267. EBEN-EMAEL 11 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze wandeling met klimmen en dalen loopt u over veldwegen op een plateau tot aan het
Albertkanaal. Dan geruime tijd door het hellingbos langs talloze mergelgrotten en via een steile klim weer
omhoog naar het plateau. Aan het eind loopt u door het mooie dal van de Jeker. Neem zelf proviand mee,
onderweg staat er slechts 1 zitbank na 5,5 km. U kunt ook starten bij de brug van Ternaaien (punt 4).
Startadres: Brasserie La Jade, Rue Haute 11, Eben-Emael.
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267. EBEN-EMAEL 11 km
1. Met de rug naar de ingang van de brasserie
gaat u R en meteen daarna gaat u weer R (Rue du
Garage) langs de friterie. Negeer zijweg rechts en
u passeert een brug over “La Geer” negeer weg
links. Waar de weg een scherpe lus naar links
maakt (fietsknooppunt 405), gaat u R (fietsroute
407). U passeert het voormalige bedrijf Marnebel.
Negeer 2 inritten links. 100 meter verder bij
zitbank en verbodsbord gaat u aan de ongelijke 4sprong L de veldweg omhoog. Negeer boven
holle weg rechts omlaag.
(Kijk hier even achterom en u heeft een mooi uitzicht
o.a. op de voormalige mergelgroeve Marnebel)
Volg nu lange tijd de veldweg, gelegen tussen de
akkers, RD. (De veldwegen op dit plateau kunnen
modderig zijn).
2. Aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna aan
de kruising L. Volg ook deze veldweg geruime
tijd.
(Hier heeft u mooie vergezichten. Voor u ziet u de
schoorsteen van de voormalige cementfabriek de
ENCI in Maastricht. Bijna aan het einde van deze
veldweg heeft u links weer mooi uitzicht op de diepe
mergelgroeve Marnebel).
Aan de kruising gaat u R over de asfaltweg. Volg
nu tot nader order de blauwe ruit. Na 300 m gaat
u L over de veldweg. (Even verder buigt de
asfaltweg naar links en begint te dalen).
3. Een eind verder passeert u de bosrand. Ga net
vóór het einde van dit bos R het bospaadje
omlaag. Aan de Y-splitsing bij trappenpad gaat u
L en loopt u even verder over het dalende
trappenpad.
(Als u beneden links door het klaphek gaat, dan
komt u bij een grote rotsblok.. Hier heeft u een
prachtig uitzicht over het Maasdal. Schuin rechts ziet
u de Nederlandse plaats Eijsden, links de sluis van
Ternaaien en links in de verte ziet u Maastricht.
Beneden ziet u het Albertkanaal, dat de 129,5 km
lange waterverbinding is tussen Antwerpen en Luik.
Het kanaal werd in 1946 in gebruik genomen).
Na het volgende klaphek wordt het pad een breed
pad met links beneden het Albertkanaal en rechts

een mergelwand. Via klaphek verlaat u dit breed
pad. Let op! 50 m verder (10 m voorbij ingang grot)
gaat u L het steile trappenpad omlaag. Blijf het
pad via volgend trappenpad RD (blauwe ruit)
volgen.
4. Beneden aan de doorgaande weg gaat u R
omhoog. Waar de asfaltweg een scherpe lus naar
rechts maakt, gaat u bij afsluitboom en klaphek
RD over het pad. U passeert een veerooster en
vele mergelgrotten. Aan het eind voor een trapje
gaat u L door het draaihekje. Loop nu voorzichtig
het lange trappenpad omlaag. Beneden gaat u R
over het pad. Negeer bospad schuin rechts
omhoog en volg geruime tijd het pad RD. Negeer
zijpad links (klaphek). Ga op het eind, bij
afvalbak, L de houten trap omlaag en volg
geruime tijd het bospad RD. (Links ziet en hoort u
de cementfabriek CBR in Lixhe).
5. Aan de 3-sprong nabij prullenbak gaat u R
(blauwe ruit/oranje kruis) en via klaphek volgt u
rustig het lange, steile pad langs de afrastering
door het beschermd natuurgebied omhoog langs
de midden in de helling staande houten hut.
(De hut was een observatiepost van ornithologen
(vogelaars), maar is nu een schaapskooi. Bijna
boven vlak voor klaphek heeft u een prachtig uitzicht
over het Maasdal).
Boven aan de T-splitsing na trappenpad en
nauwe doorgang gaat u R (blauwe ruit) over de
veldweg. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u RD
over de licht dalende veldweg.
(Voor u ziet u de St. Pietersberg).
Aan de 3-sprong gaat u L omlaag. (U verlaat hier
de blauwe ruit). Aan de kruising RD. Na 20 m gaat
u schuin R (rode driehoek) het paadje omhoog.
6. Volg nu tot het einde de rode driehoek.
(Het is een mooi stukje natuur met enkele
mergelgrotten. Links ziet u de kerk van Eben).
Aan het eind bij champignonkwekerij in grot gaat
u over het trapje. Volg de weg naar links.
Beneden aan de asfaltweg gaat u R. Aan de 3sprong gaat u RD langs de betonnen keermuur.
Aan de 3-sprong bij tunnel RD.

Let op! Na 100 m bij ijzeren hek gaat u L het pad
omlaag gelegen tussen twee hagen. Voor het
circa 60 km lange riviertje de Jeker/De Geer, die
in Maastricht in de Maas stroomt, buigt het pad
naar rechts..

7. Loop de brug over en houd links aan. Aan de
asfaltweg gaat u R en volg de rustige weg
omhoog met rechts uitzicht over het Jekerdal.
Boven komt u weer in het dorp Emael. Aan de 3sprong gaat u RD en u loopt nu door het dorp
terug naar het beginpunt. Aan de T-splitsing gaat
u L terug naar het beginpunt.
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