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Tijdens deze heuvelachtige en grensoverschrijdende wandeling, steekt u via hangbrug het Albertkanaal 
over en loopt u omhoog naar de Tiendeberg waar u schitterend uitzicht heeft.   Boven op het plateau loopt 
u over rustige weggetjes naar het bos en volgt u de dalende bosweg naar de rand van Vroenhoven.  U 
steekt het kanaal over en via een pad wandelt u naar de Maastrichtse wijk Wolder, in het verleden ook wel 
District 4 genoemd.  Dan komt u bij Distrikt 04 de sponsor van de wandeling, een fijne pauzeplek. Dan loopt 
u even door Wolder en via veldwegen loopt u omhoog naar de Louwberg.  Via o.a.  graspaden loopt u langs 
het  “t Millenniumbos naar het Cannerbos waar u bij zitbanken prachtig uitzicht heeft. Via de binnenplaats 
van Chateau Neercanne loopt u terug naar de parkeerplaats. Bijna aan het einde passeert u Hild’Ice met 
heerlijk schepijs.   
 

Startpunt: Parkeerplaats Statieplein, navigatie Statiestraat 19, Kanne. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,47 km 2.45  uur  64 m  155 m 

 

 
 

1358. KANNE - Maastricht 11,5 km 
  
1. Vanaf de parkeerplaats steekt u de doorgaande 
weg over naar Friture ’t Pleintje en gaat u L.  Vlak 
vóór huisnr. 13 gaat u R over het klinkerpad. Aan 
de T-splitsing gaat u L omhoog.  Aan de 3-sprong 
gaat u L over de betonplatenweg langs huisnr. 16.  
Aan de T-splitsing gaat u R over de klinkerweg  
langs huisnr. 1.  Aan het eind van de klinkerweg 
loopt u de stalen trap omlaag en beneden voor 
het Albertkanaal, de 129,5 km lange 
waterverbinding tussen Luik en Antwerpen, gaat 
u L over de smalle asfaltweg richting brug.  
Onder de brug bij parkeerplaats gaat u L en loop 
de ijzeren trap omhoog. Boven op de brug, de 
eerste hangbrug van België, steekt u via 
zebrapad de doorgaande weg  over en gaat u L de 
brug over.   
 

(Voor u in de flank van de heuvel ziet u een 
oorlogsmonument (soort obelisk op bunker) dat 
herinnert aan de Belgische Grenadiers, die hier in 
1940 bij de  gevechten aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. De bunker  
vormde een deel van de Belgische verdedigingslinies 
langs het Albertkanaal.  Voor u ziet u boven op de 
Tiendeberg het uitkijkpunt waar u naar toe loopt. 
Links in de verte ziet u de 1300 m lange en circa  
60  m hoge “doorbraak van Caestert”, die 
gerealiseerd werd bij de  aanleg van het kanaal). 
 

Ga nu R (rode driehoek/groene rechthoek/blauwe 
ruit) de ijzeren trap omlaag en u verlaat weer de 
brug. Beneden gaat u L. Meteen daarna  aan de  
3-sprong gaat u R (fietsroute 80) de asfaltweg/ 
fietspad omhoog. Aan de T-splitsing voor de 
ingang van de mergelgrotten Kanne (zie infobord 
bij ingang) gaat u L (rode driehoek/groene 
rechthoek/blauwe ruit).  Negeer doodlopende weg 
schuin links omlaag.   
 
2. Voorbij huisnr. 40 gaat u R (groene rechthoek)  
het klinkerpad omhoog, en neem R het 
trappenpad dat een stijgend graspad wordt. 

Boven aan de T-splitsing gaat u na klaphek L 
(groene rechthoek) het pad omhoog.  Boven aan 
de 3-sprong bij bevrijdings- 
herinneringsmonument  gaat u L de veldweg 
omhoog. Let op! Ga nu meteen L de grasberm 
omhoog en loop dan RD over de grasstrook. Na 
100 m komt u bij een uitzichtpunt (landmark 14) 
met schitterend panorama. 
 

(Hier boven op de Tiendeberg staan 5 infotafels.  
Hier heeft u o.a.  mooi uitzicht over Kanne en het 
Albertkanaal en links op Maastricht. Rechts van de 
kerk van Kanne ziet u de Duivelsgrot).    
 

Loop hetzelfde stuk over de grasstrook terug 
naar de 3-sprong. Met uw gezicht naar het 
herinneringsmonument gaat u L de veldweg 
omhoog.  
 

