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1054. MAASTRICHT 10,3 km – 5,5 km 
www.wandelgidszuidlimburg.com 

 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,30 km  2.30 uur  65 m  184 m 
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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling over de Sint-Pietersberg en de Cannerberg is er 
veel te zien. U wandelt eerst een leuk stuk langs de Maas met o.a. zicht op het Provinciehuis en dan loopt u 
omhoog langs de kerk van Sint Pieter op de Berg en het kasteeltje van violist André Rieu. Via o.a. een 
weiland met prachtig uitzicht komt u bij de sky-walk bij de voormalige ENCI -groeve waar u schitterend 
uitzicht heeft. Via de Sint Pietersberg loopt u omlag naar het Jekerdal en via het Jezuïtenpad komt u bij de 
parkeerplaats nabij Chateau Neercanne. U loopt de Cannerberg omhoog en via leuk alpine paadje loopt u 
weer terug naar het Jekerdal. Bij watermolen steekt u weer de Jeker over en dan loopt u weer de Sint 
Pietersberg omhoog waar u langs het Fort Sint-Pieter komt. Via leuk pad loopt u terug naar de wijk Sint-
Pieter waar u weer bij de knusse herberg met het leuke terras komt. U kunt de wandeling inkorten tot 5,5 
km, wat ook een leuk rondje is.   
 
Startpunt: In D’n Awwe Herberg, Papenweg 34, Maastricht. Tel:043-8528169.  Open: woensdag t/m zondag 
van 10.00 tot 21.00 uur.  (U mag de parkeerplaats gebruiken maar meldt dit wel even binnen dan weet men 
van wie de auto is). 
 

U kunt ook starten op de gratis parkeerplaats nabij Chateau Neercanne, Cannerweg 790, Maastricht en dan 
pauzeren bij de herberg. Start dan bij punt 5.  
 

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 tot bij de 3-sprong bij trafohuisje met “torentje” en ingang van de grot “Jezuïetenberg”. Ga dan 
verder bij punt 5.     
 

U kunt ook gratis (3-2022) parkeren op de grote parkeerplaats bij Watersportclub "Treech '42", Hoge 
kanaaldijk 70. Start dan bij **** in punt 1. Na 9 km kunt u dan pauzeren bij de sponsor. 
 

               
 

 
 

1054. MAASTRICHT 10,3 km – 5,5 km 
 

1. Met uw rug naar het terras en de parkeerplaats 
gaat u L. Meteen daarna aan de ongelijke  4-
sprong loopt u RD (Kapelweg). U passeert rechts 
de achthoekige Lambertuskapel (1847) en enkele 
oude grafstenen die tegen de muur van de kapel 
staan. 
 

(Getuige het inschrift (chronogram) in de latei boven 
de ingang werd de kapel gebouwd in 1847 bij 
gelegenheid van het graven van het kanaal 
Maastricht – Luik (1847-1850) en werd ze toegewijd 
aan de H. Lambertus. De Romeinse hoofdletters 
staan voor het bouwjaar (1847)).  
 

Steek aan het eind van de Kapelweg RD de 
asfaltweg en vervolgens de doorgaande weg 
over. Aan de volgende asfaltweg gaat u L (Hoge 
Kanaaldijk) langs huisnr. 12. Na ruim 100 m gaat 
u R (Sint Lambertuslaan) door de kastanjelaan.  
Aan de T-splitsing, met voor u mooi zicht op het 
Provinciehuis, in Limburg Gouvernement 
genoemd, gaat u R (Sint Pieterssluisweg) over de 
doodlopende weg langs de Maas en achtertuinen 
van woningen. Negeer zijwegen. Even verder 
loopt u langs de plezierjachthaven. Vlak vóór de 
voorrangsweg gaat u bij trafohuisje L (Hoge 

Kanaaldijk) over de asfaltweg. Negeer inrit links 
naar watersportvereniging  Treech ’42/MCC en  
gratis (03-2022) grote parkeerplaats.  **** Let op! 
Aan het eind van de links gelegen grote 
parkeerplaats loopt u nog circa 30 m RD. Steek 
dan vlak vóór de borden “Einde Parkeerzone” R 
via het paadje schuin links de doorgaande weg 
(Maasboulevard)  over en loop RD de klinkerweg 
omlaag. Meteen daarna gaat u aan de kruising bij 
smeedijzeren wegkruis RD (Ursulinenweg)  de 
asfaltweg omhoog. Boven aan de omgekeerde Y-
splitsing gaat u RD (Ursulinenweg) en u passeert 
de kerk (1872-1875) van de Allerheiligste 
Verlosser en H. Petrus,  beter bekend als de kerk 
van Sint-Pieter op de Berg. 
 

