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Tijdens deze heuvelachtige en afwisselende wandeling wandelt u eerst door het stadspark van Maastricht 
(neem brood mee voor de eenden) en dan wandelt u over voetpaden langs de Jeker naar de wijk Biesland. 
U loopt door een hooggelegen parkje langs de wijk campagne en dan klimt u de Cannerberg op. U volgt 
een leuk paadje over de Cannerberg en dan daalt u door het Cannerbos af naar de parkeerplaats van 
Chateau Neercanne. U steekt weer de Jeker over en dan loopt u door het ENCI-bos de Sint-Pietersberg 
omhoog. U passeert een schitterend uitkijkplatvorm met uitzicht op de ENCI-groeve en dan wandelt u door 
weilanden met prachtig uitzicht op Maastricht en de Maas naar het kasteeltje van André Rieu. Er staan 
onderweg genoeg zitbanken.  
 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres:  Patisserie-lunchroom Peter Lemmens, Glacisweg 30H, Maastricht. 
U kunt (betaald) parkeren voor de kerk in de Sint-Maternusstraat 12. U kunt ook gratis parkeren op de 
parkeerplaats nabij Chateau Neercanne, en dan halverwege  pauzeren bij lunchroom Peter Lemmens. Vanuit 
Maastricht volgt u de Cannerweg naar Kanne. Voorbij huisnr. 688 gaat u R (Von Dopfflaan) de smalle 
eenrichtingsweg omhoog richting Chateau Neercanne. Waar na 100 m de smalle asfaltweg naar links buigt, kunt L 
op de grote parkeerplaats gratis parkeren. Volg dan de smalle asfaltweg waar u vandaan komt. U bent nu op de 
route en ga verder bij punt 5.  U kunt ook gratis parkeren aan de Pomerollaan, waar u de wandeling kunt starten in 
punt 3. 

 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,70 km  2.30 uur  59 m  112 m 
 

 
 

994. MAASTRICHT 10,7 km 
 

Vanaf parkeerplaats Sint-Maternusstraat: Met uw 
rug naar de kerk gaat u L. Meteen daarna aan de 
T-splitsing gaat u R langs huisnr. 14. Aan de 
kruising gaat u R (Brug. Geulenstraat). Aan  de T-
splitsing komt u bij Patisserie Lemmens waar u 
kunt starten met een lekkere kop koffie.   
 

1. Met uw gezicht naar de patisserie gaat u L 
(Glacisweg). Aan de 4-sprong gaat u R 
(Notgerusweg).  Aan de volgende 4-sprong gaat u 
RD over de klinkerweg (parkeerplaats). Meteen 
daarna  gaat u R (Sint Hubertuslaan) over het 
trottoir langs de herenhuizen.  
 

(Links ziet u het politiebureau waar aan de zijkant het 
kunstwerk bestaande uit Sint Servatius beschut door 
een adelaar staat).  
 

Steek bij verkeerslichten via het zebrapad de 
drukke doorgaande weg (Prins Bisschopsingel) 
over en loop RD met meteen rechts van u de 
statige Villa Hubertus (nr.23-25-27) uit 1904.  
 

(Links ziet u de gebouwen van de voormalige 
Tapijnkazerne (1916-2010/nu een locatie van de  
universiteit), waaronder het wachtgebouw (1917) met 
de markante toren).  
 

Aan de 3-sprong RD. Na 100 m, vlak voordat de 
doorgaande weg naar links buigt, gaat u bij grote 
volière L  over de brede asfaltweg door het 
stadspark (Aldenhofpark) met rechts de Jeker en 
de stadsmuur en links het hertenkamp. Negeer 
bruggetje rechts richting Nieuwenhofpoortje en 
zijpaden links richting gebouwen voormalige 
Tapijnkazerne. Steek via brug de Jeker en ga dan 
meteen L en loop even verder het trappenpad 
omhoog.                     
 

(Op de brug ziet u rechts de waterpoort de Reek. 
Hier kon men het niveau van de Jeker binnen de 
stadmuren regelen).  
 

