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Een mooie, pittige en afwisselende wandeling naar het bijna hoogste punt van Nederland,  D’n Observant. 
op de Sint-Pietersberg, (Alleen de 9,2 km route). Via het startpunt loopt u naar het prachtige Chateau 
Neercanne en via het Cannerbos loopt u naar de Louwberg. Dan loopt u langs het wijndomein de 
Apostelhoeve omlaag naar het Jekerdal, Vervolgens loopt u omhoog naar de Sint Pietersberg en via mooie 
paden komt u bij de D’n Observant, waar u schitterend uitzicht heeft.  Dan loopt u weer omlaag en via leuke 
paden komt u weer bij het startpunt waar u o.a. van het heerlijk ijs kunt genieten 
  
Startpunt: IJssalon Tearoom Hilde Ice,  Boys 7,  Kanne. (België). 
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,88 km  2 uur  116 m  206 m 
 

 
 

94. KANNE 8,9 km – 7,2 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon gaat 
u R. Meteen daarna aan de doorgaande weg R 
omhoog. Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong 
bij de barokke Heilig-Grafkapel gaat u RD 
(Muizenberg) omhoog.  
 

(De kapel is de kleine kopie van de H. Grafkerk in 
Jeruzalem. Zie infobordje bij ingang.  
 

Tegenover de kapel hangt aan muur een plaquette 
ter herinnering aan de moord  op mevr. Anna 
Reggers, vrouw van de burgemeester en 
advocaat/deputé Jean Derriks, die hier op 18 aug. 
1914 in de deuropening van dit huis door Duitse 
soldaten werden vermoord. Dit alles gebeurde terwijl 
ze allebei hun jongste kind bij zich hadden). 
 

Links staat Huize Poswick (1714/zie infobordje)).  
 

Na 100 m bij de Cannergroeve (zie infobord) en 
grenspaal no. 69 gaat u R de smalle asfaltweg   
omhoog. Negeer mooi zijpad links omhoog en 
een eindje verder loopt u via de poort de 
binnenplaats van Château Neercanne binnen.  
 

(Als u hier R over het terras loopt, dan ziet u achter 
het muurtje de prachtige kasteeltuinen. Dit is het 
enige terrassenkasteel van Nederland en werd in 
1698 gebouwd door de toenmalige gouverneur, 
Baron Daniël de Dopff, om zijn gasten waaronder 
Czaar Peter de Grote, een statig onderkomen te 
bieden. Momenteel is het een exclusief restaurant).  
 

Loop RD en via de volgende poort/hek verlaat u 
weer het kasteel. Ga nu meteen scherp L (oranje 
kruis) het smal pad omhoog langs de houten 
leuning/mergelmuur.  
 

(Na 100 m passeert u twee zitbanken waar u 
geweldig uitzicht heeft.  
 

Hier ziet u links beneden de meanderende Jeker.  
 

Voor u ziet u het 129,5 km lange Albertkanaal de 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. Het 
kanaal werd op 30 juli 1939 officieel geopend, maar 
om de invasie van de Duitsers bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog te stuiten, werden in sept. 
1939 vrijwel alle bruggen opgeblazen. Het kanaal 
werd dan ook pas in 1946 in gebruik genomen).     
 

2. Boven aan de T-splitsing gaat u R (oranje 
kruis). Negeer zijpaden. Na 500 gaat u bij dikke 
eik, 3-stammige beuk en zitbank RD omlaag. (U 
verlaat hier de route van het oranje kruis). Negeer 
zijpaden en blijf nu het smalle pad RD boven door 
het bos volgen.   
 

3. Na 300 m, vlak voor zitbank met schitterend 
uitzicht, gaat u R omlaag en volg het slingerende 
pad via trappen verder omlaag.  

 

(U kunt hier ook via klaphek bij zitbank RD lopen en 
volg dan RD het pad langs de grashelling.  
 

(Rechts heeft u mooi uitzicht over het Jekerdal en 
voor u ziet u o.a. de rode toren van de St. Janskerk 
aan het Vrijthof in Maastricht).  
 

Na ijzeren klaphek volgt u RD het smalle pad. Na 
houten klaphek gaat u L (oranje kruis/wit-rood) de 
veld- grindweg omhoog. Ga dan verder bij **** in dit 
punt).     
 

