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  blz 2 van 4 

 

Tijdens deze pittige en afwisselende grenswandeling loopt u eerst naar de top van 71 m hoge Observant, 
de kunstmatige heuvel op de St. Pietersberg. Dan loopt u via de voormalige hoeve Caestert  via de rand 
van Petit-Lanaye loopt u omhoog naar het Plataeu van Caestert en dan loopt u omlaag naar  het Belgische 
plaatsje Kanne waar u kunt pauzeren bij Eetcafé de Sjötter en Hilde ice. De terugweg gaat o.a. via de 
binnenplaats van Château Neercanne en langs de Duivelsgrot. U kunt de klim naar D’n Observant mijden 
door de wandeling in te korten tot 10,3 km. Bij Châlet D’n Observant is het na afloop goed toeven. Hier kunt 
u nog 2,4 km  (2 x 1,2 km) door de ENCI-groeve lopen. (Verboden voor honden). U kunt ook rondleidingen 
vooraf bespreken. 

 

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.  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,78 km  3.15 uur  121 m  259 m 
 

                       

                   655 MAASTRICHT 11,5 km – 10,3 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang loopt u RD met 
rechts van  u de (vis)vijver. Aan het einde van de 
parkeerplaats, einde vijver, gaat u L omhoog en 
ga dan meteen bij verbodsbord R (omgekeerde 
paarse trapezoïde) de grindweg omhoog met 
links de bosrand en rechts van u de vallei.  
 

(Kijk omhoog lopend ook nog even achterom).  
 

Na 500 m gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing L 
(wit-rood/paars) de grindweg verder omhoog, die 
vlak daarna rechts (wit-rood) omhoog buigt. Na 
bijna 200 m (50 m voor groot houten hek) gaat u 
scherp L (paars) over het bospad. (U loopt nu even 
parallel aan de links beneden gelegen grindweg, die 
u net omhoog gelopen bent). Negeer zijpaadjes.  
Aan de brede grindweg gaat u R/RD omhoog.  
 

(Rechts beneden ziet u de Belgische plaats Kanne, 
waar u straks doorheen loopt).  
 

Negeer zijpaden. Na 100 m, einde bocht naar 
links,  gaat u L het pad omhoog. Vlak daarna gaat 
u boven aan de 3-sprong bij grote zwerfsteen en 
infobordje RD verder omhoog met even verder 
links van u een groot grasveld. 
 

2. Aan de ongelijke 4-sprong bij zitbank loopt u 
RD  het brede grindpad omhoog. (U komt straks 
hier weer terug).  
 

(Degene, die 10,3 km loopt, gaat hier R langs de 
zitbank het (gras)pad omhoog. Boven aan de 3-
sprong bij zitbank gaat u RD/R het pad omlaag. Ga 
dan verder punt 3).  
 

Negeer zijpaden.  
 

(Na 100 m passeert u een picknickbank, na 300 m 
een zitbank en na 400 m weer een picknickbank).  
 

Na  de ruime bocht naar rechts gaat u na 700 m 
boven aan de T-splitsing (einde pad) op D'n 
Observant L.  
 

(Hier kunt u R naar het  uitkijkpunt D’n Observant 
lopen. D'n Observant is een kunstmatige berg op de 
Sint Pietersberg met als hoogste punt 170,8 m N.A.P. 
Boven kunt u vanaf een stervormig uitzichtplatform 
genieten van de prachtige  vergezichten (afhankelijk 
van onderhoud (snoeien) Natuurmonumenten. Hier 
boven bij de grote stervormige korfschansmuur staat 
een picknickbank, zitbank  en infobord).  
 

Voorbij betonnen paal en zitbank loopt u RD het 
trappenpad omlaag. Beneden gaat u L de 
grindweg omlaag. Negeer zijpaden. (Hier bent u 
net omhoog gelopen). Beneden aan de 4 sprong bij 
zitbank gaat u L het (gras)pad omhoog.  
 

3. Boven aan de 3-sprong gaat u R omlaag.  
Beneden aan de 3-sprong gaat u R omlaag. 
Meteen daarna steekt u het hoog liggende 
mountainbikepaadje oven en ga dan meteen L. 
Meteen daarna loopt u bij afsluitboom en bord 
“Einde natuurgebied” RD (omgekeerde paarse 
trapezoïde/gele rechthoek/rode driehoek/wit-
rood) over het pad met links de bosrand en 
rechts een groot weiland.  Negeer zijpaden.  
 

