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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende grenswandeling vanuit de Maastrichtse wijk Wolder wandelt u 
via leuk pad naar het Albertkanaal. Na een stuk langs het water loopt u via veldweg  de Lauwberg omhoog. 
Via leuk in de flank van de Cannerberg gelegen paadje met prachtig uitzicht over het Jekerdal komt u in het 
Cannerbos. U daalt af naar de parkeerplaatsen nabij van Chateau Neercanne en via het Jezuïtenpad steekt 
u de Jeker over. Via het Encibos loopt u de Sint-Pietersberg omhoog U daalt af naar de Nekummer 
watermolen en loopt dan omhoog naar wijndomein Apostelhoeve. Dan loopt u door de velden terug naar 
Wolder. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

Startadres:  Café Restobar Distrikt04, Tongerseweg327, Maastricht.  
U kunt parkeren op de gratis parkeerplaats bij de kerk, Heukelommerweg 1, Maastricht.  U kunt ook gratis parkeren 
op de parkeerplaats nabij Chateau Neercanne, en dan halverwege  pauzeren bij Distikt04. Vanuit Maastricht volgt 
u de Cannerweg naar Kanne. Voorbij huisnr. 688 gaat u R (Von Dopfflaan) de smalle eenrichtingsweg omhoog 
richting Chateau Neercanne. Waar na 100 m de smalle asfaltweg naar links buigt, kunt L op de grote parkeerplaats 
gratis parkeren. Volg dan de smalle asfaltweg waar u vandaan komt. U bent nu op de route en ga verder bij **** in 
punt 3.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,42 km 2.15 uur  55 m  170 m 
 

 
 

1032. MAASTRICHT 9,4 km 
 

Vanaf parkeerplaats bij de kerk: 
Staande op de parkeerplaats met uw gezicht naar 
de kerk en mergelmuur loopt u naar links naar 
huisnr. 4. Ga hier de trap omhoog. Boven loopt u 
RD over de kasseienweg met rechts de Sint 
Petrus en Pauluskerk (1896-1898) en links de 
pastorie nr. 2. 
 

(Aan de muur van de kerk hangt een stenen 
plaquette ter herinnering aan de First Lieutenant 
Arthur Sugas, die op 17 aug. 1943 met zijn P – 47 
Thunderbolt gevechtsvliegtuig neerstortte aan de 
Vroenhovenweg nadat hij was aangevallen was door 
een Duitse jager.  
 

In de kerkmuur ziet u ook een ingemetselde 
hardstenen plaquette, ter herinnering aan de 12  
burgeroorlogsslachtoffers uit de wijk Wolder).   
 

Ga dan L en meteen daarna gaat u R over de 
smalle asfaltweg.  Aan de doorgaande weg gaat u 
R en u komt meteen bij het café. 
 

1. Met uw rug naar het café gaat u L. Na ruim 50 
m gaat u R (Kesselterweg) de klinkerweg omlaag. 
Aan de 3-sprong bij doodlopende weg gaat u R 
verder omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij 
huisnr. 25 en rood-witte borden gaat u L omlaag.   
 

(Even verder ziet u rechts de 151 m hoge tv-toren 
Daalhof, het hoogste bouwwerk van Maastricht).  
 

Aan de kruising gaat u bij muurkruis L 
(Hermesweg) over de doodlopende weg en volg 
dan RD het smalle pad.  Aan de asfaltweg gaat u 
L langs huisnr. 50 met links weiland/akkers en 
rechts woningen van de wijk Daalhof. Waar deze 
weg (Numitorhof) bij huisnr. 96 haaks naar rechts 
buigt, loopt u RD over het tegelpad langs de 
woningen met de nrs. 112 t/m 118.  Aan de 
ongelijke 4-sprong van veldwegen bij oude 
grenssteen gaat u RD over het graspad en u loopt 
België binnen. Het graspad wordt een licht 
stijgend hol pad en daarna een breed stijgend 
graspad. Aan de T-splitsing bij zitbank, grote 
steen en infozuil “Romeinse wegen” gaat u L de 
asfaltweg omlaag. Aan de 3-sprong gaat u scherp 
R omlaag.  Beneden gaat u L over de smalle 
asfaltweg langs het Albertkanaal, de 129,5 km 
lange waterverbinding tussen Antwerpen en Luik.  