Beneden gaat u L (oranje kruis) de holle veld-
bosweg omhoog.  
 

(Even verder heeft u voor u mooi uitzicht over 
Maastricht met zijn talrijke kerken).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L (oranje kruis) verder 
omhoog. Negeer meteen klaphek links. **** 
Negeer boven veldweg links. Aan de 4-sprong bij 
veldkruis gaat R. Negeer meteen daarna bij het 
waterpompstation van WML veldweg links 
omlaag. U passeert een zitbank, die hier op de 
Louwberg staat.   
 

(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. beneden op de Sint 
Petrus en Pauluskerk (1898) in de wijk Wolder en de 
hoogbouw in de wijk Daalhof waar de 151 m hoge tv-
toren, het hoogste bouwwerk van Maastricht, staat).  
 

De veldweg wordt een dalende smalle asfaltweg.  
 

4. Aan de kruising bij zitbank gaat u R (blauwe 
ruit) omhoog. U passeert boven het wijndomein 
“de Apostelhoeve”.  
 

(Deze wijngaard is één van de grootste, oudste en 
zeker de bekendste wijngaard van Nederland).  
 

Volg dan het steile (grind)pad omlaag.  
 

(Omlaag lopend passeert u aan het einde van de 
links gelegen wijngaard en voor akker de 
Apostelgroeve (1772). Zie infobordje.  
 

Links ziet u de met Kunradersteen gebouwde 
Theresiakerk met de groene spitse toren.  
 

Hier ziet u ook de  bijna 80 m hoge rode  kerktoren 
van de St. Janskerk en de twee torentjes van de St. 
Servaasbasiliek aan het Vrijthof).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u RD. Steek vlak 
daarna de voorrangsweg over en loop RD 
(blauwe ruit/Nekummerweg) over de doodlopende 
asfaltweg. Bij ingang naar Wijngoed Hoeve 
Nekum  (16e eeuw) volgt u RD  (blauwe ruit) de 
grindweg met rechts een wijngaard.  
 

(Links heeft u mooi zicht op wijngaarden van de 
wijndomeinen Apostelhoeve en Nekum Hoeve).  
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Bij de mooi vormgegeven picknickbank en 
infobord steekt u via smal bruggetje de Jeker en 
de vistrap over.  
 

(Hier ziet u rechts de Nekummer watermolen 
(1856<). Zie infobord).  
 

Volg het pad, dat even verder een brede grindweg 
wordt, RD.  
 

(Even verder ziet u rechts Villa Nekum (huisnr. 454), 
één van de villa’s van Petrus Regout (1801-1878), de  
eerste Nederlandse groot - industrieel. Zelf heeft hij 
nooit in deze villa gewoond. Van 1854 tot 1878 
hebben in deze villa jezuïeten gewoond).  
 

Steek bij Hoeve Canne (1886) de asfaltweg over 
en loop bij verbodsbord RD (blauwe ruit/wit-rood) 
het smalle pad links langs deze voormalige hoeve 
omhoog 
 

5. Na 300 m gaat u boven op de Sint Pietersberg 
bij grote zwerfstenen R over de brede grindweg. 
Negeer zijpaden en volg de grindweg, die even 
verder een dalende grindweg wordt en dan een 
bosweg wordt, RD (rode driehoek).   
 

(De route volgend passeert u een even verder rechts 
een motte/heuvel (zie infobordje)).  
 

Na 700 m gaat u aan de 4-sprong RD de grindweg 
omhoog en u verlaat het bos.  
 

(Na bijna 100 m passeert u boven een zitbank waar u 
mooi uitzicht heeft op het eerder gepasseerde 
Château Neercanne). 
 

6. Negeer zijpaden en volg RD de grindweg die 
geleidelijk naar links buigt. Let op! Na 400 m bij 
grote zwerfsteen, infobord en voor u de hoge 
schoorsteen van de ENCI gaat u R het grindpad 
steil omlaag. Beneden gaat u R (rode 
driehoek/geel kruis) het brede graspad omlaag 
met rechts een grashelling. Beneden bij de  
Duivelsgrot gaat u L met rechts een waterpoel 
met riet. Meteen daarna gaat u L het smalle pad 
omhoog met rechts van u afrastering omhoog.  
 