Boven bij zitbanken gaat u R. Negeer zijpaden 
rechts en blijf het asfaltpad RD volgen met links 
beneden de Jeker.  
 

(Rechts passeert u de ronde voormalige berenkuil. In 
deze kuil hebben  jarenlang (1920-1993) beren, 
waarvan Max en Pol de bekendste zijn, gewoond. Nu 
is er een kunstwerk te zien bestaande uit een 
liggende giraffe).  
 

Steek bij verkeerslichten via het zebrapad weer 
de drukke doorgaande weg (Prins 
Bisschopsingel) over. Ga dan L en via brug steekt 
u weer de Jeker over. Meteen daarna gaat u R 
(Jekerweg) omlaag met rechts van u de Jeker.   
 

(Links ziet u het voormalige sportcomplex van de 
voormalige Tapijnkazerne). 
 

2. Waar de weg naar links buigt, gaat u meteen 
voorbij het rioolgemaal Jekerweg R het paadje 
omlaag met rechts een smalle tak van de Jeker. 
Steek het asfaltpad (fietspad) over en loop RD 
over het (gras)paadje met even verder weer 
rechts de Jeker.  
 

(Rechts ziet u de met Kunradesteen gebouwde ranke 
kerktoren van de St. Theresiakerk (1933-1934)).  
 

Aan het smalle asfaltpad gaat u R en u passeert 
twee zitbanken. Aan de smalle asfaltweg bij 
huisnr. 27 gaat u R (blauwe ruit).  Neem nu bij 
blauwe zitbank het eerste voetpad schuin rechts 
en steek even verder via de brug de Jeker weer 
over. Aan de Y-splitsing gaat u L omhoog.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD. Steek boven de 
voorrangsweg (Bieslanderweg) over en loop RD 
(Sint-Gerlachusweg) omhoog.  Na 10 m gaat u L 
over het trottoir langs huisnr. 84. Na 150 m gaat u 
R (Aramislaan) omhoog. Aan de 4-sprong gaat u 
L omlaag. (U loopt hier door de wijk Biesland). Aan 
de 3-sprong gaat u R (Musketiersplein) omhoog 
over het grasveld.  

http://www.peterlemmens.nl/
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Negeer meteen zijweg links en doodlopende weg 
rechts omhoog en loop RD (Musketierslaan).  
Voorbij het laatste huis (nr. 26) gaat u R de brede 
trap omhoog. Aan de 3-sprong voorbij de 
volgende trap gaat u RD verder omhoog. 
 

3. Boven aan de 3-sprong gaat u L via het klaphek 
het asfaltpad omlaag met rechts boven woningen 
in de wijk Campagne.  (U heeft hier mooi uitzicht).  
Negeer trappenpad rechts omhoog. Via volgend 
klaphek verlaat u het hondenlosloopgebied. 
Negeer volgende trappenpad rechts omhoog. 
Vlak daarna gaat aan de 3-sprong L  het  pad 
omlaag. Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing bij 
zitbank R (Pomerollaan) over de asfaltweg met 
links van u leuke optrekjes. Voorbij huisnr. 49 
gaat u L het voet- tegelpad omlaag. Aan de smalle 
klinkerweg gaat u R  omhoog.  Aan de 3-sprong 
in de wijk Wolder gaat u RD. Vlak daarna gaat u 
aan de 3-sprong L (Dalingsweg). Meteen daarna 
gaat u R (Vroenhovenweg) over de asfaltweg, die 
na 150 m, voorbij de rechts staande woningen,  
een veldweg wordt.  150 m verder, bij  paaltje met 
“W”, gaat u L het graspad/veldweg gelegen 
tussen akkers  omhoog. Boven aan de T-splitsing 
op de Louwberg bij het waterpompstation van 
WML gaat u R.  
 