Na 450 m loopt u onder de 86 m hoge stalen brug 
“Vroenhoven“ door.   
 

(De eerste brug (1935) op deze locatie was een 
betonnen boogbrug, die in 1944 werd opgeblazen 
door het zich terugtrekkende Duitse leger.  
 

Tot 1947 lag er tijdelijk een baileybrug, waarna in 
1947 de brug in originele vorm werd herbouwd. In 
2010 werd deze vervangen door de huidige brug.  
 

Boven aan de nadere kant van het kanaal ziet bij de 
brug het “hangende” terras van Brasserie Onder de 
Brug.  
 

Boven aan de andere kant van het kanaal ziet u bij 
de brug  een bunker waar je omheen kunt lopen en 
waarin het museum “Belevingscentrum De Brug” is 
gehuisvest. Wandeling 864 Vroenhoven start daar).  
 

Volg nog geruime tijd het pad langs kanaal. Na 
700 m gaat bij  zitbank scherp L de asfaltweg 
omhoog.   
 

2. Boven bij picknickbank gaat u R (wit-rood) over 
het fietspad omlaag langs de doorgaande weg. 
Na 250 m steekt u beneden via de 
oversteekplaats de doorgaande weg over en volg 
even het betonnenpad. Ga dan R 
(Bieslanderweg/wit-rood) over de betonstroken 
weg. Negeer bij grenspaal nr. 78 (beneden zijkant 
grenspaal) holle veldweg links omhoog.   (U loopt 
hier precies over de grenslijn).  Aan de 3-sprong 
gaat u R over de veldweg met links een wit huis.  
Aan de Y-splitsing bij uitstroom van 
regenwaterbuffer “Molenweg” gaat u L de 
veldweg omhoog en u loopt een eindje verder 
tussen akkers door. Na 500 m gaat u boven op de 
Louwberg aan de kruising bij veldkruis RD 
(oranje kruis). 
 

(Als u hier op de Louwberg L gaat, dan komt u na 50 
m bij een zitbank met mooi uitzicht. Bijna aan het 
eind van de wandeling komt u nog langs deze 
zitbank).  
 

Negeer veldweg rechts en loop RD (oranje kruis) 
de holle veld- grindweg omlaag. Let op! Vlak vóór 
de Y-splitsing gaat u R door het houten klaphek 
en volg het paadje.  



  blz 3 van 3 

 

Even verder passeert u een ijzeren klaphek en 
volg dan RD het leuke paadje langs de 
grashelling met links mooi uitzicht over het 
Jekerdal. Na 300 m loopt u bij zitbank (prachtig 
uitzicht) via klaphek het Cannerbos binnen.  
 

3. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong scherp 
L en loop even verder het trappenpad omlaag. 
Volg nu verder het dalende kronkelende bospad. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u bij bordje 
“Welkom” R het bospad omhoog. Let op!  Vlak 
daarna, waar het bospad naar rechts buigt en een 
stijgend trappenpad wordt, gaat u L omlaag. 
Meteen daarna gaat u R over de smalle asfaltweg.  
**** Aan de 3-sprong bij trafohuisje met “torentje” 
en bij de ingang van de grot “Jezuïetenberg” gaat 
u L (oranje kruis) de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(De groeve Jezuïetenberg is één van de mooiste 
bewerkte kalksteengroeven ter wereld.  
 

Als u hier even RD loopt, dan komt u  rechts bij  groot 
ijzeren hek bij de ingang van het voormalig geheime 
ondergronds NATO hoofdkwartier Cannerberg (1952-
1992). Het was een uiterst geheim 
commandocentrum in de Koude Oorlog. Zie voor 
meer info infobord bij ingang).  
 

Omlaag lopend ziet u schuin rechts beneden het  
rijksmonumentale gecombineerde voormalig 
douanekantoor annex tramstation met 
dienstwoningen genaamd Neder –Canne (1894). Het 
tramstation lag aan de 16 km lange stoomtrambaan 
Maastricht (Emmaplein) – Kanne - Glons (1894 -
1914)). 
 

Steek beneden de voorrangsweg over en loop RD 
(Jezuïtenpad/oranje kruis) over het pad.  
 

(Rechts ziet u Château Neercanne  (1698), het enige 
terrassenkasteel van Nederland).  
 

