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Tijdens deze pittige en afwisselende grenswandeling wandelt u omlaag naar de rand van de Maastrichtse 
wijk Wolder. Dan loopt u omhoog naar de Louwberg en passeert u wijndomein de Apostelhoeve. 
Vervolgens loopt omlaag naar het Jekerdal en dan loopt u de Sint-Pietersberg omhoog. Dan loopt u omlaag 
naar de rand van de ENCI-groeve waar u bij Chalet D’n Observant en in de groeve liggende Bistro Hoffmanni 
kunt pauzeren.  De terugweg gaat weer omhoog en dan loopt u omlaag naar Kanne. Bij punt 5 kunt u in 
Kanne naar Eetcafé de Sjötter lopen, een mooie pauzeplek met terras.  Dan loopt u na de hangbrug over 
het Albertkanaal de Tiendeberg omhoog waar u schitterend uitzicht heeft. Door bossen loopt u terug naar 
het startadres, waar een fijn terras is. 
 

Startpunt: Parkeerplaats  Maastrichter Steenweg 200, Vroenhoven. (Tel:0032-12241818). 
(Komend vanuit Maastricht gaat u meteen voorbij de brug over het Albertkanaal L (Kanaalstraat). Parkeer op de 
grote rechts gelegen openbare parkeerplaats).   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

12,35 km  3.20 uur  70 m  233 m 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
tel:0032-12241818
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657. VROENHOVEN 12,3 km 
 

1.  Aan de voorrangsweg bij oorlogsmonument 
gaat u R en via de 86 m hoge brug steekt u het 
Albertkanaal over. 
 

(Als u hier voordat u de brug oversteekt rechts de 
trappen omlaag loopt, dan komt u beneden bij een 
lange zitbank. Hier staan op de muur de namen van 
alle soldaten, piloten en burgers, die op 11 april 1940 
bij de inval van de Duitsers om het leven kwamen. 
Aan de overkant van de brug staat een 
oorlogsbunker, waar u om heen kunt lopen. U heeft 
dan mooi uitzicht op het Albertkanaal). Tijdens zware 
gevechten op 10 mei 1940, sneuvelden een tiental 
Belgische soldaten in deze bunker). 
 

Meteen na de brug gaat u R (fietsroute 401) over 
het fietspad richting Kanne.   
 

(In de verte ziet u de hoge schoorsteen van de ENCI 
fabriek waar u straks nog komt).   
 

Neem nu de eerste brede grindweg L  
 

(Loop nog even RD over het fietspad en steek aan 
het eind van de vangrail de weg over).  
 

Bij huisnr. 8 gaat u R over de veldweg.  Aan de 4-
sprong bij plaatsnaambord Maastricht gaat u R 
langs het voetbalveld. Bij de ingang van het 
sportcomplex Wolder wordt de asfaltweg een 
veldweg. Negeer veldwegen links. (U loopt hier 
precies over de grenslijn van Nederland en België).    
 

2. Beneden aan de T-splitsing bij grenspaal no. 78 
(zijkant) gaat u  L over het betonstroken pad.  Aan 
de 3-sprong gaat u R over de veldweg met links  
een wit huis.  Aan de Y-splitsing bij uitstroom van 
de 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 L. Negeer meteen bij het 
waterpompstation van de WML veldweg links 
omlaag.  
 

(U passeert meteen rechts een zitbank met mooi 
uitzicht o.a.  beneden op de Sint Petrus en 
Pauluskerk (1898) in de wijk Wolder en de hoogbouw 
in de wijk Daalhof waar de 151 m hoge tv-toren, het 
hoogste bouwwerk van Maastricht, staat). 
 

De veldweg wordt een dalende smalle asfaltweg. 
Aan de kruising bij zitbank gaat u R (blauwe ruit) 
(even) omhoog. U passeert het wijndomein de 
Apostelhoeve.  
 

(De wijngaard van dit wijndomein is één van de 
grootste, oudste en zeker de bekendste wijngaard 
van Nederland). 
 

Volg dan het steile (grind)pad omlaag.  
(Omlaag lopend passeert u aan het einde van de 
links gelegen wijngaard en voor akker de 

Apostelgroeve (1772). Zie infobordje. Links ziet u de 
met Kunradersteen gebouwde Theresiakerk met de 
groene spitse toren. Hier ziet u ook de  bijna 80 m 
hoge rode  kerktoren van de St. Janskerk en de twee 
torentjes van de St. Servaasbasiliek aan het Vrijthof).  
 