(Hier heeft u achteromkijkend mooi uitzicht o.a. op de 
Sint Petrus en Pauluskerk (1896-1898) in de wijk 
Wolder, de 151 m hoge tv-toren, het hoogste gebouw 
van Maastricht, en op de hoogbouw in de wijk 
Daalhof. Als  u hier L gaat, dan komt u meteen bij 
zitbank).  
 

Meteen daarna  gaat u aan de 4-sprong bij 
veldkruis L (oranje kruis) over de veldweg. 
Negeer veldweg rechts en loop RD (oranje kruis) 
de holle veldweg omlaag.  
 

4. Let op! Vlak vóór de Y-splitsing gaat u R via 
houten klaphek het paadje omhoog. Daarna 
passeert u een ijzeren klaphek en volg nu  het 
leuke in de flank van de Cannerberg gelegen 
paadje met links mooi uitzicht over het Jekerdal.  
Na 400 m loopt u bij zitbank (prachtig uitzicht) 
door het klaphek. Meteen daarna gaat u aan de 3-
sprong scherp L en loop even verder het 
trappenpad  door het Cannerbos omlaag en volg 
dan verder het dalende kronkelende pad. 
Beneden aan de 4-sprong gaat u bij bordje 
“Welkom” R het bospad omhoog. Let op!  Vlak 
daarna, waar het bospad naar rechts buigt en een 
stijgend trappenpad wordt, gaat u L omlaag. 
Meteen daarna gaat u R over de smalle asfaltweg.   
 

5. Aan de 3-sprong bij trafohuisje met “torentje” 
en ingang van de grot “Jezuïetenberg” gaat u L 
(oranje kruis) de smalle asfaltweg omlaag.  
 

(De groeve Jezuïetenberg is één van de mooiste 
bewerkte kalksteengroeven ter wereld. Als u hier 
even RD loopt, dan komt u  rechts bij  groot ijzeren 
hek bij 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.  
 

Omlaag lopend ziet u schuin rechts beneden het  
monumentale gecombineerde voormalig 
douanekantoor annex tramstation met 
dienstwoningen genaamd Neder –Canne (1894)). 
Het tramstation lag aan de 16 km lange 
stoomtrambaan Maastricht (Emmaplein)- Kanne - 
Glons (1894-1914)). 
 

Steek beneden de voorrangsweg over en loop RD 
(Jezuïtenpad/oranje kruis) over het pad.  
 

(Rechts ziet u Château Neercanne  (1698), het enige 
terrassenkasteel van Nederland).  
 

Via brug  steekt u weer de circa 60 km lange 
Jeker over, die in Maastricht via het stadspark in 
de Maas stroomt. Aan de asfaltweg gaat u L.  
 

(Een eindje verder ziet u links boven wijngoed de 
Apostelhoeve).  
 

Na 200 m gaat u bij trafokast en verbodsbord R 
het pad omhoog met links een beukenhaag en u 
loopt de St. Pietersberg omhoog. Het pad buigt 
naar rechts. Meteen daarna aan de T-splitsing in 
het ENCI-bos gaat u L het brede bospad omhoog. 
Bijna boven aan de 4-sprong gaat u L (gele 
rechthoek (rh) omhoog met even verder links van 
u afrastering. Boven aan de T-splitsing gaat u L 
de bos- grindweg  omhoog.  
 

(Vlak daarna passeert u links motte “de Tombe”. Zie 
infobordje).  
 

Negeer zijpaden. Boven bij de grote zwerfstenen 
volgt u de grindweg RD. Let op! Neem nu het 
tweede pad L (rode driehoek/blauwe ruit) omlaag, 
dat meteen naar rechts buigt en volg dan het pad 
boven door het weiland.  
 

(Links heeft u mooi zicht op de Sint Petrus en 
Pauluskerk in de wijk Wolder)   
 

Aan de T-splitsing gaat u R omhoog. Meteen 
daarna aan de volgende T-splitsing gaat u L 
(blauwe ruit/rode driehoek) over de grindweg. 
Negeer meteen daarna paden links en loop verder 
RD (groene rh) over de grindweg.   
 

