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Deze  wandeling gaat van start via de binnenplaats van Château Neercanne daarna gaat het  verder met 
pittige klimmetjes zo loopt u vier maal een helling omhoog maar dit wordt beloond met schitterende 
uitzichten. U gaat omhoog via het Cannerbos, het Bandkramiekers monument  en via het Millenniumbos 
loopt u omlaag. Dan wandelt u via veldwegen omhoog naar de Louwberg daarna door het Jekerdal en 
vervolgens weer omhoog naar de Sint-Pietersberg waar u even langs de afrastering van de voormalige 
ENCI groeve loopt.  Dan loopt u weer omlaag naar het Jekerdal. Voorbij watermolen en Hoeve Nekum  loopt 
u steil omhoog en via trappenpad loopt u door het Cannerbos omhoog. En zo weer terug naar Chateau 
Neercanne , U kunt na de wandeling even doorlopen en in Kanne bij Brasserie Hilde Ice of bij brasserie  
Kanne en Kruike even nagenieten. 
 
Startadres: Van Dopfflaan, 10 /  Chauteau Neercanne / Rijd verder dan de grote parkeerplaats en voor het 
Kasteel is nog een gratis parkeerplaats hier start de route.  

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 9,97 km  2.25 uur  64 m  206 m 
 

 
 

427. MAASTRICHT  10 km 
 

1. Met de rug naar infobord loopt u rechts richting 
Chateau Neercanne en via de poort loopt u RD 
over de binnenplaats van Château Neercanne.  
 

(De binnenplaats is te belopen ma. en di. van 08:00 
tot 18:00 wo. t/m zo. 08:00- 00.00. Als de poort 
gesloten is, loop dan even terug en ga na 50 m, 
einde parkeerplaats, 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 dan 
verder bij  **** in dit punt) 
 

(Chateau Neercanne is het enige terrassenkasteel 
van Nederland en 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. Aan het einde van de 
binnenplaats kunt u L vanaf het terras beneden de 
prachtige tuin bewonderen. Momenteel is het een 
exclusief restaurant).  
 

Via de andere kasteelpoort verlaat u weer het 
kasteelcomplex. **** Let op! Na 100 m, waar de 
grindweg voorbij groot hek een dalende smalle 
asfaltweg wordt, gaat u meteen bij oude 
grenssteen R het smalle mooie holle pad, gelegen 
tussen mergelwanden, omhoog   
 

2. Bijna boven aan de 3-sprong gaat u L. Waar 
bospad naar rechts buigt, negeert u meteen 
bospaadje rechts en loop RD met rechts de 
bosrand van het Cannerbos en links een 
grasstrook en het in 2013 aangeplante 
Hoogcannerbos. Negeer na 100 m volgende 
zijpad rechts (W). 50 m verder gaat u aan de Y-
splitsing L. (U verlaat hier de bosrand).  
 

(Even verder passeert u links het infobord 
“Hoogcanne”, een monument voor de 
Bandkeramiekers. Hier is de plattegrond van een 
gehucht waar Bandkeramiekers hebben gewoond 
nagebouwd. De huisplattegrond is in 2013 
opgegraven en dateert uit circa 5000 voor Christus).  
 

Meteen daarna bij bomencirkel, waarin een 
ontluchtingskoker staat en die omringd is met 
Maaskeien, gaat u R.  
 

(Hier staat links bij de bomencirkel een infobord  
“Hoogcannerbos” en een zitbank. Hier heeft u mooi 
zicht op de brede walnotenlaan).  
 

Meteen daarna gaat u weer R. Aan de bosrand 
gaat u L  (oranje kruis)  over het licht stijgende 
(gras)pad gelegen tussen twee ontluchtings-
schachten, die in bosjes staan.  
 

(Deze ontluchtingsschachten hoorden bij het 8 km 
lange ondergronds gangenstelsel van het voormalige 
NAVO-hoofdkwartier, dat hier tijdens de Koude 
Oorlog van 1955 tot 1993 in de Cannerberg was 
gehuisvest. Hier werd het luchtruim boven Europa 
bewaakt).  
 

