898 VROENHOVEN 14,8 km – 10,5 km – 5,5 km
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Tijdens deze heuvelachtige en panoramische grenswandeling wandelt u langs de Maastrichtse wijk Wolder
naar de Louwberg omhoog. U passeert wijndomein de Apostelhoeve en het wijngoed hoeve Nekum en dan
loopt u de Sint-Pietersberg omhoog. U loopt via weilanden naar de Duivelsgrot en dan daalt u af naar het
mooi gelegen Chalet D’n Observant, een mooie pauzeplek (Ma. en di. gesloten). U kunt hier ook een
gedeelte van de ENCI groeve inlopen. U loopt weer omhoog en dan daalt u naar het dorp Kanne. Het
laatste stuk loopt u weer de Cannerberg omhoog en via mooie velden wandelt u terug naar de ijssalon met
heerlijk ijs. In de route zitten vele leuke bospaadjes en prachtige uitzichten. U kunt de wandeling inkorten
tot 10,5 km of tot 5,5 km. Neem voldoende drinken mee.

blz 2 van 4
GPS-afstand 14700 m, hoogteverschil 61 m en looptijd 3.30 uur.
Startpunt: Grote parkeerplaats aan Albertkanaal, Maastrichter Steenweg 200, Vroenhoven. (Tel:003212241818).
(Komend vanuit Maastricht gaat u meteen voorbij de brug over het Albertkanaal L (Kanaalstraat).
Parkeer op de rechts gelegen grote openbare parkeerplaats).

898 VROENHOVEN 14,7 km – 10,5 km – 5,5 km
1. Met uw rug naar de ijssalon gaat u L. Steek de
voorrangsweg over en steek bij oorlogsbunker,
waar u ook omheen kunt lopen, via de 86 m hoge
brug het Albertkanaal over.
(Tijdens zware gevechten op 10 mei 1940,
sneuvelden een tiental Belgische soldaten in deze
bunker).
Aan de 4-sprong, meteen na de brug, gaat u L
(fietsroute 11) de asfaltweg omlaag. Beneden aan
de 3-sprong gaat RD omhoog. (Het bord verboden
voor voetgangers geldt pas over 100 m). Bij zitbank
en links staande infozuil “Romeinse wegen” gaat
u R de asfaltweg omhoog, die meteen een dalend
graspad wordt met voor u de 151 m hoge tvtoren, het hoogste gebouw van Maastricht. Bij
laagstamboomgaard wordt het graspad een smal
pad en later weer een graspad. (Het pad is soms
begroeid met brandnetels). Aan de 3-sprong bij
varkensrug vlak voor de Maastrichtse wijk
Daalhof gaat u R over de veldweg. Boven aan de
voorrangsweg bij grenspaal nr. 81 gaat u L.
Neem bij grenspaal nr. 80 de eerste weg R
(Diependaalweg), langs huisnummer 363.
(De woningen rechts staan hier op Belgische en de
woningen links op Nederlands grondgebied).
Aan de 4-sprong bij grenspaal nr. 79 gaat u L
(Heukelommerweg). Aan de 3-sprong RD. Vlak
daarna gaat u R (Zepperenbank) over de
klinkerweg. Aan de 4-sprong gaat u R
(Montenakerbank). Aan het eind van de
klinkerweg gaat u meteen L over het tegelpad met
rechts van u een grasveld/speelveld. Negeer
zijwegen links. Waar het tegelpad aan het eind
van het voetbalveld van Leonidas scherp naar
links buigt, gaat u R (W) over het graspad en loop
RD. Een eindje verder gaat u L het pad, gelegen
tussen akkers, omlaag.
(Soms wordt dit pad omgeploegd.. Loop dan verder
RD. 10 meter voor houten tuinschutting gaat u R over
het grasveld. Ga dan meteen L en steek RD het
grasveld over met rechts van u liggende
boomstammen. Bij akker volgt u RD het paadje met
rechts de akker en links een volkstuintje. Bij haag
gaat u R het asfalt- voetpad omlaag met links
achtertuinen
van
woningen.
Beneden
bij
plaatsnaambord Maastricht gaat u R over de

asfaltweg, die een veldweg wordt. Na 200 m gaat u L
de veldweg/graspad omhoog. Ga nu verder bij punt
2).
Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Meteen
daarna gaat u L de veldweg omhoog.
2. Boven aan de T-splitsing op de Louwberg voor
waterpompstation van WML gaat u L.
(Degene die 5,5 km loopt, gaat hier R. (Als u hier
even L gaat, dan komt u bij zitbank met mooi
uitzicht). Meteen daarna aan de 4-sprong bij
veldkruis en boomzitbank gaat u R de veldweg
omlaag. Ga dan verder bij punt 6).
U passeert een zitbank.
