!  Meteen voorbij huisnr. 43 gaat u R over 
het brede graspad achter de woningen omhoog 
richting bos.    
 

5. Boven voor een dam gaat u L. Aan het einde 
van de dam gaat u R het bospaadje in. Steek 
achter de dam het grasveld schuin R omhoog 
over. Boven volgt u het graspad/veldweg RD 
verder omhoog.  
 

(U loopt nu over de Tiendeberg en rechts ziet u de 
schoorsteen van de ENCI).  
 

Boven aan de 3-sprong bij bevrijdings-
/herinneringmonument gaat u R (groene 
rechthoek) de holle weg omlaag.  
 

(Loop hier aan 3-sprong even rechts de berm 
omhoog en ga dan links over het brede grasveld. U 
komt dan vijf infoborden. Hier heeft u een schitterend 
uitzicht).  
    
6. Negeer klaphekje rechts en loop verder RD 
omlaag.  
 

(U passeert het natuurpunt Tiendeberg (zie infobord). 
Een eindje verder passeert u rechts het Engels-
Canadees oorlogsmonument, dat op een bunker 
staat).  
 

Aan het einde gaat u R de brede asfaltweg 
omlaag.  
 

(U passeert links 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).  
 

Aan de grote 3-sprong L. Vlak daarna gaat u R 
langs het Albertkanaal. Neem voor de brug R de 
trap omhoog. Steek boven via het zebrapad de 
weg over en ga L de brug over. Negeer trap 
rechts omlaag. Na de brug neemt u de eerste weg 
R (Oude Tramweg). Aan de kruising gaat u R en 
steekt u weer de Jeker over. Meteen daarna aan 
de 3-sprong bij  groot Christusbeeld gaat u R (St.-
Hubertusstraat).  
 

(U passeert de uit mergelsteen gebouwde St. 
Hubertuskerk (1938). De mergelstenen gotische 
westertoren stamt uit de 15e _16e  eeuw).   
 

7.  Aan de kruising bij eetcafé Tusse Jeker en 
Maos RD (Pruis) omhoog. Negeer bij 
elektriciteitstoren zijpaden en loop verder RD 
omhoog. Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u R (oranje kruis) het trappenpad omhoog. Boven 
bij grenspaal no. 58 gaat u R (rode driehoek) over 
de brede grindweg. Negeer zijpad schuin rechts 
omlaag. Aan de 4-sprong gaat u RD. Vlak daarna 
aan de 3-sprong verder RD (rode driehoek).  

(Rechts ziet u het voetbalveld van V.V. Kanne. Nog 
iets verder passeert u grenspaal no.55).  
 

Negeer zijpad rechts.  
 

(U passeert een weiland waarin grenspaal no.54 en 
twee oude stenen grenspalen staan).  
 

8. Let op! Aan de 5-sprong bij bordje “Sint 
Pietersberg” en nabij grenspaal no. 53 en waar de 
het brede pad naar rechts buigt, ziet u links drie 
bospaadjes. Neem hiervan het rechtse bospad 
(Wit/rode X).  (U loopt dus niet meer langs het 
weiland).  Negeer zijpaadje links en ga aan de 3-
sprong met dunne boom in het midden RD. 
Negeer zijpaden en blijf het bredere pad door het 
bos volgen. Aan de 3-sprong met een boom in het 
midden buigt dit pad L omlaag.  Negeer zijpaadje 
rechts. Aan de 4-sprong met links een 
mergelgrot, gaat u scherp R.  
 

(Hier heeft u links een prachtig uitzicht over het 
Maasdal o.a. op de Maas en de Pieterplas. Voor u 
ziet u de sluis van Ternaaien).  
 

Loop tussen twee pilaren door en ga L omlaag. 
Beneden aan het eind van het pad L over de 
asfaltweg en u komt weer bij het startpunt. 

 
Het fort Eben-Emael is een voormalig militair verdedigingsfort dat deel uitmaakte van de buitenste oostelijk gelegen 
fortengordel rond Luik. Dit uniek gelegen en superieur bewapend 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 geoefende Duitse luchtlandingstroepen er in door verrassing 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.   

 
 

 