(Op 19 aug 1941 stortte hier een Britse Zay-
bommenwerper Whitley neer, waarbij de vijf 
bemanningsleden om het leven kwamen.  
Zij vochten aan de zijde van de Belgische soldaten 
van het 2de Regiment Grenadiers om de invasie van 
het Duitse leger te stoppen. Elk jaar op 19 aug. wordt 
deze gebeurtenis hier bij het monument herdacht). 
 

Aan de T-splitsing gaat u R (groen/geel) over de 
smalle asfaltweg.  Vlak daarna aan de volgende  
T-splitsing gaat u L (groen) de smalle weg 
omhoog. Negeer meteen veldweg rechts. Aan de 
kruising gaat u R (groen). Na 500 m neemt u 
boven aan de ongelijke 4-sprong bij 
oorlogsaandenken “de dodendraad” en 
picknickbank de tweede veldweg R (groene 
rechthoek).  
 

(De hier geplaatste draadversperring is opgericht ter 
herinnering aan de slachtoffers van de elektrische 
draad, de Dodendraad, die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog (1914-1918) het door Duitsland bezette 
België scheidde van het neutrale Nederland. De circa 
400 km lange dodendraad, die op Belgisch 
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grondgebied stond,  liep van het Zwin bij Knokke tot 
aan het Drielandenpunt in Vaals. Op 24 juli 2015 
werd de draadversperring van stroom voorzien. De 
middelste versperring, waar  2000 volt op stond, telde 
circa vijf draden. Aan beide zijden van deze 
versperring stond op circa 1 ½ tot 3 m een evenwijdig 
lopende versperring waar op de draden geen of lage 
stroom (schrikdraad) stond).   
 

Na bijna 700 m gaat u R (groene rechthoek) 
tussen enkele betonblokken door over het pad.   
 
3.   Aan de T-splitsing gaat u bij verbodsbord L. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u R het 
brede bospad omlaag met rechts beneden het 
Albertkanaal, dat afhankelijk van jaargetijde 
slecht te zien is.  Na 700 m gaat u voorbij 
afsluitboom en bij zitbank RD/R (pijl) over de 
betonplatenweg. Negeer zijwegen.   
 

(U passeert een picknickbank en bijna aan het eind 
van deze weg passeert u, bij links gelegen grote 
parkeerplaats, rechts het internationaal 
vredesmonument “Wereldvredesvlam”).   
 

Na bijna 1 km steekt u de voorrangsweg over en 
steek bij oorlogsbunker, waar u omheen kunt 
lopen en waar u prachtig uitzicht op het 
Albertkanaal heeft, via de 86 m hoge brug het 
Albertkanaal over.  
 

(Tijdens zware gevechten op 10 mei 1940, 
sneuvelden een tiental Belgische soldaten in deze 
bunker). 
 

Aan de 4-sprong, meteen na de brug, gaat u L 
(fietsroute 11) de asfaltweg omlaag. Meteen 
daarna (5 m) gaat u scherp L de stenen trap 
omlaag en ga dan R over het begroeide 
graspaadje met links beneden het kanaal. Aan de 
asfaltweg, die u net verlaten heeft, gaat u RD de 
doodlopende weg omhoog. (Het bord verboden 
voor voetgangers geldt pas na 100 m).   
 
4. Bij zitbank en links staande infozuil “Romeinse 
wegen” gaat u R de asfaltweg/veldweg omhoog, 
die meteen een dalend graspad wordt met voor u 
de 151 m hoge tv-toren. Bij laagstamboomgaard 
wordt het graspad een smal pad door de 
bosstrook en later weer een graspad.  Aan de 
ongelijke 4-sprong gaat u via ijzeren doorgang 
RD over het tegelpad met links de rand van de 
wijk Daalhof.  Aan de asfaltweg gaat u R/RD 
(Numiterhof). Voorbij huisnr. 50 en 5 garages gaat 
u aan de 3-sprong   
4-sprong R over het smalle pad dat meteen naar 
links buigt met rechts een greppel. Aan de 
kruising bij muurkruis gaat u R over de 
doodlopende weg.   
 

(U passeert links kinderboerderij Daalhoeve waar u 
mogelijk alpaca’s en dromedarissen ziet rondlopen).  
 

Aan de T-splitsing in de wijk Wolder gaat u L 
(Lammergierstraat) omhoog. Steek boven de  

doorgaande weg over en ga R. 
  
5. Ga dan meteen L over de  doodlopende weg 
met links het café.  Aan de T-splitsing gaat u L en 
ga dan meteen R over de kasseienweg met links 
de Sint Petrus en Pauluskerk (1896-1898). Aan het 
eind gaat u R de trap omlaag en loop dan 
beneden bij de parkeerplaats RD met rechts 
winkels. Aan de T-splitsing gaat u R 
(Heukelommerweg). Negeer zijwegen.  Na 300 m, 
voorbij huisnr. 82 en bij grenspaal no. 79, gaat u 
aan de 4-sprong L met links het sportcomplex 
van V.V. Leonidas.   
 