Aan de cirkel, die bestaat uit 20 beuken die de 20 
eeuwen symboliseren, loopt u RD met rechts de 
bomencirkel. Meteen daarna bij zitbank gaat u RD 
door de licht dalende brede lindelaan met voor u 
zicht op de kerk in Vroenhoven.  
 

(Hier bij  zitbank ziet u o.a. de flats in de Maastrichtse 
wijk Daalhof en het hoogste gebouw van Maastricht 
namelijk de 151 m hoge tv-toren).  
 

Beneden voorbij afsluitboom en bij infobord 
“Millenniumbos” gaat u L over de veldweg.  
 

(Een eind verder passeert u grenspaal no.74). 
 

3. Steek de doorgaande weg over, stap over de 
vangrail en ga R het fietspad omlaag.  
 

(Als de vangrail te hoog is, ga dan 50 m naar L en 
steek daar de doorgaande weg over). 
 

Steek na 500 m beneden via de fiets 
oversteekplaats de voorrangsweg over en volg 
even het betonnen pad. Ga dan R 
(Bieslanderweg/wit-rood) over de 
betonstrokenweg. Negeer bij grenspaal nr. 78 
(beneden zijkant grenspaal) holle veldweg links 
omhoog. (U loopt hier precies over de grenslijn). 
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. Na 500 m gaat u boven 
op de Louwberg aan de kruising bij veldkruis L. 
Negeer vlak daarna bij het waterpompstation van 
de WML veldweg links omlaag.  
 

(U passeert meteen rechts een zitbank met mooi 
uitzicht op o.a. de Sint Petrus en Pauluskerk (1896-
1898) in de wijk Wolder).  
 

Aan de kruising bij zitbank loopt u RD (blauwe 
ruit).  
 

(U kunt hier even R gaan naar de Apostelhoeve (16e 
eeuw) waar u prachtig uitzicht heeft over het 
Jekerdal).  
 



  blz 3 van 3 

 

100 m verder, na huisnr. 102, heeft u mooi uitzicht 
over de vele kerken die Maastricht rijk is. 
 

(Verder omlaag lopend passeert u rechts de 
Theunisgroeve, een voormalige kalksteengroeve. Zie 
infobordje).  
 

Negeer bij herinneringskruis (1913) zijpad links.  
 

4. Volg verder de asfaltweg. Op de hoek bij 
restaurant gaat u R.  Meteen na het monumentje 
(vaas) van de markantste Maastrichtse 
vereniging, de in 1576 opgerichte 
gezelligheidsvereniging De Bobbel, gaat u weer R 
(Cannerweg). Aan de voorrangsweg gaat u R over 
het trottoir. Na 40 m gaat u L (blauwe 
ruit/Jekermolenweg) over de doodlopende weg. 
Negeer veldweg rechts. Steek de Jekerbrug over 
en loop RD. 
 

(Hier staat de Molen van Lombok daterend uit 
omstreeks 1500. De circa 60 km lange Jeker  stroomt 
in Maastricht via het stadspark in de Maas).  
 

Aan de 3-sprong gaat u R (blauw) over het pad. 
Steek aan de 3-sprong bij een omleiding van de 
Jeker (t.b.v. vissen) het bruggetje R over en ga R 
het onverharde pad. Boven aan de T-splitsing 
gaat u L over de asfaltweg en u komt bij het 
voormalig café “Den Dolaart “(wit pand). 
 

5. Tegenover dit wit pand gaat u RD het soms 
modderige (trappen)paadje omhoog.  
 

(U kunt ook even verder R het asfalt pad omhoog 
lopen. Ga dan boven bij de woningen R).  
 

Boven bij ijzeren nauwe doorgang gaat u RD 
omhoog met links van u een haag. Aan de 4-
sprong gaat u RD (wit-/rood) en loop dan via het 
brede trappenpad de Sint-Pietersberg verder 
omhoog. Negeer zijpaden. Boven aan de T-
splitsing gaat u R (gele zeshoek) over de 
grindweg. Negeer zijpaden.  
 

6. Na 500 m bij links op grasveldje staande grote 
zwerfstenen en twee liggende oude 
boomstammen gaat u R (blauwe ruit) het smalle 
pad omlaag.  
  

