661. KANNE 10,4 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze afwisselende wandeling met enkele boshellingen wandelt u via de binnenplaats van het
prachtige Chateau Neercanne door het Cannerbos omhoog. Via het Millenniumbos loopt u naar de rand
van Maastricht. De terugweg gaat over de Sint-Pietersberg en langs de Duivelsgrot. Halverwege liggen
twee cafés, twee leuke pauzeplekken. Aan het eind is een fijn terras. De route biedt schitterende uitzichten
o.a. over het Jekerdal.

Startpunt: Eetcafé de Sjötter, Brugstraat 35, Kanne.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,40 km

2.25 uur

63 m

119 m

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.

blz 2 van 3

661. KANNE 10,4 km
1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé gaat
u L.
Voorbij oorlogsmonument en de SintHubertuskerk, waarvan de toren uit de 15e/16e
eeuw stamt, gaat u aan de T-splitsing R. Na 50 m
gaat u aan de 4-sprong L (Pruis/geel/oranje) de
asfaltweg omhoog. Meteen voorbij huisnr. 5 gaat
u
L (Commiezenpad) over het pad. Negeer
graspad rechts en volg het pad verder RD (oranje
kruis) langs de achtertuinen. Aan het eind buigt
het pad naar links. Aan de 4-sprong bij grenspaal
no. 63 gaat u R (oranje kruis) over de asfaltweg.
Na bijna 100 m gaat u L (oranje kruis) over het
pad. (Voor u ziet u Chateau Neercanne, het enige
terrassenkasteel van Nederland). Via brug steekt u
de circa 60 km lange Jeker over, die in Maastricht
via het stadpark in de Maas stroom en volg de
kasseienweg RD.
(Hier ziet u rechts het waterrad van de uit witte
mergelsteen gebouwde monumentale korenmolen
genaamd Smokkelmolen daterend van vóór 1640. In
1650 (ijzeren muurankers in de voorgevel) vond een
herbouw plaats. In 1969 werd de molen stilgelegd).
Steek de voorrangsweg en loop RD over de
klinkerweg. Aan de T-splitsing gaat u L (oranje
kruis) omhoog. Aan de ongelijke 4-sprong bij de
barokke Heilig-Grafkapel gaat u R (Muizenberg)
omhoog.
(De kapel is de kleine kopie van de H. Grafkerk in
Jeruzalem. Zie infobordje.
Links tegenover de kapel hangt aan de muur een
plaquette t. h.a. aan de moord op mevr. Anna
Reggers en Jean Derriks, die hier op 18 aug. 1914 in
de deuropening van dit huis door Duitse soldaten
werden vermoord. Dit alles gebeurde terwijl ze allebei
hun jongste kind bij zich hadden. Rechts staat Huize
Poswick (1714/zie infobordje)).
2. Na 100 m gaat u bij groeve Cannerberg (zie
infobord0 en grenspaal no. 69 R (oranje kruis) de
smalle asfaltweg omhoog en de mooie
mergelmuur. Negeer mooi zijpad links omhoog en
loop RD. Een eindje verder loopt u via de poort de
binnenplaats van Château Neercanne binnen.
(Als u op de binnenplaats meteen R over het terras
loopt, dan ziet u achter het muurtje de prachtige
kasteeltuinen en de wijngaard. Het kasteel 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).
Loop RD en via de volgende poort/hek verlaat u
weer het kasteel. Let op! Ga nu meteen scherp L
(oranje kruis) het smalle pad omhoog langs de
reling en mergelmuur.

(Na 100 m passeert u twee zitbanken met geweldig
uitzicht. Vanaf de zitbanken ziet u links beneden de
meanderende Jeker, een zijrivier van d Maas. Voor
ziet u het Albertkanaal, de 129,5 km lange
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik dat op 30
juli 1939 officieel werd geopend).
Boven aan de T-splitsing in het Cannerbos gaat u
L omlaag. (U verlaat hier de route van het oranje
kruis). Een eind verder buigt het pad weer naar
rechts. 50 meter voorbij ontluchtingsschacht gaat
u aan de 3-sprong RD omhoog Waar het 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 meter 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 de 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.
3. Aan de bosrand gaat u L (oranje kruis) over
het licht stijgende (gras)pad gelegen tussen twee
ontluchtingsschachten, die in bosjes staan
(Deze ontluchtingsschachten behoorden 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
heeft u mooi uitzicht over Maastricht (Mestreech)).
Beneden gaat u voorbij afsluitboom en bij
infobord “Millenniumbos” R (oranje kruis) de
veldweg omhoog. Aan de 4-sprong bij veldkruis
gaat
u
RD.
Meteen
daarna
bij
het
waterpompstation van WML gaat u L de veldweg
omlaag, die later een dalend graspad wordt.

