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Chalet D’n Observant ligt ongetwijfeld op de waarschijnlijk meest unieke locatie in Nederland! Tijdens deze 
heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling loopt u via de Sint-Pietersberg en ENCI-bos naar het 
aan het Albertkanaal gelegen Belgische plaatsje Kanne. Na een stukje langs het kanaal komt u bij het 
prachtige Château Neercanne en loopt u omhoog naar de Cannerberg. Via het Cannerbos  komt u bij een 
zitbank waar u schitterend uitzicht heeft over Maastricht. U loopt omlaag naar de in het Jekerdal gelegen 
Nekemerhoeve. Vervolgens loopt u weer de Sint-Pietersberg van de andere zijde omhoog. Bij het  
uitkijkplatform boven de ENCI-groeve, uniek in Nederland en waar u geweldig uitzicht heeft, loopt u via 
trappen omlaag naar de groeve en dan komt u bij het chalet waar u nog iets kunt eten of drinken.  Attentie: 
In de groeve is het verboden voor honden! 
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startpunt: Châlet D’n Observant, Lage Kanaaldijk 117, Maastricht.  (Meteen voorbij de voormalige  ENCI 
fabriek gaat u bij groot bord “Châlet D’n Observant” R de grindweg omhoog naar de grote parkeerplaats.  Ma. en 
di. gesloten. Wo. t/m vrij. open vanaf 11.00 uur. Za en zo. open vanaf 10.00 uur.  
 

(Meteen voorbij de ENCI fabriek gaat u bij groot bord “Châlet D’n Observant” R de grindweg omhoog naar de grote 
parkeerplaats. Als u eerst naar de bistro wilt lopen voor koffie, ga dan R door het hekje en loop voorbij Chalet D’n  
RD  via de grindweg de groeve in. 
 

U kunt ook starten bij de parkeerplaats bij Château Neercanne, Cannerweg 800, Maastricht. Parkeer op de 
parkeerplaats, die 100 m voor de toegangspoort van het kasteel is gelegen. Ga dan voor de kasteelpoort 
schuin R (oranje kruis) het pad langs de houten reling omhoog en ga dan verder bij punt 4.  U kunt dan na 
bijna 5 km pauzeren bij het Chalet.  
 
U kunt ook starten bij de parkeerplaats gelegen bij de kerk van Kanne, Bovenstraat 5, Kanne en dan na 7 
km pauzeren bij het chalet. Start dan bij **** in punt 2.     
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,70 km  2.30 uur  84 m  203 m 
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1. Staande op de parkeerplaats bij Chalet D’n 
Observant en met uw gezicht naar de visvijver 
gaat u L met rechts de visvijver. Voorbij treurwilg 
gaat u bij afsluitboom en infobord R over het 
brede grindpad met rechts de vijver met 
visstekken en links een schuilhut.  Meteen voorbij 
de vijver gaat u aan de T-splitsing L (wit-rood) het 
pad door en langs de bosrand omhoog met links 
beneden omheind begrazingsgebied. Aan de 3-
sprong gaat u RD (wit-rood) het pad, dat vlak 
daarna naar rechts buigt, verder omhoog. Boven 
aan de T-splitsing gaat u L over het smalle 
bospad. Negeer zijpaadjes. Aan de ruime 3-
sprong gaat u RD de grindweg omhoog.  
 

(U wandelt hier precies over de grenslijn van 
Nederland en België).  
 

Negeer zijpad links omhoog. Let op! Meteen 
daarna gaat u R het smalle paadje omhoog.  Let 
op! Na 50 m, waar rechts een grote platte 
mergelsteen ligt en waar het pad naar rechts 
buigt, gaat u L omlaag (geen pad). Meteen daarna 
gaat u R de grindweg omlaag met voor u prachtig 
uitzicht op Château Neercanne  waar u straks 
langs komt.   
 

2. Na 50 m gaat u bij verbodsbord scherp L het 
smalle pad langs en door de bosrand omlaag met 
rechts uitzicht over Kanne. Negeer meteen 
voorbij grenspaal no. 57 bospaadje links. Bij 
keerpunt, kapel en zitbank gaat u R de 
betonplatenweg omlaag en even verder loopt u 
de Belgische plaats Kanne binnen.  
 