(U loopt hier over Belgisch grondgebied. Na 250 m 
passeert u bij infobordje een picknickbank).   
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  blz 3 van 4 

 

Na 400 m aan de ruime 3-sprong bij de 
gerestaureerde monumentale Hoeve Caestert 
(1686/zie infobord) gaat u bij verbodsbord RD 
(rode driehoek/gele rechthoek) met links de 
mergelmuur.  
 

(Aan het einde van de mergelmuur passeert u rechts 
een doline (zie infobord)). 
 

Voorbij de mergelmuur gaat u aan de 3-sprong in 
het bos bij afsluitboom L het bospad omlaag Aan 
de volgende 3-sprong bij twee pilaren, waarvan 
een is omgevallen, gaat u L verder omlaag.  (U 
passeert een mergelwand/merglegrotten). Negeer 
zijpaden. Bij mooie mergelwand gaat u R onder 
de boog door en volg het dalende pad.   
 

(Als u hier na de boog L gaat, dan heeft u meteen 
prachtig uitzicht over de brede Maas.  
 

Omlaag lopend ziet u voor het kanaal dat hier vlakbij 
bij de Sluis van Ternaaien ligt. Het kanaal verbindt 
via het korte gedeelte van de bevaarbare Maas het 
Albertkanaal en het Julianakanaal.  
 

Omlaag lopend passeert u rechts een mergelwand 
met vuursteen lagen).     
 

Beneden bij  trafohuisje en infobord in Petit-
Lanaye (Klein Ternaaien) gaat u bij afsluitboom R 
(rode driehoek) het pad omhoog met links uitzicht 
op het beneden gelegen kanaal.  Na ruim 300 m 
gaat u aan de T-splitsing voor mergelgrot L (rode 
driehoek) verder omhoog.   
 

4. Waar na 150 m boven het brede pad naar 
rechts buigt, gaat u RD het smalle pad omhoog. 
Meteen daarna gaat u L over het pad met rechts 
grasland/akker en links de bosrand.  Na 400 m 
gaat u R over het pad door de bosstrook/ 
struikgewas, Negeer zijpaden en volg geruime dit 
pad, dat na 250 m een breder pad/veldweg wordt 
met links het diep gelegen  Albertkanaal, dat u 
niet ziet.  (“doorbraak van Caestert). Na 1,2 km aan 
de 5-sprong steekt u RD de brede grindweg over 
en loopt u bij verbodsbord schuin L (wit-
rood/omgekeerde paarse trapezoïde) het pad 
gelegen tussen  akkers omlaag.  
 

(Voor u ziet u de plezierjachthaven in Kanne 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. Aan de T-splitsing 
bij houten brug gaat u R het smalle pad omhoog.   
 

5. Boven aan de T-splitsing in Kanne gaat u L 
omlaag.  Aan de 4-sprong gaat u RD met links de 
met mergelsteen gebouwde St. Hubertuskerk 
(1938), waarvan de  mergelstenen gotische 
westertoren uit de 15e/16e  eeuw stamt. Negeer 
zijwegen.  
 

(Als u meteen voorbij de kerk L (Brugstraat) gaat dan 
komt u na 150 m bij brug over de Jeker bij  Eetcafé 
de Sjötter met terras.  
 

Hier aan de Brugstraat staat meteen links bij de kerk 
een oorlogsmonument).  
 

Bij grenspaal no. 63 (achterkant) loopt u RD en u 
verlaat de bebouwde kom. Na  50 m gaat u  L 
(geel kruis) over het pad.  (Voor u ziet u Chateau 
Neercanne). Via brug steekt u de Jeker over en 
volgt u de kasseienweg RD door het oude 
gedeelte van Kanne.  
 

(Hier ligt rechts aan de Jeker de uit witte mergelsteen 
gebouwde monumentale korenmolen genaamd 
Smokkelmolen daterend  van vóór 1640. In 1650 
(ijzeren muurankers in de gevel) vond een herbouw 
plaats. In 1969 werd de watermolen stilgelegd).      
 

Aan de voorrangsweg gaat u L. Aan de 4-sprong 
gaat u R omhoog.  
 

(U passeert Hilde Ice, bekend om zijn heerlijk ijs en 
patisserie Smet bekend om het heerlijk gebak).  
 

Meteen daarna gaat u R de doorgaande weg 
omhoog. Vlak daarna aan de ongelijke 4-sprong 
bij de barokke Heilig-Grafkapel gaat u RD 
(Muizenberg) omhoog. 
 

(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)).  
 

Na 100 m bij de Cannergroeve (zie infobord) en 
grenspaal no. 69 gaat u R de smalle asfaltweg   
omhoog. Negeer mooi zijpad links omhoog en 
een eindje verder loopt u via de poort de 
binnenplaats van Château Neercanne binnen.  
 

