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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische wandeling loopt u omhoog naar de Montagne St. Pierre (Sint
Pietersberg) en loopt u naar een rotspunt met schitterend uitzicht op het Albertkanaal, de sluizen van
Ternaaien en de Maasvallei (Betreden op eigen risico). Dan loopt u over het plateau door velden en bos
naar de oude Hoeve Caestert. U gaat naar de Wijngaardsberg waar u bij picknickbank kunt pauzeren. Het
laatste stuk gaat langs de Duivelsgrot en via leuke paadjes terug naar Kanne. Aan het eind is een leuk
terras. Deze wandeling biedt mooie uitzichten. U kunt de route inkorten tot 7,7 km.

Startpunt: Eetcafé de Sjötter, Brugstraat 35, Kanne. Tel:0032-12460028. Maandag en Dinsdag gesloten, van
Woensdag t/m Zaterdag open om 12:00 uur, Zondag om 11:00 ( Voor de zaak is een parkeerplaats.)

770. KANNE 10 km – 7,7 km
1. Met uw rug naar de ingang van het eetcafé
gaat u R. Negeer zijwegen en steek voorbij het
grote Christus Koningbeeld via brug de Jeker
over. Meteen na de brug gaat u aan de 4-sprong L
(Oude Tramweg) omhoog. Negeer zijpaadje links
omlaag. Boven aan de voorrangsweg gaat u L en
ga dan meteen L het asfalt- fietspad omlaag.
Negeer beneden houten brug links over de Jeker.
Voorbij hoge trap naar hangbrug gaat u aan de Tsplitsing L (fietsroute 411) over de asfaltbetonplatenweg met links een schuilhut en rechts
het Albertkanaal. Negeer zijpaden.
(Het Albertkanaal is de 129,5 km lange
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. Het
kanaal was in 1939 gereed en werd in 1946 na de
Tweede Weeldoorlog in gebruik genomen.
Na 300 m bij verbodsbord en straatnaambord
“Trekweg Caestert” passeert u
links een
“sifonhuisje”. Hier stroomt het riviertje de Jeker via
een grote “buis” onder het kanaal door. Aan de
andere kant van het kanaal gaat de Jeker via het
andere huisje omlaag en komt hier weer omhoog.
Vandaar de naam: sifonhuisje).
Na 700 m, waar bij vangrail de betonplatenweg
een asfaltweg wordt, gaat u aan de 3-sprong L de
asfaltweg omhoog, die voorbij verbodsbord een
stijgende grindweg wordt.
(Hier aan het kanaal ziet u voor u de 1300 m lange
en circa 60 m hoge “doorbraak van Caestert”, die
gerealiseerd werd in het kader van de aanleg van het
Albertkanaal).
Na bijna 400 m aan de 5-sprong bij verbodsbord
gaat u R (paarse trapeze) over het licht stijgende
grind-graspad, dat na 400 m naar links buigt en
een stijgend grindpad door de bosrand wordt.
Negeer na 1 km bij afsluitboom zijpad links en
volg RD het licht stijgende smalle pad verder
door de bosrand. Negeer 250 m verder dalend
pad links omlaag naar grasland/akker. (Op dit punt

komt u straks terug). Negeer 50 m verder zijpad
links omhoog richting ijzeren hek en even verder
wordt het pad een smal dalend pad. Negeer
omlaag lopend na 100 m pad links. Negeer verder
omlaag lopend twee zijpaadjes rechts. Ruim 50 m
verder gaat u beneden aan de 3-voor heuvel R het
pad omhoog.
(Attentie! U nadert na 10 m een rotswand. Pas op!
Houd kinderen stevig aan de hand en huisdieren aan
de lijn. Het betreden van de uitzichtpunten is geheel
op eigen risico. Blijf ca. 2 m van de rand!).
U komt bij het eerste uitzichtpunt bij het
Albertkanaal met de steile wanden. Volg verder
links het paadje omhoog naar de rotspunt.
(Hier op de rotspunt heeft u schitterend uitzicht over
het Maasdal o.a. op de St. Christinakerk in
Nederlands Eijsden. Beneden ziet u in het
Albertkanaal de sluizen van Ternaaien).
2. Loop hetzelfde paadje terug naar het
“hoofdpad” en ga L omhoog. Negeer omhoog
lopend twee zijpaadjes links en pad rechts.
Boven negeert u zijpad scherp rechts omhoog
richting ijzeren hek. 50 m verder gaat u R het pad
omlaag. Meteen daarna gaat u beneden aan de 3sprong R en volg geruime tijd het pad met rechts
de bosrand en links grasland/akker. Na 400 m,
waar het smalle pad rechts het bos inbuigt, loopt
u verder RD met rechts de bosrand en links een
akker. 100 m verder bij afsluitboom en zwerfsteen
gaat u L over het pad met rechts afrastering van
weiland. Volg het pad dat na 50 m naar rechts
buigt.
(Hier in de bocht heeft u mooi uitzicht op de 120 m
lange hangbrug over het Albertkanaal, de eerste
hangbrug van België).
U loopt het bos in. Let op! In de mooie
beukenlaan loopt u voorbij ingang van rechts
gelegen weiland bij afsluitboom en bij einde van
rechts staande houten afrastering RD.