(U verlaat hier de wandelmarkringen. De route 
volgend passeert u na 100 bij het begin van een 
haag grenspaal no. 61).  
 

Boven gaat u na klaphek L (groen ruit) de  veld- 
grindweg omhoog.  
 

(Na bijna 100 m passeert u de achter haag staande 
grenspaal no. 59).  
 

Negeer bij breed houten hek zijpad links. Negeer 
vlak daarna zijpad schuin links omhoog. Bij 
grenspaal no. 58 negeert u zijpad rechts omlaag. 
 

(Degene, die 7,2 km loopt en dus niet naar D’n 
Observant loopt, gaat u hier bij verbodsbord R (gele 
rechthoek/oranje kruis) via draaihekje het smalle pad  
omlaag. Ga nu verder bij punt 9. Degene, die 9,2 km 
loopt, komt hier weer terug). 
 

7. Loop RD verder over de grindweg.  
 

(Rechts beneden ziet u de grote brug over het 
Albertkanaal in Kanne).  
 

Negeer bij verbodsbord zijpad schuin rechts 
omlaag. Aan de 4-sprong bij groot infobord gaat 
RD (rode driehoek/gele rechthoek). Meteen 
daarna gaat u L het grindpad omhoog. Voorbij 
zwerfstenen gaat u R over het grindpad.  Aan de 
ongelijke 4-sprong bij zitbank loopt u RD  het 
brede grindpad omhoog. Negeer zijpaden.  (Na 
100 m passeert u een picknickbank en na 300 m een 
zitbank). Na 400 m gaat u R het brede trappenpad 
omhoog.  
 

(U kunt ook de grindweg RD blijven volgen, die even 
verder een bocht naar rechts maakt). 
 

Boven komt u bij D’n Oberservant.  
 

(D'n Observant is een kunstmatige berg op de Sint 
Pietersberg met als hoogste punt 170,8 m N.A.P..  
 

Boven kunt u vanaf een stervormig uitzichtplatform 
genieten van de prachtige  vergezichten (afhankelijk 
van onderhoud (snoeien) Natuurmonumenten. Hier 
boven staat een picknickbank en een infobord. Bij 
stenen grenspaal staat een zitbank). 
 

8. Negeer zijpaden en loop via het brede 
trappenpad of grindweg weer omlaag. Beneden 
aan de 4-sprong loopt u RD verder omlaag  Na 
150 m gaat u bij zwerfstenen L omlaag. Aan de T-
splitsing gaat u R. Meteen daarna aan de 4-
sprong bij groot infobord gaat u RD (rode 
driehoek/gele rechthoek) verder omlaag. Negeer 
bij verbodsbord zijpad scherp links. Bij  
grenspaal no. 58 gaat u L (gele rechthoek/oranje 
kruis) het paadje via draaihekje omlaag. 
   
9. Beneden aan de holle asfaltweg gaat u L verder 
omlaag. Negeer zijpaden. Beneden bij de uit 
mergelsteen gebouwde St. Hubertuskerk (1938) 
gaat u R de betonplatenweg omlaag.  
 

(De mergelstenen gotische westertoren stamt uit de 
15e-16e  eeuw).  
 

Negeer zijwegen. Na 250 m, einde bebouwde kom 
en bij grenspaal no. 63 gaat u RD. Na 50 m gaat u 
L (oranje kruis) over het smalle pad. Via bruggetje 
steekt u de 60 km lange Jeker over.  
 

(U passeert hier bij waterrad de uit witte mergelsteen 
gebouwde monumentale korenmolen genaamd 
Smokkelmolen daterend  van vóór 1640. In 1650 
(ijzeren muurankers in de gevel) vond een herbouw 
plaats. In 1969 werd de watermolen stilgelegd).  
 

Loop RD. Steek de voorrangsweg over en loop 
RD over de klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u 
L. Aan de ongelijke 4-sprong bij Heilig-Grafkapel 
Kapel gaat u L terug naar de ijssalon, de sponsor 
van de wandeling, waar u binnen of op het terras 
nog iets kunt eten of drinken. (Maandag gesloten). 

 

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.   