(In de rechts gelegen weg (Diependaalweg), waar de 
grenspaal staat, loopt de grens midden door de 
straat).  
 

Blijf nu geruime tijd de veldweg, die de grens 
vormt tussen Nederland en België, RD volgen.    
Na 750 m beneden aan de T-splitsing bij 
grenspaal nr. 78 (beneden zijkant grenspaal) gaat u 
L over de betonstrokenweg.  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 laagstamboomgaarden door. Na 500 m 
gaat u boven op de Louwberg aan de kruising bij 
veldkruis en boomzitbank RD (wit/rood).    
 
6. Na 100 m, waar de veldweg bij ijzeren hek 
begint te dalen  gaat u R over het pad, dat 300 m  
verder haaks naar links buigt. Aan de Y-splitsing 
gaat u R over het smalle graspad.  Aan de  
T-splitsing bij het millenniumbos en zitbank gaat 
u L (+)  
 

(Het millenniumbos bestaat uit 20 beuken die de 20 
eeuwen symboliseren) 
 

Even verder loopt u tussen twee “beboste” 
luchtkokers door en volg het graspad RD.  
 

(Deze ontluchtingsschachten behoorden bij het 8 km 
lange ondergronds gangenstelsel van het voormalige 
NAVO-hoofdkwartier).  
 

Aan de bosrand gaat u R over het graspad met 
links de bosrand. Aan de T-splitsing bij infobord 
“Hoogcanne” gaat u L met links de bosrand 
 

(Hier bij het infobord is de plattegrond van een 
gehucht waar Bandkeramiekers hebben gewoond 
nagebouwd. De huisplattegrond is in 2013 
opgegraven en dateert uit circa 5000 voor Christus). 
 
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u R met links 
de bosrand. Negeer bospad links.  Aan de 4-
sprong loopt u RD over het bospad.  Aan de Y-
splitsing, met rechts een mooi hol dalend pad,  
gaat u L. Aan de 3-sprong meteen voorbij oude 
zitbank gaat u L omhoog. Aan de volgende 3-
sprong gaat u R (oranje kruis) het pad en even 
verder het trappenpad met reling omlaag.  
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(Even verder passeert u 2 zitbanken waar u prachtig 
uitzicht heeft o. a. het Albertkanaal en de 
meanderende Jeker).   
 
7. Beneden gaat u R en via de poort/hek loopt u 
de binnenplaats van Chateau Neercanne binnen.  
 

(Voor info kasteel zie infobordje links aan de 
mergelmuur bij poort. Indien een van de 
kasteelpoorten gesloten is, volg dan alternatief 
“Alternatief Chateau Neercanne”  beneden aan de 
routebeschrijving).   
  
Aan de andere kant verlaat u via poort het 
kasteelterrein **** Negeer omlaag lopend mooi 
hol zijpad rechts omhoog. Beneden aan de 
doorgaande weg bij grenspaal no. 69 gaat u  L 
omlaag en u loopt bij Kanne binnen.  Aan de  
ongelijke 4-sprong bij de barokke Heilig-
Grafkapel gaat u RD (Muizenberg).  
 

 
(De kapel is de kleine kopie van de H. Grafkerk in 
Jeruzalem. Zie infobordje. Hier hangt links aan de 
overkant aan de muur een oorlogsherinnerings-
plaquette. Links staat ook Huize Poswick (1714/zie 
infobordje) 

 

**** Volg nu de dalende doorgaande weg die naar 
rechts buigt.  
 

(Meteen links passeert u Hild’Ice dat bekend staat 
om het heerlijke ijs).   
 

Beneden aan de doorgaande weg gaat u R.  
(U passeert even verder  rechts Hotel–Brasserie In 
Kanne en Kruike met het mooie terras).  
 

Even verder  komt u bij de parkeerplaats. 
 
Alternatief binnenplaats Chateau Neercanne:  
Beneden aan de trap gaat u L. Vlak daarna, einde 
parkeerplaats, gaat u bij houten afsluitboom R 
het pad omlaag. Beneden bij het 
rijksmonumentale voormalig gecombineerde  
douanekantoor annex tramstation met 
dienstwoningen genaamd Neder–Canne (1894) 
gaat u R over de doorgaande weg en u loopt even 
verder langs de voorkant van het kasteel. Na 250 
m gaat u R over de asfaltweg en ga dan meteen 
bij hek R het lange trappenpad omhoog. Boven 
gaat u L de over grindweg met links de 
mergelmuur.  Ga nu verder bij **** in punt 7. 

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.  
 

 


