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Tijdens dit heuvelachtig en verrassend rondje Kanne ziet u hoe mooi de omgeving is van dit dorp. U 
wandelt eerst een stukje over de Sint-Pietersberg naar de Duivelsgrot en dan loopt u via weilanden omlaag 
naar de Jeker. U passeert de achterkant van het mooie Chateau Neercanne en loopt u de Cannerberg 
omhoog waar u bij zitbanken schitterend uitzicht op het Jekerdal.  Via  leuk paadje langs de bosrand komt 
u bij het Albertkanaal en dan loopt u langs de Jeker terug naar  het leuke restaurant dat aan een pleintje 
ligt.  
 

 
 
Startpunt: Restaurant de Sjötter, Brugstraat 35, Kanne.  
(Voor de zaak is een parkeerplaats.) 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

5,74 km  1.25 uur  54 m  118 m 
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1192. KANNE 5,7 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van het restaurant 
gaat u L. Voorbij oorlogsmonument en de Sint-
Hubertuskerk, waarvan de toren uit de 15e/16e 
eeuw stamt,  gaat u aan de T-splitsing R. Na 50 m 
gaat u aan de 4-sprong L (Pruis) de asfaltweg 
omhoog. Negeer zijpaden.  
 

(Waar de asfaltweg naar links  buigt, passeert u 
rechts  een plaquette t. h. a een in mei 1944 
neergestort vliegtuig van de R.A.F waarbij de drie 
jonge bemanningsleden  om het leven kwamen).   
 

Na 300 m wordt de asfaltweg voorbij 
begraafplaats en bij verbodsbord een stijgende 
grindweg.  U passeert een afsluitboom. Waar de 
grindweg bij stalen slagboom naar rechts buigt, 
negeert u klaphek links.  
 

(Bijna 100 m verder passeert u rechts achter haag in 
weiland staande grenspaal nr. 59).  
 

Na bijna 150 m gaat aan de omgekeerde Y-
splitsing scherp L (rode driehoek/oranje kruis/wit-
rood) bij breed houten hek door het klaphek en 
volg de grindweg.  
 

(Na 150 m passeert u een zitbank met mooi uitzicht 
over het Jekerdal).   
 

Aan de 4-sprong gaat u L (rood/oranje) het 
grindpad omlaag. Beneden gaat u aan de 3-
sprong L (rood/oranje/geel) het graspad omlaag 
met rechts een steile grashelling.   
 

2. Bij waterplas en de Duivelsgrot, die u even 
kunt binnenlopen, gaat u RD over het brede 
graspad met links afrastering. Aan de 3-sprong 
gaat u bij breed houten hek RD (gele zeshoek) 
door het klaphek en loop RD door het weiland.  
 

(Links ziet u het statige Chateau Neercanne (1698) 
het enige terrassenkasteel van Nederland.  
 

Voor u ziet u de 151 m hoge tv- toren in de 
Maastrichtse wijk Daalhof).  
 

Voorbij klaphek gaat u L de grindweg omlaag.  Bij 
afsluitboom loopt u RD (oranje kruis) verder de 
grindweg omlaag. Aan de asfaltweg gaat u R 
(oranje kruis). Na bijna 150 m gaat u L (oranje 
kruis/Jezuïtenpad) over het grindpad.  Via brug 
steekt u de 60 km lange Jeker over. Steek de 
doorgaande weg over en loop RD (oranje kruis) 
de smalle eenrichtingsweg omhoog. Bijna boven 
aan de T-splitsing bij de ingang van de grot 
“Jezuïetenberg” en bij trafohuisje gaat u  L 
omhoog.  
 

(De groeve Jezuïetenberg is één van de mooiste 
bewerkte kalksteengroeve ter wereld. Het groot 
aantal reliëfs, beelden en tekeningen maken deze 
groeve tot een unieke ervaring. Mede dankzij de 

paters Jezuïeten bevindt zich hierin momenteel een 
uniek onderaards museum.  
 

Meteen daarna passeert u rechts bij groot ijzeren hek 
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.  
 

De route volgend ziet u voor woning links beneden  
het  rijksmonumentale gecombineerde voormalig 
douanekantoor annex tramstation met 
dienstwoningen genaamd Neder –Canne (1894). 
 

3. Circa 20 m voor de ingang van het 
kasteelterrein van  Chateau Neercanne gaat u R 
(oranje kruis) het smalle (trappen)pad omhoog 
langs de houten reling en kasteelmergelmuur.   
 

(Als u hier RD loopt dan komt u meteen op de 
binnenplaats van het kasteel. Als u na de ingang 
meteen L gaat, dan komt u in de mooie kasteeltuin 
waar u  mooi zicht heeft op de voorkant van het 
kasteel).  
 

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).  
 

Loop RD verder het bospad omhoog. Boven aan 
de T-splitsing op de Cannerberg gaat u L omlaag. 
(U verlaat hier de route van het oranje kruis).  
Negeer zijpaadjes en volg het pad dat naar rechts 
buigt. Na bijna 200 m gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing scherp L het holle pad omlaag en 
bijna aan het eind van het pad loopt u tussen 
mergelwanden door. Aan de smalle asfaltweg 
gaat u R omlaag. Beneden bij grenspaal nr. 69 
gaat u L de doorgaande weg omlaag. (Hier aan de 
doorgaande weg ziet u rechts  mergelgroeves).   
 

4.  Na 100 m gaat u aan de ongelijke 4-sprong, bij 
linde en de barokke Heilig-Grafkapel, R 
(Oudeweg) de klinkerweg/betonplaten omlaag.  
 

(De Grafkapel is de kleine kopie van de H. Grafkerk 
in Jeruzalem. Zie infobordje bij ingang. Zeker even 
binnen lopen.  
 

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).  
 

Waar na 500 m de klinkerweg bij huisnr. 13 links 
omlaag buigt, gaat u R de klinkerweg omhoog en 
boven loopt u de stalen trap omlaag.  
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Beneden voor het Albertkanaal gaat u L over de 
smalle asfaltweg. Negeer zijwegen en na 300 m, 
bij parkeerplaats,  loopt u onder de eerste 
hangbrug van België door. Meteen na de brug 
gaat u L over het asfalt- fietspad.   
 

(Rechts in de verte ziet u de 1300 m lange en circa 
60  m hoge “doorbraak van Caestert”, die 
gerealiseerd werd in het kader van de aanleg van het  
129,5 km lange Albertkanaal dat de verbinding vormt 
tussen Antwerpen en Luik).  

 

Negeer na 100 m beneden houten brug rechts. 
Let op! Na 5 m gaat u schuin R over het  paadje 
met rechts de Jeker. Aan de asfaltweg gaat u R. 
Aan de 4-sprong R en bij groot H. Christus 
Kooningbeeld steekt u via brug de Jeker over. 
Negeer zijwegen en na 100 m komt u links bij het 
pleintje weer bij het restaurant, de sponsor van 
deze wandeling, waar u binnen of op het leuke 
terras, nog iets kunt eten of drinken.   

 
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.  