(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op de Sint
Petrus en Pauluskerk (1898) in de wijk Wolder en de
hoogbouw in de wijk Daalhof).
De veldweg wordt een dalende asfaltweg. Aan de
kruising bij zitbank gaat u R (blauwe ruit)
omhoog. U passeert het wijndomein “de
Apostelhoeve” (16e eeuw). (Deze wijngaard is één
van de grootste, oudste en zeker de bekendste
wijngaard van Nederland). Volg dan het steile pad
omlaag.
(Aan het einde van de wijngaard en voor akker
passeert u links 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. Na 300 m gaat u boven op de Sint
Pietersberg bij grote zwerfstenen R over de brede
grindweg. 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 na 10 m zijpad links en
loop vlak langs de afrastering verder omlaag.
(U kunt hier ook L gaan. Meteen daarna gaat u aan
de 5-sprong R (geel) het bospad omlaag. Dit pad is
makkelijker te lopen. Ga dan verder bij **** in dit
punt).
Beneden aan de afrastering, met rechts zicht op
de mergelwand van groeve Tombe, gaat u L (vaag
pad). Op de hoek van de afrastering gaat u R
omlaag met rechts van u afrastering. Na circa 30
m bij over de grond gegroeide boom gaat u L de
berm omhoog. Meteen daarna gaat u R het brede
bospad omlaag. **** Beneden aan de 3-sprong
gaat u L (geel) over het smalle pad langs en door
de bosrand.
3. Aan de 3-sprong bij afsluitboom gaat u L
(oranje kruis) de veldweg omhoog.
(Degene die 10,5 km loopt, gaat hier R de veldweg
omlaag. Aan de asfaltweg gaat u weer R. Ga dan
verder bij punt 5).
In de bocht naar links gaat u bij groot houten hek
door het klaphek en loop in het weiland RD.
(Hier heeft u mooi zicht op 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 Peter de Grote, een statig onderkomen te
bieden. Momenteel is het een exclusief restaurant).
Via volgende klaphek verlaat u het weiland en
loop dan RD door het smalle weiland/grasveld.
Aan de 3-sprong bij waterpoel en Duivelsgrot
gaat u L het brede graspad omhoog richting hoge
ENCI-schoorsteen. (Dus niet links het steile paadje
langs de Duivelsgrot omhoog). Boven aan de Tsplitsing gaat u L het grindpad omhoog. Boven
aan de T-splitsing bij zwerfsteen en infobordje
gaat u R (wit-rood) over de grindweg. Neem in de
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bocht naar rechts het eerste bospad L dat meteen
rechts omlaag buigt. Volg het zigzaggende pad
omlaag en u ziet de mergelgroeve ENCI. Beneden
bij afrastering buigt het pad naar rechts. Op de
hoek van de afrastering gaat u meteen L en dan
weer meteen R met links van u de grote
waterplas. Blijf het pad vlak langs de plas volgen.
4. Bij grote boom (wilg) en rechts dikke keien
gaat u R met links de parkeerplaats.
(Als u hier 50 m L gaat, komt u bij Chalet D’n
Observant, waar u binnen of op het terras kunt
pauzeren. Hier is ook het infocentrum ENCI-gebied.
Ma. en Di gesloten. Vanaf het chalet kunt u 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/silex in de
mergelwanden. Na 1,2 km kunt u via de 128 stalen
en 80 betonnen traptreden omhoog lopen naar het
145 m² uitkijkplatvorm. 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). In de groeve ligt de mooie uitspanning
Bistro Hoffmanni).
Loop nu R richting houten afsluitboom en ga hier
aan de 3-sprong RD richting wit verbodsbord
“Zone”. Loop bij verbodsbord R het pad omhoog
met links van u de bosrand.
(Even verder heeft u achteromkijkend mooi uitzicht
over de mergelgroeve. O.a. op het 40 m lange en
208 treden tellende trappenpad, die de groeve
verbindt met het 18 m overstekend uitkijkplatform).
Boven aan de 3-sprong gaat u L pad omhoog.
Vlak daarna buigt het pad rechts verder omhoog.
Let op! Bijna boven neemt u het eerste bospad
scherp L. (U loopt dus eigenlijk terug). Negeer
voorbij afrastering zijpad links omlaag. Aan de
bosweg gaat u R. Negeer zijpad links omhoog en
loop RD langs de afsluitboom. Vlak daarna aan de
kruising gaat u R (rode driehoek/oranje
rechthoek/groene ruit) de grindweg omlaag.
Negeer bij verbodsbord zijpad scherp links
omlaag.
(Links beneden ziet u de 120 m lange hangbrug in
Kanne, de eerste hangbrug in België).
Bij grenspaal nr. 58 gaat u L en via het draaihekje
loopt u het pad omlaag. Beneden gaat u L (oranje
kruis) de asfaltweg omlaag. Aan de 4-sprong in
Kanne, voorbij huisnr. 7 en bij elektriciteitstoren,
gaat u R (oranje kruis) het pad omhoog en even
verder loopt u langs achtertuinen.
