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Vanuit het gezellige Kanne loopt u via St. Pietersberg naar de Hoeve Caestert, Via de hangbrug over het 
Albertkanaal loopt naar de Tiendeberg, waar u prachtig uitzicht heeft.  Via bos loopt u terug. De route heeft 
twee hellingen maar zijn gemakkelijk te lopen.   Aan het eind kunt u genieten van et heerlijke ijs van Hilde 
Ice! 
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Startpunt: IJssalon Tearoom Hild" Ice,  Boys 7, Kanne. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,83 km  2.20 uur  65 m  119 m 
 

 
 

137. KANNE 9,8 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon gaat 
L omlaag. Meteen daarna gaat u R over de 
voorrangsweg. Negeer zijweg scherp rechts 
omhoog. Neem nu de tweede weg L. (Aan beide 
zijden is een grote parkeerplaats). Volg tot nader 
order de paaltjes met de gele rechthoek. Bij 
huisnr. 19 gaat u L. Aan de 4-sprong gaat L en  
via brug steekt u het 60 km lange riviertje de 
Jeker over dat via het stadspark in Maastricht in 
de Maas. Aan de 3-sprong bij groot Christusbeeld 
gaat u R (St.-Hubertusstraat). 
 

(U passeert de met  mergelsteen gebouwde St. 
Hubertuskerk (1938). De mergelstenen gotische 
westertoren stamt uit de 15e _16e  eeuw).  
 

Aan de kruising loopt RD (Pruis) omhoog. Negeer 
bij elektriciteitstoren zijpaden en loop verder RD 
omhoog. Waar de asfaltweg naar links buigt, gaat 
u R het trappenpad omhoog.  
 

(Hier staat rechts aan de asfaltweg, 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).   
 

Boven bij grenspaal no. 58 gaat u R over de brede 
grindweg.     
 

2. Negeer bij verbodsbord zijweg schuin rechts 
omlaag. Aan de 4-sprong bij groot infobord gaat u 
RD. Negeer meteen zijpad links omhoog. (Een 
eindje verder passeert u grenspaal no.55)). Negeer na 
250 m zijpad rechts.  
 

(U passeert een weiland waarin grenspaal no. 54 en 
twee oude stenen grenspalen staan).  
 

Aan de 5-sprong nabij grenspaal no. 53 gaat u bij 
afsluitboom  en bord “Einde natuurgebied” R 
verder over het brede pad met links de bosrand en 
rechts een weiland. Negeer bij picknickbank en 
infobordje bospad links. Aan de 3-sprong bij de 
gerestaureerde monumentale Hoeve Caestert 
(1686/zie infobord) gaat u R (rood-wit) de grindweg 
omlaag. (U verlaat hier de gele rechthoek). 
 

3. Negeer breed bospad links. Aan de 5-sprong 
gaat u bij verbodsbord RD/R (rood-wit/paars) 
omlaag het smalle pad gelegen tussen de akkers 
omlaag.  

 

(Voor u ziet u de plezierjachthaven en de brug in 
Kanne, de eerste hangbrug van België).  
 

Beneden gaat u R over de betonstrokenweg. Na 
100 m, waar de betonstrokenweg overgaat in 
betonweg, gaat u bij zitbank L het pad omlaag 
richting het 129,5 km lange Albertkanaal (1939) de 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. 
Beneden aan de 3-sprong voor het “sifonhuisje” 
gaat u R (wit-rood).  
 

(Hier stroomt de Jeker, via een grote “buis”, onder 
het Albertkanaal door. Aan de andere kant van het 
kanaal gaat de Jeker omlaag en komt hier weer 
omhoog. Vandaar de naam: sifonhuisje.  
 

Hier ziet u links in de verte de 1300 m lange en circa 
60 m hoge “doorbraak van Caestert”, waar u boven 
langs bent gelopen en die gerealiseerd werd bij de  
aanleg van het kanaal). 
 

Negeer zijpaadjes en volg het pad met rechts 
achtertuinen van woningen en links de circa 60 
km lange Jeker, die via het stadspark in 
Maastricht in de Maas stroomt.  
 

4. Aan de T-splitsing steekt L via houten 
bruggetje de Jeker over. Meteen na bruggetje 
gaat u R het asfalt- fietspad omhoog. Boven aan 
de voorrangsweg gaat L. Steek nu via de 
hangbrug, de eerste hangbrug van België, het 
Albertkanaal over.  
 

(Het Albertkanaal is de 129,5 km lange 
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. Het 
kanaal werd op 30 juli 1939 officieel geopend, maar 
om de invasie van de Duitsers bij het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog te stuiten, werden in sept. 
1939 vrijwel alle bruggen opgeblazen. Het kanaal 
werd dan ook pas in 1946 in gebruik genomen. Links 
ziet u in weer de “doorbraak van Caestert),.  
 

Negeer op de brug trappen omlaag. Steek aan de 
andere kant van de brug, vlak voor de rotonde 
met het kunstwerk van de “de boottrekker”, via 
het zebrapad de voorrangsweg over. Bij het 
bushuisje  “Rijkswacht” gaat u L de klinkerstoep 
omlaag.  
 

(Links ligt de voormalige Rijkswacht kazerne).  
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Let op! Bij huisnr. 64 gaat u R (Grootbergpad).  
  

5. Boven aan de klinkerweg gaat u R (Avergat).  
Na 20 m, voor huisnr. 42, gaat u L (groene 
rechthoek) het graspad omhoog richting grotten. 
Volg vanaf nu de route van de groene rechthoek. 
Meteen achter de tuin van het huis gaat u R het 
trappenpad omhoog. Blijf dit holle graspad 
omhoog volgen. Na volgend trappenpad gaat u 
boven L de veldweg omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij oorlogsmonument gaat u R over de 
veldweg gelegen tussen akkers.  
 

(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). 
 

Loop hier aan deze 3-sprong even links de berm 
omhoog en ga dan links over de brede 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).     
 

6. Aan de T-splitsing gaat u R over de betonweg. 
Aan de volgende T-splitsing gaat u L. Negeer 

zijweg rechts. Aan de kruising bij  
verkeersborden gaat u R. Boven aan de 3-sprong 
bij boom en haag gaat u R over de betonweg. 
Negeer  meteen veldweg rechts. De betonweg 
wordt een veldweg. Negeer na circa 200 m 
veldweg rechts. Aan de bosrand gaat u bij 
betonblokken R over het pad langs de bosrand.  
 

7. Aan de T-splitsing, waar twee paden van links 
komen, gaat u R. Negeer zijpaden en volg nu 
geruime tijd dit bospad boven langs het 
Albertkanaal.  
 

(Links beneden ziet u tussen de bomen door het 
Albertkanaal).  
 

Steek aan het einde van het pad de parkeerplaats 
schuin rechts over. Aan de asfaltweg gaat u R. 
Vlak daarna aan de Y-splitsing gaat u L. Negeer 
zijweg (fietspad) links. 
 

8. Aan de volgende Y-splitsing bij zitbank gaat u 
R. Negeer voorbij huisnr. 40 zijpad rechts 
omhoog. (U verlaat hier de groene rechthoek). Bij 
huisnr. 48 gaat u L (Grootbergpad) via het 
trappenpad omlaag. Aan de voorrangsweg L en 
steek weer de hangbrug over het Albertkanaal 
over. Negeer alle zijwegen en loop RD door het 
centrum van Kanne.  Na bijna 700 m komt u weer 
bij  ijssalon waar u nog iets kunt eten drinken. 
(Maandag gesloten). 

 
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.   
 