(Een bezoek aan het kerkhof met zijn vele oude 
graven is zeker de moeite waard. Op de trappen voor 
de kerkingang heeft u mooi zicht op het kasteeltje 
van de wereldberoemde Maastrichtse Stehgeiger 
André Rieu).  
 

Negeer trappenpad links (Houwsteeg) omlaag.   
 

(Links ziet u hier beneden de voormalige openbare 
basisschool van Sint Pieter).    
 

http://indenawweherberg.nl/
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2. Let op! Voorbij huisnr. 18 gaat u bij 
verbodsbord R (rode driehoek/groene rechthoek) 
het  paadje langs de akker en haag omhoog.  
Boven aan de T-splitsing gaat u L (rood/groen) 
door het klaphek en volg dan RD het pad door het 
weiland met even verder links mooi uitzicht.  
 

(Voor u ziet u boven Hoeve Zonneberg (1875). Aan 
het einde van het weiland staat boven een zitbank en 
picknickbank. Het grote witte gebouw dat u beneden 
ziet is het Maastricht Universitair Medisch Centrum.)  
 

Ga door het klaphek en loop het pad omlaag. 
Beneden gaat u R de asfaltweg omhoog.  
 

(Rechts passeert u meteen de  grotteningang van de 
Zonneberg).  
 

Ga nu meteen L over het smalle pad met rechts  
de bosrand n u passeert ven veder rechts de 
grote van Greetje (zie infobord). Aan de 3-sprong 
bij bord “Zone” en tegenover de kalkwand van de 
voormalige groeve/ groevewoning “Kluis van 
Slavante”, die van 1680 tot 1800 door kluizenaars 
werd bewoond, gaat u RD.  Aan de T-splitsing 
gaat u bij verbodsbord R het (holle) bospad 
omhoog. Boven aan de brede grindweg gaat u R.  
 

(Bijna aan het eind van de grindweg passeert u 
rechts een stenen kruis, een aandenken aan de 
voormalige hier gelegen scoutingspeelplaats).  
 

Aan de 4-sprong gaat u L (groene rechthoek) de 
smalle asfaltweg omhoog. Negeer zijpad rechts.   
 

3. Waar de smalle asfaltweg naar rechts buigt, 
gaat u bij wegwijzer L de grindweg omlaag. Bij 
uitkijkplatform en het nieuwe start-eindpunt van 
het  490 km lange wandelpad “Pieterpad”, dat  
naar Pieterburen aan de Groningse Waddenzee 
loopt, gaat u R de betonweg/grindweg omhoog.   
 

(Hier heeft u op het 18 m overstekend stalen 
uitkijkpunt (skywalk), 40 m boven de ENCI-groeve, 
prachtig uitzicht over de groeve en op o.a. de Maas. 
Via de 80 betonnen traptreden en de 128 stalen 
traptreden komt u beneden in de groeve. U kunt dan 
via de  brede grindweg door een gedeelte van de 
groeve lopen met o.a. mooi zicht op de 
mergelwanden en de meertjes met het azuur blauwe 
water. U komt  dan bij Chalet D’n Observant en de 
uitspanning Bistro Hoffmanni. U moet dan weer 
hetzelfde stuk  teruglopen maar het uitzicht is dan 
nog mooier o a. op de grotten en de vuursteenlagen 
in de mergelwanden).  
 

Boven gaat u L (gele zeshoek) verder over de 
smalle asfaltweg, die een dalende weg wordt.   
Negeer veldweg rechts omhoog. Aan de 3-sprong 
bij zwerfstenen en wegwijzer gaat u L (groene 
rechthoek) over de brede grindweg.  
 

(Even verder passeert u links  het uitzichtpunt 
“Kiekoet”. Hier staat een infobord en verrekijker en 
heeft u weer prachtig uitzicht over de ENCI-groeve. 
In de groeve bivakkeert de oehoe, de grootste uil ter 
wereld).  
 

Aan de 3-sprong bij wandelmarkeringspaal gaat u 
RD (rode driehoek/blauwe ruit/gele zeshoek) 
verder over de grindweg. 
(Degene die 5,5 km loopt, gaat hier R (groene 
rechthoek) door het draaihekje. Ga dan verder bij 
punt 7).   
 

Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD (gele 
zeshoek). Negeer zijpaden..  
 

4. Bij links liggende zwerfstenen en in grond 
liggende gedenkstenen aan Martien Broeders en 
Willem Stipdonk gaat u RD  (rode driehoek/gele 
zeshoek) verder over de grindweg.  
 