(Als u hier de asfaltweg RD omlaag loopt en bij de
kerk RD loopt, dan komt u bij Eetcafé de Sjötter (met
terras)).

Negeer graspad rechts richting kerkhof. (Rechts
ziet u weer de Duivelsgrot). Het pad buigt naar
links. Aan de 4-sprong bij grenspaal nr. 63 gaat u
R (oranje kruis) over de asfaltweg. Negeer na 100
m pad links en u passeert grenspaal nr. 64 en
volg deze weg circa 700 m RD. (U passeert het
grote huis “Onder den weg gaert” met huisnr. 545).
Negeer grindweg rechts en loop verder RD
(oranje kruis) over de asfaltweg.
5. Na 100 m gaat u L (Jezuïtenpad/oranje kruis)
over het pad. U steekt weer de 60 km lange Jeker
over, die via het stadspark in Maastricht de Maas
instroomt. Steek de doorgaande weg over en loop
RD (oranje kruis) de smalle eenrichtingsweg
omhoog. Boven aan de T-splitsing bij de ingang
van de grot “Jezuïetenberg” en bij trafohuisje met
“torentje” gaat u L de asfaltweg omhoog.
(De groeve Jezuïetenberg is één van de mooiste
bewerkte kalksteengroeve ter wereld. Het groot
aantal reliëfs, beelden en tekeningen maken deze
groeve tot een unieke ervaring. Mede dankzij de
paters Jezuïeten bevindt zich hierin momenteel een
uniek onderaards museum. Bezoek van deze groeve
is dagelijks mogelijk op afspraak. Meteen daarna
passeert u rechts bij groot ijzeren hek de ingang van
het voormalig geheime ondergronds NATO
hoofdkwartier Cannerberg (1952 – 1992). Het was
een uiterst geheim commandocentrum in de Koude
Oorlog. Zie voor meer info infobord bij ingang).
Na 100 m gaat u voorbij dichtgemetselde
mergelgrot met raampje bij afsluitboom het brede
bospad scherp R omhoog. (Dit is circa 30 m voor
het mergelhuis nr. 798). Negeer zijpaden en volg
het pad dat een eind verder links omhoog buigt.
Aan de T-splitsing gaat u L omhoog. Aan de 3sprong bij zitbank gaat u RD (oranje kruis) langs
de dikke linde en volg het slingerende smalle pad
door het hellingbos.
(U gaat dus niet R (oranje kruis) omhoog. De route
volgend ziet u een eind verder links (afhankelijk van
jaargetijde) beneden aan de doorgaande weg het
monumentale gecombineerde voormalig douane
kantoor annex tramstation met dienstwoningen
genaamd Neder –Canne (1894)).
Na 350 m gaat u aan de 3-sprong RD (oranje
kruis) omlaag. Het pad buigt naar rechts. Meteen
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u RD
omlaag. (U verlaat hier de route van het oranje
kruis). Een eind verder buigt het pad weer naar
rechts. 50 m voorbij ontluchtingsschacht gaat u
aan de 3-sprong RD. Waar het bospad naar rechts
buigt, negeert u meteen bospaadje rechts en loop
RD met rechts de bosrand van het Cannerbos en
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links een grasstrook en het in 2013 aangeplante
Hoogcannerbos Negeer na 100 m volgende zijpad
rechts. 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 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. 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, waarvan u de ingang
gepasseerd bent).
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).
Beneden gaat u voorbij afsluitboom en bij
infobord “Millenniumbos” R (oranje kruis) de
veldweg omhoog. Aan de 4-sprong bij veldkruis
gaat u L de veldweg omlaag. Aan de omgekeerde
Y-splitsing, bij uitstroom van regenwaterbuffer
Molenveld, loopt u RD.
6. Beneden aan de T-splitsing gaat u L over de
betonplatenweg en u loopt meteen bij betonnen
elektriciteitspaal de Belgische gemeente Riemst
binnen. Vlak voor de voorrangsweg gaat u bij
grenspaal nr. 78 R de holle veldweg omhoog.
Negeer zijpaden rechts en dan passeert u weer
het sportpark van RKSV Leonidas-Wolder (1909).
Aan de 4-sprong bij grenspaal nr. 79 gaat u L
over de veldweg en u bent weer in België. Aan de
3-sprong voor huisnr. 8 loopt u RD. Aan de Tsplitsing gaat u L over de asfaltweg. Meteen
daarna aan het einde van de vangrail steekt u R
via “bruggetje” de waterafvoer over en gaat u R
het fietspad omhoog. Aan de 4-sprong gaat u L
de kanaalbrug over. Aan het einde van de brug
gaat u L en u komt weer bij de parkeerplaats.
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