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blz 2 van 4
Deze wandeling met enkele hellingen gaat over de Sint Pietersberg, Louwberg en de Cannerberg. Ook
loopt u door het ENCI bos, het Millenniumbos en loopt u een mooi stukje langs de Jeker.
Startpunt: IJssalon tearoom Hilde Ice, Boys 7, Kanne (België).

Gps afstand: 11000 m. Looptijd: 2.20 uur. Hoogteverschil: 58 m.

181. KANNE 11km
1. Met uw rug naar de ingang van de ijssalon gaat
u R. Meteen daarna aan de doorgaande weg gaat
u R omhoog. Vlak daarna aan de ongelijke 4sprong bij de barokke Heilig-Grafkapel (1647)
gaat u RD omhoog. (De kapel is de kleine kopie van
de H. Grafkerk in Jeruzalem. Zie infobordje). Na 60
m. gaat u R de asfaltweg omhoog langs
grenspaal no. 69. Negeer mooi zijpad links
omhoog en loop RD. Even verder loopt u via de
poort de binnenplaats van Château Neercanne
binnen. (Als u hier R over het terras loopt, dan ziet u
achter het muurtje de prachtige kasteeltuinen. 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).
Loop RD en via de volgende poort verlaat u weer
het kasteel. Negeer zijpaden en volg de asfaltweg
RD. (Eind eindje verder ziet u rechts beneden het
rijksmonumentale
gecombineerde
voormalig
douanekantoor
annex
tramstation
met
dienstwoningen genaamd Neder –Canne (1894). Een
eind verder passeert u links 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 info infobord bij ingang). Meteen
daarna aan de 3-sprong bij trafohuisje gaat u R
de smalle eenrichtingsweg omlaag. (Hier ligt links
de ingang naar de grot “Jezuïetenberg”. Deze groeve
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). Steek beneden de
voorrangsweg over en loop RD over het
Jezuïetenpad (oranje kruis). Een eind verder
steekt u de 60 km lange Jeker over. Aan de
asfaltweg gaat u R (oranje kruis). Neem nu de
eerste brede grindweg L (oranje kruis).
2. Voorbij afsluitboom en bij bordje “Sint
Pietersberg” gaat u R (oranje kruis) de brede

grindweg langs en door de bosrand verder
omhoog. Negeer klaphek rechts. Boven aan de 4sprong, met rechts een houten klaphek, gaat u L
(rode driehoek) het brede bospad omlaag. Vlak
daarna aan de Y-splitsing gaat u L (rode
driehoek). Negeer zijpaden en blijf het brede
bospad, dat later een stijgende grindweg wordt,
RD (rode driehoek) volgen. (Een eind verder bij het
verlaten van het bos passeert u links een
motte/heuvel (zie infobordje)). Boven passeert u
rechts grote zwerfstenen. (Tot eind 2016 was hier
rechts het eind- startpunt van het 490 km lange
wandelpad genaamd Pieterpad).
3. Negeer zijpaden en blijf de grindweg RD (rode
driehoek) volgen. Negeer na 500 m. breed
grindpad links omlaag.
Let op! 30 m. verder
gaat u L (rode driehoek/blauwe ruit/Pieterpad)
over het brede pad. (Als u hier 100 m. verder RD
loopt over de grindweg, dan komt u infobord bij het
uitzichtpunt “Kiekoet” met verrekijker. Hier heeft u
prachtig uitzicht over de ENCI groeve, waar in 2018
met de mergelwinning wordt gestopt). Aan de Ysplitsing gaat u L (rode driehoek/blauwe
ruit/groene rechthoek). Vlak daarna gaat u aan de
3-sprong L (rood/blauw/groen). Meteen daarna
aan de volgende 3-sprong gaat u R
(rood/blauw/groen) met links prachtig uitzicht
Jekerdal. Negeer bij zitbank graspad rechts en
loop RD. (Hier bij zitbank heeft u prachtig uitzicht
over Maastricht. Vanaf de zitbank ziet u vanaf links
o.a. wijngaard de Apostelhoeve, één van de grootste,
oudste en zeker de bekendste wijngaard van
Nederland, de kerktoren van de Sint Petrus en
Paulus kerk(1896) in de wijk Wolder, de 151 m. hoge
Tv toren in de wijk Daalhof, de met Kunrader steen
gebouwde Theresia kerk (1933) met groene
torenspits en de koepel en de twee torens met
groene spits van de voormalige Lambertuskerk.
Rechts van de Lambertuskerk ziet u (bij helder weer)
in
de
verte
steenbergen
van
voormalige
steenkolenmijnen in het Belgische Waterschei
(Genk)). Aan de Y-splitsing gaat u L met links van
u hoog struikgewas (U
verlaat hier de
wandelmarkeringen). Aan de T-splitsing voor de
diepe gracht van Fort Sint-Pieter gaat u R. (Als u

