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Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u door het prachtige natuurgebied de Kevie naar het dal van 
de Jeker. Dan loopt u omhoog naar de buurtschap Berg. U loopt langs glooiende weilanden en mooie 
bosranden naar de Genovevakapel in Blaar. Hier is ook een café met terras (open do t.m zo). De terugweg 
gaat een mooi stuk langs de Jeker en aan het eind komt u in het gezellige centrum waar u nog wat kunt 
winkelen. Neem zelf proviand mee, bij de kapel staat een zitbank. Onderweg staan ook enkele zitbanken. U 
kunt de route inkorten tot 6,3 km. 
 

Startadres: Hotel Restaurant Eburon, De Schierveldstraat 10, Tongeren of  
 

Parkeerplaats De Motten, Kastanjewal 52 Tongeren. 
Vlak bij het hotel is een Q-Park (betaald parkeren). De parkeerplaats De Motten is gratis. Elke  zondagmorgen 
wordt in de stad (bij de oude stadsmuur) de alom bekende antiek- en brocantemarkt gehouden, de grootste van de 
Benelux. Circa 350 standhouders en een 40-tal antiekzaken stallen dan hun waar uit. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,80 km  3.25 uur  40 m 83 m 
 

 
 

741. TONGEREN 14,8 km – 6,3 km 
 

Start parkeerplaats De Motten: 
Met uw rug naar de parkeerplaats steekt u de weg 
(Kastanjewal) over en gaat u  bij verbodsbord R 
(fietsroute 107) over de asfaltweg door de 
bomenlaan.   
 

(Rechts ziet u het sportcomplex de Motten en links 
de rand van de oude historisch stad. U passeert links  
o.a. de Begijnenhof (zie infobord), de 
Lakenmakerstoren (zie infobord) en de St. 
Ursulakapel (1701)).  
 

Let op! Vlak voordat de weg naar links buigt en 
waar rechts de oude stadswal begint, gaat u voor 
zitbank R het pad omlaag. Ga nu verder punt 2. 
 

Start hotel Eburon: 
 

1.  Met uw rug naar het hotel gaat u L omlaag.  
Aan de kruising gaat u L (Clarissenstraat).  10 
meter vóór de voorrangsweg gaat u R (wit-rood) 
het pad omhoog met links van u de oude 
stadswal.  
 

(De middeleeuwse stadswal, gebouwd tussen 1241 
en 1290, bevatte 6 poorten en 13 versterkte torens. 
De ommuurde oppervlakte bedroeg 54 ha. In de 15e 
eeuw werden de stadsmuren gedeeltelijk afgebroken 
en in de 17e eeuw verwoesten de Fransen 
verschillende stadspoorten. In de 18e eeuw werden 
de verdedigingsmuren hersteld maar in de 19e eeuw 
moesten ze wijken voor de uitbreiding van de stad).  
 

Beneden volgt u RD (fr.111) de asfaltweg. Bij de 
hoge stadspoort genaamd de Moerepoort (1379) 
loopt u RD langs de stadswal. 
 

(Dit is de enige van de zes stadspoorten die nog 
bestaat).  
 

Let op! Waar de weg naar rechts buigt en waar de 
oude stadsmuur links eindigt, gaat u voorbij 
zitbank L het pad omlaag. Volg nu verder punt 2.  
 

(Degene, die heeft geparkeerd op parkeerplaats De 
Motten, loopt hier bij verbodsbord over de asfaltweg 
en u komt weer bij de parkeerplaats) 
 

2.  Beneden aan de T-splitsing gaat u L.  Vlak 
daarna aan de voorrangsweg gaat u L (Dijk).  
Meteen daarna aan de volgende voorrangsweg 
gaat u R (Neremweg).  Neem nu de eerste weg L 
(Neremweg) richting Nerum.  Een eind verder 
steekt u het riviertje de Jeker over. Neem dan de 
eerste weg L (Oude Blaarstraat/fr. 112). Loop via 
het viaduct onder de spoorlijn Tongeren-Luik 
door en ga meteen bij infobord R (rode 
vierkant/oranje driehoek) het pad in en u loopt het 
natuurgebied Kevie binnen. Een eind verder loopt 
u over een lang vlonderpad. Aan het einde van 
het vlonderpad loopt u RD. Via de brug steekt u 
de Jeker over. Aan de klinkerweg/betonplatenweg 
gaat u L (rode vierkant/oranje driehoek)  Na 30 m 
gaat u bij klaphek L (rode vierkant/oranje 
driehoek) het pad in. Volg geruime tijd dit mooie 
pad.   Aan het eind bij brug gaat u L (fr.112/oranje 
driehoek) over het betonnen fietspad. 
 