(Hier was links tot eind 2016 het begin – eindpunt 
van het Pieterpad)   
 

Aan de Y-splitsing gaat u R (rood/geel) verder 
omlaag met rechts een motte/heuvel. (Zie 
infobordje dat even verder rechts staat).  Aan het 
einde van de afrastering en bij het begin van het 
loofbos gaat u  meteen R (gele zeshoek) het steile 
paadje omlaag met rechts afrastering. Negeer 
vlak daarna smal paadje rechts omlaag langs de 
afrastering. Blijf dit dalend pad langs/door de 
bosrand volgen. Aan de 3-sprong bij afsluitboom 
gaat u R (oranje kruis) de brede veld- grindweg 
omlaag. 
 

(Links ziet u Château Neercanne  (1698), het enige 
terrassenkasteel van Nederland dat in 1698 werd 
gebouwd door de toenmalige Gouverneur Baron 
Daniël de Dopff, om zijn gasten waaronder Czaar 
Peter de Grote een statig onderkomen te bieden).  
 

Aan de  asfaltweg gaat u R (oranje kruis). Na bijna 
150 gaat u L (Jezuïtenpad/oranje kruis) over het 
pad. Een eind verder steekt u via brug de circa 60 
km lange Jeker over. Steek de doorgaande weg 
over en loop RD (oranje kruis) de smalle 
eenrichtingsweg omhoog.  
 

5. Boven aan de T-splitsing bij trafohuisje met 
“torentje” en ingang van de grot “Jezuïetenberg” 
gaat u R over de eenrichtingsweg met rechts een 
parkeerplaats.   
 

(De groeve Jezuïetenberg is één van de mooiste 
bewerkte kalksteengroeven ter wereld. Als u hier 
even L gaat, 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 commando 
centrum in de Koude Oorlog. Zie voor meer info 
infobord bij ingang). 
 

Let op!  Circa 10 m voordat de asfaltweg rechts 
omlaag buigt en voor bord “Langzaam rijden” 
gaat u scherp L het bospaadje omhoog. **** 
Meteen daarna  gaat u aan de 3-sprong, met links 
een trappenpad, R over het bospad.  Vlak daarna 
gaat u aan de 4-sprong schuin L het bospad 
omhoog.  Negeer zijpaadjes en loop rustig het 
pad, dat gedeeltelijk een trappenpad is, door het 
Cannerbos omhoog.  Boven aan de T-splitsing 
gaat u R en u verlaat meteen daarna bij zitbank 
(prachtig uitzicht) via klaphek het bos.  Volg nu 
RD het leuke alpinepaadje boven door het 
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weiland met rechts mooi uitzicht over het 
Jekerdal. Aan het eind van het weiland buigt het 
paadje na draaihekje naar links.  
Aan de veldweg gaat u R. Meteen daarna aan de 
Y-splitsing gaat u L de grindweg omlaag met 
links een wijngaard. Beneden aan de 3-sprong 
gaat u R (blauwe ruit).   
 

6. Steek de doorgaande weg over en loop RD 
(blauw/Nekumerweg) over de doodlopende 
asfaltweg. Bij ingang naar wijngoed hoeve Nekum 
(16e eeuw) volgt u RD  de grindweg met rechts 
een wijngaard. Bij de mooi vormgegeven 
picknickbank en infobord steekt u via smal 
bruggetje de Jeker en vistrap over.    
 

(Hier ziet u rechts de Nekummer watermolen (1856). 
Zie infobord. Een leuke pauzeplek na 7,3 km).  
 

Volg het pad, dat even verder een brede grindweg 
wordt, RD langs huisnr. 20.  
 

(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). 
 

Aan de asfaltweg bij Hoeve Canne (1866) gaat u L 
(fietsroute 12). Na 400 m, vlak voor het gesloten 
café Den Dolhaart (nr.332), gaat u schuin R het 
smalle paadje omhoog.  
 

(Is dit modderig, ga dan even verder schuin R het 
verharde pad omhoog. Ga boven dan R).   
 

Boven bij ijzeren nauwe doorgang gaat u RD 
omhoog met links een haag. Aan de 4-sprong 
gaat u RD (wit-/rood) en loop dan via  het brede 
trappenpad de Sint-Pietersberg verder omhoog. 
Boven aan de T-splitsing gaat u L (rode 
driehoek/blauwe ruit) over de grindweg. (Hier 
heeft u al gelopen).  Meteen daarna gaat bij  
draaihekje aan de 3-sprong L (rode 
driehoek/blauwe ruit) over het brede pad.   
 