(Als u hier even op de Louwberg RD loopt, dan komt
u bij een zitbank met mooi uitzicht. Hier ziet u o.a.
beneden de Petrus en Pauluskerk (1896-1898)) in de
wijk Wolder).
Beneden aan de T-splitsing gaat u R over de
grindweg. Negeer bij plaatsnaambord Maastricht
voetpad links en loop verder RD over de
asfaltweg langs de achterkant van woningen in
de wijk Wolder. Aan de T-splitsing met de
Dalingsweg gaat u L. Meteen daarna gaat u R
(Vroenhovenweg) over de asfaltweg. Negeer
zijweg links (Pletzersstraat).
4. Let op! Voorbij huisnr. 140 gaat u L het pad
omlaag. Aan de asfaltweg in de wijk Campagne
gaat u R (Pomerolaan) omlaag. Negeer zijwegen
links. Waar de weg bij het laatste links gelegen
huis naar rechts buigt, gaat u bij zitbank L het
asfaltpad omhoog. Aan de T-splitsing gaat u R.
Negeer trappenpad links. Volg na klaphek het
asfaltpad
verder
RD.
Negeer
volgende
trappenpad links.
(Een eindje verder voor het klaphek ziet u rechts
boven het Fort Sint Pieter (1701-1702)).
Na het klaphek gaat u aan de 3-sprong R omlaag
en loop even verder de trappen omlaag. Beneden
gaat u R over de asfaltweg. Neem nu de eerste
weg L (Vroenhovenweg) en u loopt de wijk
Biesland binnen. Aan de T-splitsing gaat u R
(Cannerweg). Voor café Saint-Servais gaat u L en
meteen na het monumentje (vaas) van de
markantste Maastrichtse vereniging, de in 1576
opgerichte gezelligheidsvereniging De Bobbel,
gaat u R (Cannerweg). Aan de voorrangsweg gaat
u R.
5. Na 50 m gaat u L (Jekermolenweg) over de
doodlopende weg. Negeer veldweg rechts en
steek een eindje verder via de brug de Jeker over.
(Hier staat de Molen van Lombok uit circa 1500).
Volg na de trappen de asfaltweg RD. Negeer
grindpad rechts en loop verder RD over de
asfaltweg. Even verder steekt u de vistrap van de
Jeker over. Ga nu meteen R (blauw) over het
grindpad.
(Links ligt de natuurtuin Jekerdal die u, indien
geopend, even verder via een hekje kunt bezoeken).
Circa 10 m vóór de stenen brug gaat L over het
pad met rechts van u afrastering. Boven aan de
T-splitsing in de wijk Sint Pieter gaat u R over de
asfaltweg. Let op! Circa 10 m voorbij het rechst
gelegen voormalig café (nr.332) gaat u scherp L
het paadje omhoog. Volg boven bij smalle ijzeren
doorgang het pad RD omhoog langs de haag en
akker. Aan de kruising bij breed trappenpad, met
links een asfaltweg, gaat u R langs de akker.
(Rechts heeft u mooi uitzicht op de wijngaarden van
de Apostelhoeve en de Nekummerhoeve).
Het pad buigt links omhoog door de bosrand.
Boven op de Sint-Pietersberg gaat u R over de
grindweg.

blz 3 van 3
6. Bij grote zwerfstenen en in grond liggende
gedenkstenen aan Martien Broeders en Willem
Stipdonk gaat u verder RD (rode driehoek/gele
zeshoek) over de grindweg. (Hier was links tot eind
2016 het begin – eindpunt van het Pieterpad).
Negeer zijpaden en u passeert omlaag lopend
rechts een motte/heuvel (zie infobordje). Let op!
Beneden aan het einde van de afrastering en bij
het begin van het loofbos gaat u meteen R (gele
zeshoek) het steile paadje omlaag met rechts
afrastering. Negeer vlak daarna smal paadje
rechts omlaag langs de afrastering. Meteen
daarna gaat u aan de 5-sprong R (geel) het
bospad omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u
L (geel) over het smalle pad langs/door de
bosrand. (Rechts ziet u een woning met ecodak).
Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L (oranje
kruis) de grindweg omhoog. Bij het eerste brede
houten hek aan de rechterzijde gaat u R door het
klaphek en volg het RD het pad door het weiland
met rechts mooi uitzicht op chateau Neercanne.
Via volgend klaphek verlaat u weer dit weiland en
loopt u RD (rode driehoek/oranje kruis) door het
smalle weiland. Bij de (afgesloten) Duivelsgrot
gaat u R het smalle pad omhoog met links een
akker en even verder rechts afrastering.
(U verlaat hier de wandelmarkringen. Omhoog
lopend passeert u na 100 m rechts bij einde weiland
en begin struikgewas grenspaal 61).
7. Voorbij klaphek en bij afsluitboom gaat u L de
grindweg omhoog.
(Bijna 100 m verder passeert u rechts achter haag
in weiland staande grenspaal nr. 59).
Negeer zijpaden en volg RD de grindweg. Na ruim
300 m negeert u bij grenspaal nr. 58 zijpad
rechts omlaag. Let op! 50 m verder, waar de
grindweg
links omhoog buigt, gaat u bij
verbodsbord schuin R het paadje omlaag. U
passeert grenspaal no. 57. Negeer zijpaadje links.
Aan de rotonde bij “kapel” en zitbank gaat u R de
betonplatenweg omlaag.
(Schuin links beneden ziet u de plezierjachthaven en
voor u de brug over het Albertkanaal, de eerste
hangbrug van België).
Beneden aan de T-splitsing in Kanne gaat u R.
Let op! Voorbij huisnr. 74 gaat u L het smalle pad
omlaag. Aan de T-splitsing gaat u R met links
van u de Jeker en het Albertkanaal. Aan de Tsplitsing bij bruggetje gaat u R. Boven aan de Tsplitsing in Kanne gaat u L omlaag. Aan de 4sprong gaat u RD. Meteen na de kerk gaat L
(Brugstraat) en u komt rechts weer Eetcafé de
Sjötter, waar u waar u binnen of op het leuke
terras, nog iets kunt eten of drinken. Via de
borden (eet-drink-bier) aan de zijkant van het
terras kunt u al uw keuze maken Het broodje
smos (broodje gezoend) is een aanrader. Grote
honger probeer dan eens het heerlijke gerecht
videeke of de huisgemaakte saté varkenshaas!
De vriendelijke uitbaters vernemen graag wat u
van de wandeling vindt. Alleen een heerlijke kop
koffie met vlaai kan natuurlijk ook.