(U loopt nu over een gedeelte van het voormalig 
treintraject Tongeren-Luik).  
 

Bij betonnen bruggetje gaat u R (Aardgasroute) 
het pad in. Aan de T-splitsing gaat u R (gele 
cirkel) over het brede pad. Negeer zijpad links. 
 

3. Bij infoborden en zitbank steekt u via de brug 
de Jeker weer over en gaat u R (fr.113).  
 
(Degene, die 6,3 km loopt, gaat hier vlak VOOR de 
brug L (wit-rood/aardgasroute) het pad in. Ga nu 
verder bij punt 6).  
 

Negeer vlak daarna brug rechts en volg het 
grindpad RD (gele cirkel). Aan de T-splitsing voor 
boerderij gaat u L en loop dan RD langs de 
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carport. Bij akker gaat u R langs de afrastering en 
akker omhoog. 
 

(Dit is geen echt pad. Als het niet toegankelijk is, ga 
dan aan de T-splitsing voor de boerderij R en neem 
de eerste veldweg L. De veldweg wordt een dalende 
asfaltweg. Ga nu verder bij **** in dit punt).   
 

Boven bij huis gaat u L de asfaltweg omlaag.  **** 
Steek beneden de voorrangsweg over en loop RD 
(Eerste Meistraat).  Negeer zijweg rechts. Steek 
de drukke voorrangsweg Maastricht-Tongeren  
over en ga RD de asfaltweg/veldweg in.  Na 50 m 
gaat u  R (rode pijl) over het graspad met rechts 
van u achtertuinen van woningen. (Schrik niet voor 
mogelijk blaffende honden in de achtertuinen!). Aan 
de T-splitsing bij zitbank gaat u L (rode pijl) het 
graspad omhoog, dat later een stijgende 
klinkerweg en vervolgens een stijgende asfaltweg 
wordt.   
 

(Links boven ziet u het Vesalius ziekenhuis in 
Tongeren). 
 

4. Boven aan de voorrangsweg in het buurtschap 
Berg gaat u R (rode pijl).  
 

(Als u hier 100 m links gaat, dan komt bij de ingang 
van het kerkhof. Via trappen komt u dan bij de ingang 
van het romaanse Sint Martinuskerkje, dat één van 
de oudste kerken van België is. Onder het altaar 
vond men in 1869 een Romeinse viergodensteen uit 
de 2e eeuw. Het schip dateert uit de 11e eeuw en de 
toren uit de 12e eeuw. Bij de ingang van de kerk staat 
een zitbank. Als u om het kerkje heen loopt, dan 
heeft u prachtig uitzicht over de Jekervallei.  Op het 
kerkhof staan enkele grote oude stenen 
familiegraven. Tegenover de ingang naar het kerkhof 
staat de prachtige gerestaureerde, iets hoger 
gelegen voormalige pastorie (1898) met in een nis 
een groot Mariabeeld).  
 

Neem nu de eerste weg L (St. Martensstraat/rode 
pijl) omlaag.  Meteen daarna aan de 3-sprong gaat 
u R (Gousbeemdstraat/rode pijl).  Na 100 m gaat u  
R (rode pijl) de veldweg omhoog met rondom 
mooi uitzicht. Aan de T-splitsing gaat u L (rode 
pijl).  Steek de smalle betonweg over en loop RD 
(rode pijl) over het dalende bospad. Beneden 
loopt u RD over de veldweg. Negeer zijpaden 
links en loop RD (rode pijl) het bospad omhoog.  
(Hier ziet u links hindernissen voor springpaarden). 
Aan de voorrangsweg gaat u R. (U verlaat hier de 
rode pijl).  Neem nog voor het eerste huis de 
eerste licht stijgende veldweg R.  Steek boven 
voorzichtig de voorrangsweg over en ga R over 
het fietspad.  Na 40 m gaat u L de doodlopende 
veldweg omlaag. De veldweg buigt naar rechts.  
 

(Voor u in de verte ziet u de gotische kerktoren van 
de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren).  
 

Steek schuin rechts de voorrangsweg over en ga 
RD (Marteman) de veldweg in. 
 