Beneden aan de 3-sprong gaat u RD. Steek vlak 
daarna de voorrangsweg over en loop RD 
(blauwe ruit/Nekummerweg) over de doodlopende 
asfaltweg. Bij ingang naar Wijngoed Hoeve 
Nekum  (16e eeuw) volgt u RD  (blauwe ruit) de 
grindweg met rechts een wijngaard.   
 

(Links heeft u mooi zicht op wijngaarden van de 
wijndomeinen Apostelhoeve en Nekum Hoeve).  
 

Bij de mooi vormgegeven picknickbank en 
infobord steekt u via smal bruggetje  de Jeker en 
de vistrap over.  
 

(Hier ziet u rechts de Nekummer watermolen 
(1856<). Zie infobord).   
 

Volg het pad, dat even verder een brede grindweg 
wordt, RD.  
 

(Even verder ziet u rechts Villa Nekum (huisnr. 454), 
één van de villa’s van Petrus Regout (1801-1878), de  
eerste Nederlandse groot - industrieel. Zelf heeft hij 
nooit in deze villa gewoond. Van 1854 tot 1878 
hebben in deze villa jezuïeten gewoond).   
 

Steek bij Hoeve Canne (1886) de asfaltweg over 
en loop bij verbodsbord RD (blauwe ruit/wit-rood) 
het smalle pad links langs deze voormalige hoeve 
omhoog 
 

3. Na 300 m gaat u boven op de Sint Pietersberg 
bij grote zwerfstenen R over de brede grindweg. 
 

(Na 40 m heeft u links bij afrastering mooi uitzicht op 
de ENCI groeve. Bij de kegelvormige loods, rechts 
van de hoge schoorsteen, ligt Chalet D’n Observant 
waar u straks langs komt).   
 

Neem nu het eerste bospaadje L langs de 
bosrand en later door het bos. (U loopt dus niet de 
grindweg omlaag).  Boven aan de T-splitsing gaat 
u L over het brede bospad, dat meteen scherp 
naar rechts buigt. Negeer meteen zijpaadje links 
en volg het bospad RD boven door het bos. Aan 
het eind van het pad loopt u voorzichtig, zeker bij 
nat weer,  het trappenpad omlaag.  
 

(Hier bij de afrastering heeft u weer mooi uitzicht over 
de groeve).  
 

Beneden gaat u L over het brede bospad.  Negeer 
zijpaden.  Aan de omgekeerde Y-splitsing loopt u 
RD (rode driehoek/wit-rood) het brede bospad 
omhoog. Vlak daarna gaat  u aan de 3-sprong RD 
(rode driehoek/wit-rood/oranje kruis) de grindweg 
omhoog.   
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Negeer bij zitbank en infobordje zijpad rechts en 
loop verder RD over de brede grindweg die een 
eindje verder naar links buigt.   
 

(Hier bij de zitbank heeft u mooi uitzicht op Château  
Neercanne. Dit 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. Momenteel is het een 
exclusief restaurant).  
 

Negeer graspad rechts richting picknickbank. 
Negeer bij zwerfsteen graspad rechts omlaag.  
 

4.  Let op!  Na 60 m, waar de grindweg naar 
rechts buigt, gaat u L over het bospaadje. Volg 
het pad, dat enkele scherpe bochten maakt, RD 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong bij afrastering 
gaat u L omlaag parallel aan de vijver.  (Na 10 m 
kunt u L een paadje inlopen voor mooi uitzicht op de 
vijver).  U passeert een grote schuilhut en loop 
dan RD langs de parkeerplaats naar het Chalet 
D’n Observant.   
 

(Hier kunt u binnen of op het terras iets eten of 
drinken. Ma. en di. gesloten. Hier heeft u  prachtig 
uitzicht over de ENCI groeve. In het chalet is ook het 
“infocentrum” ENCI gebied gehuisvest. U kunt ook  
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. (U passeert in de groeve Bistro 
Hoffmanni, een leuke uitspanning).  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).   
 

Ga nu R over het asfaltpad.  Na 50 m (bij opening 
in betonnen rand) gaat u R (fietsroute 12/401) en 
loop het brede pad langs de bosrand omhoog 
met rechts beneden de parkeerplaats. (Kijk 
omhoog lopend ook nog eens achterom).  U 
passeert een afsluitboom en volg het brede pad 
RD (fr. 12/401) verder omhoog. Negeer boven 
zijpaadje rechts en even verder zijpad links 
omhoog en loop RD langs de afsluitboom.  Aan 
de kruising gaat u R (fr.12/401) de brede grindweg 
omlaag.  Negeer zijpaadje scherp links omlaag.   
 