(Is de poort gesloten, volg dan de beneden staande 
beschrijving ” Omleiding gesloten poort”.   
 

(Als u hier R over het terras loopt, dan ziet u achter 
het muurtje de prachtige kasteeltuinen. Dit is het 
enige terrassenkasteel van Nederland en werd in 
1698 gebouwd door de toenmalige gouverneur, 
Baron Daniël van Dopff, om zijn gasten waaronder 
Czaar Peter de Grote, een statig onderkomen te 
bieden. Momenteel is het een exclusief restaurant).  
 

6.  Loop RD over de binnenplaats en via de 
volgende poort verlaat u weer het kasteel. **** 
Negeer zijpaden en volg RD de asfaltweg door de 
helling van de Cannerberg.  



(Een eind verder passeert u links bij groot ijzeren hek 
de ingang van het voormalig ondergronds Navo 
hoofdkwartier Cannerberg. Het was een uiterst 
geheim commandocentrum in de Koude Oorlog. Zie 
infobord).  
 

Vlak daarna aan de 3-sprong bij trafohuisje en 
ingang van de grot “Jezuïetenberg” gaat u R 
(oranje kruis) de smalle eenrichtingsweg omlaag.  
 

(De groeve Jezuïetenberg is één van de mooiste 
bewerkte kalksteengroeven ter wereld.  
 

Omlaag lopend ziet u rechts beneden aan de 
doorgaande weg het monumentale gecombineerde 
voormalig douane kantoor annex tramstation met 
dienstwoningen genaamd Neder–Canne (1894)).  
 

Steek beneden de doorgaande weg over en ga RD 
(Jezuïtenpad/oranje kruis) over het pad. Een eind 
verder steekt u weer de Jeker over. Aan de 
asfaltweg gaat u R.  Na ruim 100 m gaat u bij  
verbodsbord L (oranje kruis) over de grindweg. 
Voorbij  afsluitboom gaat u R (oranje/gele 
zeshoek) de grindweg omhoog met links de 
bosrand. Let op! Na 150 m bij breed houten hek 
gaat u R (gele zeshoek) door het klaphek en steek 
RD het weiland over met rechts prachtig zicht op 
Château Neercanne. Ga bij volgend breed houten 
hek door het volgende klaphek en loop RD (gele 
zeshoek/oranje kruis/rode driehoek) door het 
smalle weiland/grasland. Aan de 3-sprong gaat u  

L met links de Duivelsgrot en rechts een 
waterpoel.  Volg nu het brede graspad RD 
omhoog richting hoge schoorsteen van de 
voormalige ENCI en links de grashelling. Aan de 
T-splitsing gaat u L (even) steil het (grind)pad 
omhoog. Boven bij zwerfsteen en zitbank gaat u 
R over de brede grindweg.   
 

7. Let op!  Na ruim 50 m, waar de grindweg bij 
infobord naar rechts buigt, gaat u  L het smalle 
bospad omlaag en volg het dalende bospad dat 
enkele bochten maakt.  Beneden gaat u L het 
brede pad omlaag met rechts de (vis)vijver en 
links afrastering.  U komt weer bij het chalet, de 
sponsor van de wandeling, waar u binnen of op 
het terras nog iets kunt eten of drinken. Ma. en di. 
gesloten. Hier is ook het “infocentrum” ENCI 
gebied gehuisvest.   
 

Omleiding gesloten poort: 
 

Loop even terug  en ga bij mergelmuur L naar de 
tuin  en loop via trap omlaag met links het 
kasteel. Beneden aan de asfaltweg gaat u  L 
(Kapelstraat). Meteen daarna gaat u L over de 
doorgaande weg met links mooi zicht op de 
voorkant van het kasteel. Bijna 150 m voorbij 
tuin/muur gaat u L het (gras)pad omhoog. Boven 
aan de asfaltweg (toegangsweg kasteel) gaat u R. 
Ga dan verder bij **** in punt 6  

 
(U kunt ook nog de ENCI groeve inlopen. Via de  brede grindweg loopt u dan door een gedeelte van de groeve met 
o.a. mooi zicht op de grotten en de vuursteenlagen in de mergelwanden. Na 1,2 km kunt u via de  128 stalen en 80 
betonnen traptreden omhoog lopen naar het  145 m² uitkijkplatform. Hier heeft u op het 18 m overstekend stalen 
uitkijkpunt (sky-walk), 40 m boven de groeve, prachtig uitzicht over de groeve en op o.a. de Maas.  Vanaf eind 
2016 is hier het nieuwe begin– en eindpunt van het Pieterpad  U moet dan weer hetzelfde stuk  teruglopen maar 
het uitzicht is dan weer anders ).  
 
 

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.   

 

 