7. Aan de Y-splitsing gaat u L (rode 
driehoek/blauwe ruit/groene rechthoek). Vlak 
daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(rood/blauw/groen). Meteen daarna aan de 
volgende 3-sprong gaat u R (rood/blauw/groen) 
met links prachtig uitzicht. Negeer bij zitbank 
graspad rechts en loop RD. 
 

(Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht over 
Maastricht. Vanaf de zitbank ziet u vanaf links o.a. de 
wijngaard de Apostelhoeve, de kerktoren van de Sint 
Petrus en Pauluskerk (1896-1898)  in de wijk Wolder, 
de 151 m hoge tv-toren in de wijk Daalhof en de met 
Kunradersteen gebouwde Theresiakerk met groene 
torenspits en de koepel en de twee torens met 
groene spits van de Lambertuskerk).  
 

Aan de Y-splitsing gaat u L met links hoog 
struikgewas (U  verlaat hier de wandelmarkeringen). 

Aan de T-splitsing gaat u via draaihekje R met 
links de diepe gracht van Fort Sint-Pieter.  
 

(Als u hier bij draaihekje L gaat en dan meteen R het 
paadje omlaag loopt (u kunt ook RD lopen) en dan 
het trappenpad omlaag loopt, dan kunt u beneden 
een rondje om het fort lopen.. Het fort werd in 1701-
1702 in opdracht van de militaire gouverneur van 
Maastricht gebouwd in een vijfhoek ter verdediging 
van de zuidelijke vestingmuren van Maastricht).  
 

 

Na 30 m gaat u R (gele zeshoek) over het pad 
over het grote grasveld.  
 

(Als u hier RD loopt, dan heeft u even verder bij 
zitbank prachtig uitzicht over een ander gedeelte van 
Maastricht (Mestreech). Vanaf links o.a. op de twee 
torens van de St. Servaasbasiliek, op de bijna 80 m 
hoge rode  kerktoren van de protestantse St. 
Janskerk en op de smalle toren met groen dak en 
vlag van het voormalig gouvernement 
(provinciehuis)).  
 

Bij wandelknooppuntpaal gaat u RD (gele 
zeshoek) met links van u 3 eikenbomen. Even 
voorbij het  einde van de links staand 
bosstrook/hoog struikgewas loopt u bij het einde 
hekwerk naar de asfaltweg. Steek de asfaltweg 
over en ga rechts van de invalide 
parkeerpaarplaats door het klaphek en u loopt het 
hondenlosloopgebied  (even) binnen en volg het 
grindpad RD.  Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat 
u L het pad omlaag. (Hier bij de zitbank heeft u weer 
prachtig uitzicht). Aan de 3-sprong RD. Ga door het 
klaphek en loop het grindpad R omlaag.   
 

8. Beneden aan de kruising gaat u R door het 
klaphek. Meteen daarna aan de 3-sprong, met 
links wijngaard “domein Ceulengaard,  gaat u RD 
de smalle asfaltweg omlaag. Vlak daarna  gaat u 
aan de T-splitsing L omlaag  en u passeert 
meteen links weer een grotingang. (U verlaat dus 
weer de wandelmarkeringen). Neem nu in de wijk 
Sint-Pieter de eerste weg R (Plateauweg) omlaag. 
Negeer twee zijwegen links. Aan de T-splitsing 
gaat u L (Observantenweg) omlaag. Neem de 
eerste weg R (Bergweg) omlaag en u passeert de 
basisschool Sint Pieter, die gedeeltelijk 
gehuisvest is in een voormalig klooster. Aan de 
kruising gaat u L langs huisnr. 77.  Neem de 
eerste weg R (Sint-Amandusstraat) omlaag  Bij 
huisnr. 22 gaat u L (Pastoor Steegmanspad) over 
het tegelpad.  Aan het eind van het tegelpad en 
voor de Sint Petruskerk (1938-1939), beter bekend 
als de  kerk van Sint-Pieter beneden, gaat u R. U 
komt weer bij de herberg In d’n Awwe Herberg, de 
sponsor van deze wandeling, waar u binnen in de 
sfeervol ingerichte zaak of op het terras nog iets 
kunt eten of drinken. U kunt de wandeling 
natuurlijk ook afsluiten met een lekker etentje o.a. 
met de typische Limburgse heerlijke gerechten 
Tête de Veau en zoervleisj (zuurvlees). De 
vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u van   
de wandeling vindt. 

  
Auteur: Jos Wlazlo 
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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.   