(Hier heeft u mooi uitzicht op de hangbrug over het 
Albertkanaal in Kanne, de eerste hangbrug van 
België). 
 

5. Na 50 m, net voorbij grenspaal no. 58, gaat u L 
(gele rechthoek/oranje kruis) het pad via het 
draaihekje omlaag. Beneden gaat u  L (De Pruis)  
de asfaltweg omlaag en u loopt Kanne binnen. 
Beneden aan de 4-sprong voor de met 
mergelsteen gebouwde St. Hubertuskerk (1938) 
gaat u L (Bovenstraat).  
 

(Als u hier R gaat en meteen na de kerk L 
(Brugstraat) gaat, dan komt nu na 100 m bij Eetcafé 
de Sjötter, een leuke pauzeplek met terras). 
 

Voorbij huisnr. 28 gaat u R (Rouw) over het 
klinkerpad, dat even verder een smal dalend pad 
wordt. Aan de 3-sprong gaat u RD en steekt u via 
het bruggetje de Jeker over.  Aan de T-splitsing 
gaat u L (gele rechthoek) over het fietspad.  Neem 
vlak voor het Albertkanaal de ijzeren trap 
omhoog. Steek boven op de brug de doorgaande 
weg over en ga dan L over de brug.  
 

(Even verder op de brug passeert u twee zitbanken 
met mooi uitzicht op het Albertkanaal, de 129,5 km 
lange waterverbinding tussen Antwerpen en Luik).   
 

Ga nu R (rode driehoek/groene rechthoek/blauwe 
ruit) de ijzeren trap omlaag en u verlaat weer de 
brug. Beneden aan het fietspad gaat u L. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u R (fr. 80) het 
fietspad omhoog. (Links beneden ziet u een grote  
bijzondere volière). 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.  Voorbij huisnr. 40 gaat u R 
(groene rechthoek)  het klinkerpad omhoog, dat 
meteen een stijgend graspad wordt. Boven aan 
de T-splitsing gaat u na klaphek L (groene 
rechthoek) het pad omhoog.   
 

6.   Boven aan de T-splitsing gaat u R de veldweg 
omlaag.  
 

(Meteen rechts heeft u bij het klaphek mooi uitzicht 
o.a. op de plezierjachthaven. Omlaag lopend 
passeert u achtereenvolgens links de kleine groeve 
Zavelkoel, rechts ontluchtingspijpen van grotten en 
even verder bij ijzeren hek (privé) het 
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. 
 

Beneden aan de ruime 3-sprong bij infopaal gaat 
u R (Zusserbel) de betonplatenweg omlaag.   
 

(U passeert links het militair kerkhof (1946) ter 
herinnering aan de gesneuvelden van het  Belgische 
2e Regiment Grenadiers, die o.a. omkwamen bij de 
verdediging van de bruggen over het Albertkanaal op 
10 mei 1940. De slachtoffers zijn later voor een deel 
door de familie herbegraven, daarna zijn de laatste 
resten in 1974 overgebracht naar de begraafplaats in 
Veldwezelt. Het kerkhof heeft nu een symbolische 
functie).   
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u L verder 
omlaag. Meteen daarna gaat u L de parkeerplaats 
op en steek deze RD over richting houten 
overkapping. Volg bij de overkapping RD (groene 
rechthoek) het stijgend bospad met rechts 
beneden het Albertkanaal.  Negeer boven 
zijpaadje links.   
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Volg boven nog geruime tijd dit bospad RD 
(groene rechthoek), parallel aan het rechts 
beneden gelegen kanaal.  Aan de 4-sprong bij 
“grasveld” gaat u R over het brede licht dalende 
bospad. (U verlaat hier de groene rechthoek en u 
loopt nog steeds parallel aan het rechts  beneden 
gelegen kanaal). Na 700 m gaat u voorbij 

afsluitboom en bij zitbank RD/R (pijl) over de 
betonplatenweg. Negeer zijwegen.   
 

(Bijna aan het eind van deze weg passeert u bij links 
gelegen grote parkeerplaats rechts het internationaal 
vredesmonument “Wereldvredesvlam”).   
 

U komt weer bij de parkeerplaats. 
 
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.   

 

 

 