(Hier was links tot eind 2016 het begin– eindpunt van 
het Pieterpad, Het nieuwe eind-startpunt ligt nu bij de 
skywalk bij de voormalige ENCI groeve, die hier ook 
op de Sint Pietersberg ligt). 
 

Steek beneden bij Hoeve Canne (1866) de 
asfaltweg over en loop RD (Nekummerweg) de 
grindweg omlaag. 
 

(Hier ziet u links (huisnr. 454) Villa Nekum, één van 
de villa’s van Petrus Regout (1801-1878). Regout 
was een kleurrijk figuur in de Limburgse en 
Maastrichtse politieke geschiedenis en de eerste 
Nederlandse grootindustrieel. Hij was ook nog Eerste 
Kamerlid. Zelf heeft hij nooit in deze villa gewoond. 
Van 1854 tot 1878 hebben in deze villa jezuïeten 
gewoond).  
 

De grindweg wordt een smal pad dat u langs 
huisnr. 20 volgt. Via smal bruggetje steekt u de 
Jeker en vistrap over.  
 

(Meteen daarna ziet u bij de mooi vormgegeven 
picknickbank en infobord links de Nekummer 
watermolen (1856<).  
 

Een eindje verder passeert u  Hoeve Wijngaard 
Nekum (16e eeuw). Steek de voorrangsweg 
(Cannerweg) over en loop RD over de veldweg 
(Dalingsweg).  
 

(Voor u ziet u boven wijngaard  Apostelhoeve, één 
van de grootste, oudste en zeker de bekendste 
wijngaard van Nederland is).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L de veldweg 
omhoog. Bijna boven gaat u aan de omgekeerde 
Y-splitsing scherp L de (holle) veldweg omlaag. 
 

7. Omlaag lopend heeft u mooi uitzicht o.a. links 
op de rode toren van de St. Janskerk aan het 
Vrijthof. Na 400 m gaat u bijna beneden aan de 4-
sprong, waar de veldweg scherp links omlaag 
buigt, R het pad omhoog. Vlak daarna gaat u L 
het smalle bospaadje omhoog. Negeer zijpaadjes 
en loop rustig het pad, dat gedeeltelijk een 
trappenpad is, door het Cannerbos omhoog. 
Boven aan de T-splitsing   gaat u L.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u na 10 m bij een 
klaphek en zitbank waar u mooi uitzicht over 
Maastricht heeft).  
 

**** Negeer alle zijpaden en blijf het pad boven 
door het bos RD volgen. Aan de 3-sprong bij 
zitbank gaat u L (oranje kruis) het pad langs een 
dikke eik omlaag. Negeer zijpaadjes en blijf het 
slingerende smalle pad RD door het hellingbos 
volgen. Een eind verder buigt het pad naar 
rechts. Meteen daarna aan de volgende 3-sprong 
gaat u L (oranje kruis) het pad, dat even verder 
een trappenpad wordt, omlaag.    
 

(Bij 2 zitbanken, u heeft hier 4,6 km gelopen, heeft u 
prachtig uitzicht op de meanderende Jeker en het 
Albertkanaal, de 129,5 km lange waterverbinding 
tussen Antwerpen en Luik).  
 

Beneden komt u weer uit bij het kasteel/ 
parkeerplaats. 
 

(U kunt de wandeling afsluiten in Kanne. U kunt met 
auto naar Kanne rijden, maar u kunt dit natuurlijk ook 
lopend doen. Steek dan RD de binnenplaats van het 
kasteel over en loop RD. Na 250 m gaat u beneden 
aan de doorgaande weg L omlaag. Na 100 m aan de 
4-sprong bij de H. Grafkapel (1647) gaat u RD  en 
vlak daarna komt u links bij IJssalon Tearoom Hild 
Ice (Ma. gesloten). Als u de dalende doorgaande weg 
blijft volgen en na ruim 50 m beneden R gaat, dan 
komt u na 100 m  bij brasserie  Kanne en Kruike, 
Statiestraat 39. Ook een leuke  plek met leuk terras).  

 

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.   