(Even verder passeert u rechts  het uitzichtpunt 
“Kiekoet”. Hier staat een infobord en verrekijker en 
heeft u prachtig uitzicht over de ENCI-groeve. In de 
groeve bivakkeert de oehoe, de grootste uil ter 
wereld). 
 

6. Aan de T-splitsing bij afsluitboom, zwerfstenen 
en wegwijzer  gaat u R over smalle asfaltweg. Na 
200 m gaat u L (groene rh/gele zeshoek) de 
veldweg omhoog. 
 

(Als u hier  RD over de smalle asfaltweg gaat, dan 
komt u na 200 m bij een 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.  
 

Via de 80 betonnen traptreden en de 128 stalen 
traptreden komt u beneden in de groeve.  
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U kunt dan via de  brede grindweg door een gedeelte 
van de groeve lopen met o.a. mooi zicht op de 
mergelwanden en het natuurbad met het azuur 
blauwe water). 
 

Negeer zijpaadje links. Aan het eind van de 
veldweg en bij ingang volkstuintje gaat u R 
(groene rh) over het grasveld met even verder 
links mooi uitzicht.  
 

(U passeert een zitbank met prachtig uitzicht over het 
Maasdal. Bij helder weer ziet u in de verte boven op 
de helling de kerk in Berg en Terblijt. Een prima 
pauzeplek na 8,5 km).  
 

Aan de smalle asfaltweg gaat u L (groene rh).  
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij grote 
zwerfsteen en de ingang van de met 
mergelstenen gebouwde carréhoeve Zonneberg 
(1873)  L de (holle) weg omlaag met voor u in de 
verte het grote platte gebouw van het ziekenhuis 
Maastricht Universitair Medisch Centrum+  (U 
verlaat hier de groene route). Aan de ongelijke 4-
sprong, voorbij ingang groeve Zonneberg, gaat u 
L (rode driehoek/groene rh) het steile (even) pad 
omhoog. Boven gaat u door het klaphek en loop 
dan bij zitbank RD door het weiland met alweer 
mooi uitzicht o.a. op de kerk van de Allerheiligste 
Verlosser en H. Petrus (1872- 1875), beter bekend 
als de kerk van Sint Pieter op de Berg.  Aan de 3-
sprong voorbij volgend klaphek loopt u RD. (U 
verlaat hier de wandelmarkeringen). Aan de T-

splitsing bij hondendrinkpunt gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag.  
 

(Even verder ziet u links de bijna 80 m hoge rode 
kerktoren van de St. Jan op het Vrijthof. Op de 
begraafplaats staan veel oude graven  met name de  
prachtig gerestaureerde graven rond de kerk zijn het 
bezoeken waard).  
 

7. Aan de T-splitsing voor het kasteeltje (“De 
Torentjes”) van André Rieu gaat u L 
(Recollectenweg). Negeer veldweg links omhoog.  
 

(Links passeert u enkele kleine wijngaarden o.a. bij 
ijzeren zwarte hek Domaine des Chauves - Souris 
met vleermuizen op het toegangshek).  
 

Even verder loopt de wijk Sint Pieter weer binnen.  
 

(Na huisnr. 14 ziet u links boven fort Sint Pieter 
(1701-1702)).   
 

Negeer zijwegen en loop RD (Observantenweg). 
Bij huisnr. 47 gaat u aan de Y-splitsing R (Henri 
Goovaertsweg) omlaag. Vlak daarna bij huisnr. 23 
gaat u L (Pastoor Kribsweg) de eenrichtingsweg 
in.  Aan de kruising gaat u R (Glacisweg) en u 
komt u weer bij lunchroom patisserie Peter 
Lemmens, de sponsor van deze wandeling, waar 
u nog iets kunt eten of drinken. Men verneemt 
graag wat u van de wandeling vindt. Er is een 
kleine kaart met o.a. broodjes en soep. Vergeet 
niet het super heerlijke gebak en vlaai te proeven.   
    

 
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.  \ 

 

 

 