Via brug  steekt u  de circa 60 km lange Jeker 
over, die in Maastricht via het stadspark in de 
Maas stroomt. Aan de asfaltweg gaat u L.   
 

4. Na 200 m gaat u bij trafokast en verbodsbord R 
het pad omhoog met links een beukenhaag en u 
loopt de St. Pietersberg omhoog. Het pad buigt 
naar rechts. Meteen daarna aan de T-splitsing in 
het ENCI-bos gaat u L het brede bospad omhoog. 
Bijna boven aan de 4-sprong gaat u L (gele 
rechthoek) omhoog met even verder links van u 
afrastering. Boven aan de T-splitsing gaat u L de 
brede bosweg omhoog.  
 

(Vlak daarna passeert u motte “de Tombe”. Zie 
infobordje).  
 

Aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD (rode 
driehoek/gele rechthoek) de grindweg omhoog.  
 

(Als u na 10 m R het paadje omhoog loopt, dan komt 
u bij de afrastering waar u prachtig uitzicht heeft over 
de ENCI groeve).  
 

Bij grote zwerfstenen en boomzitbank, een fijne 
pauzeplek na 6,5 km, gaat L (blauwe ruit) het pad 

omlaag met links afrastering en rechts de 
bosrand.  Steek beneden bij Hoeve Canne (1866) 
de asfaltweg over loop RD (Nekummerweg) de 
grindweg omlaag.  
 

(Links ziet  Villa Nekum (huisnr. 454), één van de 
villa’s van Petrus Regout (1801-1878). Regout was 
een kleurrijk figuur in de Limburgse en Maastrichtse 
politieke geschiedenis en de eerste Nederlandse 
groot - industrieel. Zelf heeft hij nooit in deze villa 
gewoond. Van 1854 tot 1878 hebben in deze villa 
jezuïeten gewoond).  
 

Bij ingang hoeve en huisnr. 20 loopt u RD en u 
steekt weer de Jeker over. Bij de mooi 
vormgegeven picknickbank en infobord loopt u 
RD over het grindpad/weg.  
 

(Hier zet u links de Nekummer watermolen (1856<). 
Zie infobord).  
 

Bij wijngoed hoeve Nekum (16e eeuw) gaat u R 
(blauwe ruit) over de asfaltweg.   
 

5. Steek meteen daarna de doorgaande over en 
loop RD (blauwe ruit) over de veldweg.   
 

(Rechts ziet u de met Kunradersteen gebouwde 
Theresiakerk (1933) met de groene torenspits).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (blauwe ruit) omhoog.   
 

(Hier heeft u mooi uitzicht over de wijngaarden van 
wijndomein de Apostelhoeve,  één van de grootste, 
oudste en zeker de bekendste wijngaard van 
Nederland).  
 

Bij ingang van de afgesloten Apostelgroeve (zie 
infobordje) wordt de veldweg een steile stijgende 
veldweg.  
Na 100 m gaat u boven bij de ingang van de 
Apostelhoeve (16e eeuw) RD over de asfaltweg.  
Aan de kruising bij zitbank gaat u L de smalle 
asfaltweg omhoog.  
 

(U passeert boven een zitbank met mooi uitzicht  op 
o.a. de Sint Petrus en Pauluskerk in Wolder).  
 

Tegenover het tweede toegangshek van het 
waterpompgebouw van WML gaat u R de 
veldweg, later graspad omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing gaat u R over de veldweg. Vlak daarna 
gaat u L het pad, gelegen tussen akkers, omhoog.  
Boven aan de T-splitsing voor het voetbalveld 
van RKSV Leonidas (1909) gaat u R. Aan de 3-
sprong gaat u L over het tegelpad met rechts van 
u achtertuinen van woningen en links het 
sportcomplex.  Negeer bij garages klinkerweg 
rechts. Aan de T-splitsing voor huisnr. 46 gaat u 
R (Montenakerbank) over de klinkerweg. Aan de 
kruising gaat u L (Zepperenbank).  Aan de T-
splitsing voor huisnr. 58 gaat u R  omlaag. Aan de 
3-sprong gaat u L (Pastoor Haesenstraat) 
omhoog. Boven aan de kruising gaat u RD 
(Willem Prickstraat). De weg buigt naar rechts.  
Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de 
voorrangsweg gaat  R langs het tankstation.  U 
komt bij  het startpunt. 

 
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.   