5. Bij de Sint Genovevakapel van Blaar (1873) en 
bij zitbank (achter de kapel) gaat u R de asfaltweg 
omhoog.  
 

(De kapel was jarenlang een bedevaartsoord tegen 
kinderziektes. Zie infoborden).   
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij het voormalige 
café ’t Kapelleke  gaat u L (Blaarmolenstraat) 
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L (Kevieweg).   
 

(Even verder bij bijzondere zitbank en bij infobord ziet 
u rechts het grote waterrad van de watermolen Blaar 
(geel gebouw) Een fijne pauzeplek na circa 9,6 km).  
 

Tegenover huisnr. 92 gaat u R (gele cirkel) de 
veldweg in.  (Even verder ziet u rechts de 
meanderende Jeker). Via klaphek loopt u weer het 
natuurgebied Kevie, het viersterrenhotel voor 
vogels, binnen. Volg het pad geruime RD (gele 
cirkel).  
 

(Een eind verder passeert u een kijkwand met mooi 
uitzicht op de hier meanderende Jeker).   
 

Volg het pad tot aan de brug en steek deze over. 
(U heeft nu 11 km gelopen).  Volg nu geruime tijd 
het mooie pad langs de Jeker RD (gele cirkel).  
 

(Onderweg passeert u een vogeluitkijkpost, vanwaar 
uit u weer mooi uitzicht heeft op het grote waterrad 
van de Blaarmolen. Even verder passeert u de 
samenvloeiing van twee takken van de Jeker).  
 

Ga aan het eind door het klaphek en steek de 
brug over. Aan de T-splitsing gaat u L (gele 
cirkel). Aan de 3-sprong gaat u L (gele cirkel)  de 
brug over.  Meteen na de brug over de Jeker gaat 
u R (wit-rood/aardgasroute) het pad in.   
 

6. Bij zijtak van de Jeker buigt het pad naar links.  
 

(Aan het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw 
zijn de Jeker en de Oude Jeker rechtgetrokken, 
verbreed en verdiept. Door deze maatregelen werd 
het water sneller afgevoerd, maar dit leidde tot een 
verdroging van het valleigebied en een toename van 
de wateroverlast stroomafwaarts Om de 
waterbergende capaciteit van het gebied te vergroten 
zijn historische meanders inmiddels opnieuw 
uitgegraven en zijn nieuwe meanders en poelen 
aangelegd).  
 

Aan de grindweg gaat u R (rode vierkant/gele 
cirkel). U loopt nu even over het verbindingstukje. 
Negeer zijpad links. Aan de 4-sprong bij 
fietsknooppunt 112 gaat u R over de grindweg. 
Een eind verder steekt u weer de Jeker over. De 
grindweg wordt een smalle asfaltweg. Steek de  
doodlopende asfaltweg over en loop RD over het 
smal paadje tussen het hoge gras. 
 

(U kunt hier ook R over de asfaltweg gaan en neem 
dan de eerste L. Ga nu verder bij **** in dit punt).  
 

Steek dan schuin rechts het sportveld over 
richting kerk.  Aan de asfaltweg gaat u L.  **** Aan 
de kruising bij de met mergelblokken gebouwde 
Sint. Lutgardiskerk  (1949)  gaat u L 
(Jaminéstraat) en loop via het viaduct onder de 
spoorlijn door. Aan de 3-sprong RD. Steek boven 
via het zebrapad bij de verkeerslichten de 
voorrangsweg over loop RD 
(Maastrichterstraat/fr.107) via de winkelstraat het 
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centrum van Tongeren, de oudste stad van 
België, binnen.  Bij het pleintje en de St. 
Jacobusgasthuiskapel (1660) neemt u de eerste 
weg L (De Schierveldstraat). 
(Zie voor meer info kapel infozuil. Hier in het Julianus 
shopping center bevindt zich ook het toeristenbureau 
van Tongeren, dat de in de voormalige gasthuiskapel 
gehuisvest is. Het altaar is nog te zien. U kunt er 

brochures maar ook typische Tongerse geschenken 
krijgen).  
 

U komt weer bij hotel Eburon, de sponsor van 
deze wandeling, waar u in de brasserie nog iets 
kunt eten en drinken.  (Degene, die heeft 
geparkeerd op de parkeerplaats De Motten, gaat 
verder bij punt 1). 

 
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.   