(Voor u heeft u mooi zicht op de hangbrug in Kanne, 
de eerste hangbrug van België).  
 

Negeer klinkerweg weg rechts (Achter de Hoven). 
30 m verder bij trafokast en tegenover huisnr. 2 
gaat u R over het brede graspad gelegen tussen 
achtertuinen. Negeer zijpaden en een eindje 
verder passeert u rechts het voetbalveld van de 
in medio 2020 opgeheven VV Kanne. Beneden bij 
elektriciteitstoren gaat u L de asfaltweg omlaag. 
Vlak daarna gaat u beneden **** aan de 4-sprong 
voor de met mergelsteen gebouwde St. 
Hubertuskerk (1938) L (Bovenstraat) omhoog.  
 

(Als u hier R gaat en dan meteen na de kerk L 
(Brugstraat) gaat, dan komt nu na 100 m bij Eetcafé 
de Sjötter, een leuke pauzeplek met terras). 
 

Meteen voorbij huisnr. 28 gaat u R (Rouw) over 
het klinkerpad, dat even verder een smal dalend 
pad wordt.  
Aan de 3-sprong gaat u RD (rode driehoek/gele 
rechthoek) en steekt u via bruggetje de Jeker 
over. Na het bruggetje gaat u L (gele 
rechthoek/groene ruit) het twee richtingen 
fietspad omhoog. Negeer  ijzeren trap omhoog 
naar hangbrug.  Meteen daarna aan de T-splitsing 
voor het Albertkanaal gaat u R (gele 
rechthoek/groene ruit/rode driehoek) onder de 
hangbrug door.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u links  de 1300 m lange 
en circa 60  m hoge “doorbraak van Caestert”, die 
gerealiseerd werd in het kader van de aanleg van het  
Albertkanaal).  
 

http://www.chaletobservant.nl/
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Aan de 3-sprong gaat u RD (Trekweg Neercanne) 
met rechts achtertuinen van woningen en links 
het 129,5 km lange Albertkanaal (1939) dat de 
waterverbinding vormt tussen Antwerpen en 
Luik. 
 

3. Negeer na 200 m stalen trap rechts omhoog. 
Let op! 100 meter verder, 20 m voorbij begin 
vangrail en vlak voordat aan de rechterzijde 
mergelrotsen beginnen, gaat u schuin R het 
(bos)paadje omhoog met rechts een betonnen 
watergeul.  
 

(Dit paadje lijkt op een levadapad op het eiland 
Madeira).  
 

Boven, waar u rechts mooi uitzicht heeft  op de 
Sint-Pietersberg en beneden op Kanne,  volgt u 
RD het licht stijgende paadje langs en door de 
bosrand. (In de zomer kan het hier soms lastig lopen 
zijn door braamstruiken!).  Na 400 m gaat u via 
draaihekje het weiland in en loop dan RD richting 
volgende draaihekje, dat links naast een 
luchtafvoerkoker van groeve staat. Na het 
draaihekje gaat u R  de asfaltweg omlaag met 
voor u mooi zicht op de beboste D’n Observant, 
de kunstmatige heuvel op de St. Pietersberg. Bij 
groeves (door mensen gemaakte grotten) negeert 
u fietspad scherp links omhoog en dan loopt u 
Kanne binnen. Voorbij huisnr. 25 gaat u L (oranje 
kruis) het asfaltpad omhoog langs grenspaal no. 
69.  
 

(Hier ziet u rechts van ingang groeve in nis een beeld 
van Jezus met kind.(Als u hier RD de asfaltweg 
verder omlaag loopt, dan passeert u de mooie 
barokke Heilig-Grafkapel en komt u bij  ijssalon Hilde 
Ice). 
 

Negeer mooi hol zijpad links omhoog. Een eindje 
verder loopt u via de poort de binnenplaats van 
Château Neercanne binnen. Meteen op de 
binnenplaats gaat u R over het terras. Bij het 
muurtje (kijk even over het muurtje) gaat u L door 
het hekje en loop dan RD door de  mooie 
kasteeltuin en langs de voorkant van het kasteel. 
Aan het einde van de tuin gaat u voorbij de buste 
van de Czaar Peter de Grote via trapje L door het 
hekje en via de  volgende poort verlaat u het 
kasteelterrein.  
 