30 m verder gaat u L het smal bospad omhoog.
Vlak daarna gaat u boven aan de T-splitsing L.
Volg geruime tijd het smalle bospad, dat na 300
m naar rechts buigt en een dalende bospad wordt
en na 600 een smal pad wordt met rechts een
weiland. Na 700 m gaat aan de grindweg R
omhoog.
3. Boven aan de T-splitsing voor de (gedeeltelijk)
gerestaureerde monumentale Hoeve Caestert
(1686/zie infobord) gaat u bij infoborden L (witrood/rode driehoek/paarse trapeze). Negeer
zijpaadjes rechts.
(Na 50 m passeert u links een picknickbank).
Na 400 m gaat u aan de 5-sprong bij verbodsbord
en
afsluitboom
L
(rode
driehoek/paarse
trapeze/wit-rood) over het pad.
(U wandelt hier precies over de grenslijn. Na 100 m
ziet u links In het weiland grenspaal no. 54 staan).
Negeer zijpaden en volg geruime RD het pad dat
een grind- bosweg wordt. Na 500 m gaat u aan de
kruising bij infobord R (trapezium paars)
omhoog.
(Degene die 7,7 km loopt, gaat hier L de grindweg
omlaag richting afsluitboom. Ga dan verder bij **** in
punt 5).
Negeer zijpaadjes. 200 m verder, waar het brede
pad rechts omlaag buigt, gaat u RD (paarse
trapezium) over het smalle bospad dat even
verder (even) een breed dalend bospad wordt.
Negeer zijpaadjes. Na 300 m gaat u aan de
omgekeerde Y-splitsing RD (wit-rood) het
grindpad omhoog. (U verlaat hier paars trapezium).
Boven aan de 3-sprong gaat u L. Meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u R (wit-rood/gele
zeshoek) het grindpad omlaag met rechts boven
de schoorsteen van de voormalige ENCI
cementfabriek. Beneden negeert u graspad links
omlaag en loop RD grind-graspad omhoog.
4. Let op! Boven, 5 m vóór grindweg en zitbank,
gaat u bij zwerfsteen L over het gras- grindpad
met rechts de grindweg en even verder heeft u
omlaag lopend mooi uitzicht over Kanne. Let op!
Na 150 m, circa 25 m vóór het eind van het pad,
gaat u R het grindpad omhoog. Vlak daarna
boven bij picknickbank, een prima pauzeplek na
7 km loopt u RD. Aan de grindweg gaat u L
omlaag. Na 200 m bij zitbank gaat u L het trapje
omlaag en ga dan meteen L (rode driehoek/oranje
kruis) over het holle brede gras- grindpad.
(Hier heeft u bij zitbank mooi uitzicht op het
prachtige
Château
Neercanne,
het
enige
terrassenkasteel van Nederland. Het werd in 1698
gebouwd door de toenmalige Gouverneur, Baron
Daniël de Dopff, om zijn gasten waaronder Czaar
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Peter de Grote, een statig onderkomen te bieden.
Momenteel is het een exclusief restaurant).
Negeer zijpaden. Bij de bosrand gaat u R (rode
driehoek/oranje kruis) via trappen het pad door
de bosrand omlaag. Beneden aan het smalle
grasveld/weiland, met rechts een klaphek, gaat u
L (rode driehoek/oranje kruis/gele zeshoek).
(Hier zit u rechts de tv-toren in de Maastrichtse wijk
Daalhof).
Aan de 3-sprong bij de (afgesloten) Duivelsgrot
gaat u R het pad omhoog met links een akker en
even verder rechts van u afrastering.
(Omhoog lopend passeert u na 100 m rechts bij
einde weiland en begin struikgewas grenspaal 61).
Voorbij klaphek en bij afsluitboom gaat u L de
grindweg omhoog. Negeer zijpaden en volg RD
de grindweg die na 400 m links omhoog buigt.
(Na ruim 300 m passeert u rechts grenspaal nr. 58
waar u ook weer mooi uitzicht over Kanne heeft. Voor
u in de verte ziet u de kerk in Eben-Emael).
5. Aan de kruising bij infobord gaat u R (inderdaad
hier bent u geweest) de grindweg omlaag richting
afsluitboom. **** Ruim 200 m verder voorbij
picknickbank wordt de grindweg een dalende
grindweg. Omlaag lopend gaat u 400 m verder
aan de 5-sprong bij verbodsbordje R (paarse
trapezium/wit-rood) het smalle pad, gelegen
tussen akkers, omlaag richting hangbrug.
Beneden, met voor u het Albertkanaal, gaat u R
(paarse trapezium/wit-rood) over de betonstroken
weg, die na 150 m een betonnenweg wordt en u
loopt RD (Bovenstraat) Kanne binnen. Negeer
doodlopende zijweg rechts omhoog. Voorbij
huisnr. 74 gaat u L het smalle pad omlaag. Aan
de T-splitsing gaat u R met links van u de 60 km
lange Jeker, die via het stadspark in Maastricht in
de Maas stroomt. Aan de T-splitsing steekt u L
het bruggetje over en ga dan R het asfaltfietspad omhoog. Let op na 5 m gaat u R over het
smalle pad met rechts de Jeker. Boven aan de
asfaltweg gaat u R omlaag. Vlak daarna gaat u
beneden aan de 4-sprong R (Brugstraat). Negeer
zijwegen en na 100 m komt u links weer bij het
eetcafé, de sponsor van deze wandeling, 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
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verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