(Het kasteel 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).  
 

Let op! Ga nu meteen scherp L (oranje kruis) het 
smalle pad omhoog langs de houten reling en 
mergelmuur.   
4.  Bij twee zitbanken, waar u schitterend uitzicht 
heeft, buigt het pad naar rechts en wordt een 
stijgend trappenpad.  
 

(Vanaf de zitbanken, een genietplekje,  heeft u 
prachtig uitzicht. Links beneden ziet u de 
meanderende Jeker. Voor u ziet u o.a. het 
Albertkanaal).  
 

Boven aan de T-splitsing op de Cannerberg 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. Na 300 m loopt u 
bij zitbank via klaphek RD.  
 

(U verlaat hier weer de route van het oranje kruis. 
(Hier bij zitbank, waar u het bos verlaat, heeft u 
prachtig uitzicht over Maastricht (Mestreech). O.a. op 
de ranke kerktoren met de groene spits van de 
Theresiakerk, op de rode kerktorren van de St. Jan 
aan het Vrijthof met meteen links daarnaast de 
Servaasbasiliek).  
 

Volg RD het pad langs de grashelling. Na ijzeren 
klaphek volgt u RD het smalle pad. Na houten 
klaphek gaat u R over de veldweg. Meteen daarna 
aan de Y-splitsing gaat u L de veld- grindweg 
omlaag met even verder links een wijngaard van 
de Apostelhoeve.  
 

(Bijna beneden heeft u links mooi uitzicht op de 
boven gelegen Apostelhoeve en de daarbij horende 
grote wijngaard, misschien wel de bekendste 
wijngaard van Nederland).  
 

Beneden aan de omgekeerde Y-splitsing gaat u 
RD (blauwe ruit).  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).  
 

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).   
 
5. 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.   
Na 300 m gaat u boven op de Sint-Pietersberg bij 
grote zwerfstenen L (rode driehoek/blauwe 
ruit/gele zeshoek/wit-rood) over de grindweg. 
 

(Hier  bij de grote zwerfstenen was tot eind 2016 het 
eind- startpunt van de circa 490 km lange 
wandelroute genaamd het Pieterpad).  
 

Negeer zijpaden en blijf de brede grindweg RD 
(wit-rood) volgen.  
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(Na ruim 300 m heeft u links weer mooi uitzicht op 
Wolder en wijngaard de Apostelhoeve. Na 600 m 
passeert u rechts  het uitzichtpunt “Kiekoet”. Hier 
staat een infobord en verrekijker en heeft u prachtig 
uitzicht over de ENCI-groeve waar u dadelijk 
doorheen loopt. In de groeve bivakkeert de oehoe, de 
grootste uil ter wereld).  
 

Na ruim 700 m gaat u aan de T-splitsing bij 
afsluitboom en wegwijzer gaat u  R (groene 
rechthoek/wit-rood) de smalle asfaltweg omhoog 
en u passeert meteen twee  uitzichtpunten met 
weer mooi uitzicht over de groeve.. Negeer na 200 
m veld- grindweg links omhoog en volg RD de 
stijgende smalle asfaltweg. Waar na 200 m de 
smalle asfaltweg naar links buigt, gaat u R (geel)  
de grindweg omlaag en u komt bij het 145 m² 
uitkijkplatform.  
 

(Hier heeft u op het 18 m overstekend stalen 
uitkijkpunt (skywalk), 40 m boven de groeve, prachtig 
uitzicht over de groeve en op o.a. de Maas. Hier is 
ook het nieuwe start- eindpunt van het Pieterpad. dat 
voert van Pieterburen aan de Groningse Waddenzee 
naar de Sint Pietersberg). 
 

Loop nu via draaihekje de 80 betonnen traptreden 
en de 128 stalen traptreden omlaag en u komt 
beneden in de groeve. Volg beneden in de groeve 
de grindweg met o.a. mooi zicht op de 
mergelwanden met groeves (door mensen 
gemaakt) en de vuursteenlagen in de 
mergelwanden. Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD. Aan de Y-splitsing gaat u R de 
grindweg omlaag.  Volg dan RD de grindweg 
terug naar het Chalet Observant en de 
parkeerplaats. 

 

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.   

 

 

 

 