hier L gaat en dan meteen R het paadje omlaag loopt
(U kunt ook RD lopen en dan het trappenpad omlaag
lopen), dan kunt u beneden een rondje om het fort
lopen. Meteen links bij de ingang is een
informatiepunt van Natuurmonumenten. Fort Sint
Pieter is een fort dat in 1701-1702 tot stand kwam op
de noordflank van de Sint-Pietersberg. Het fort werd
in opdracht van de militaire gouverneur van
Maastricht gebouwd in een vijfhoek ter verdediging
van de zuidelijke vestingmuren van Maastricht). Na
20 m. gaat u R over het pad over het grote
grasveld. (Als u hier RD loopt, dan heeft even
verder bij zitbank prachtig uitzicht over een ander
gedeelte van Maastricht (Mestreech). Vanaf links o.a.
op de twee torens van de St. Servaasbasiliek, de
bijna 80 m. hoge rode kerktoren van de protestantse
St. Janskerk en de smalle toren met groen dak en
vlag
horend bij het voormalig gouvernement
(provinciehuis. U kunt ook hier bij zitbank het paadje
RD blijven volgen en loop even verder het
trappenpad omlaag. Beneden aan de grote ronde
parkeerplaats gaat u L omlaag. Ga nu verder bij ****
in
punt
4).
Aan
de
4-sprong
bij
wandelknooppuntpaal gaat u RD (gele zeshoek)
met links van u 3 eikenbomen.
4. Even voorbij het einde van de links staande
bosstrook/hoog struikgewas loopt u bij de rij
houten palen naar de asfaltweg. Ga nu L de
asfaltweg omlaag met rechts van u een invalide
parkeerpaarplaats. Aan de grote rotonde/
parkeerplaats (Oog van Sint Pieter) gaat u verder
RD omlaag. **** Aan de asfaltweg gaat u RD
(Luikerweg ) verder omlaag. (Links boven ziet u de
schietboom
van
de
handboogschutterij
St.
Sebastiaan (1408)). Negeer zijweg rechts en
voetpad scherp links omhoog. Beneden aan de 5sprong in de wijk Sint Pieter neemt u de tweede
weg L (Jekerweg/eenrichtingsweg). Aan de 4sprong gaat u RD (blauwe ruit). (Blijf nu de route
van de blauwe ruit tot nader order volgen). Aan de 3sprong RD. Meteen daarna aan de T-splitsing
gaat u bij gedichtsteen L over het asfaltpad dat
parallel aan de Wijngaardstraat loopt. Na 50 m.
neemt u het pad schuin R. Aan de kruising gaat u
RD. Negeer bij volgende gedichtsteen zijpad links
en blijf het pad met rechts van u de Jeker volgen.
5. Aan de smalle asfaltweg gaat u R. Negeer twee
zijpaden rechts. Aan de 3-sprong bij doodlopende
weg en bij de Jeker gaat u R. Waar de asfaltweg
bij atletiekbaan naar links buigt, gaat u R over het
pad verder langs de Jeker. Steek de asfaltweg
over en ga RD over het pad. (Even verder passeert
u links de Natuurtuinen Jekerdal). Aan de Tsplitsing gaat u R over de brug van de omleiding
(t.b.v. vissen) van de Jeker. Aan de asfaltweg
gaat u L en steek via het trappenpad de Jeker
over. (Hier ligt de Molen van Lombok daterend uit
omstreeks 1500). Negeer veldweg links. Steek de
voorrangsweg over en ga R over het trottoir.
6. Neem de eerste weg L (Cannerweg). Neem
weer de eerste weg L. (Susserweg). Volg geruime
tijd de licht stijgende weg. Negeer bij

blz 3 van 4
herinneringskruis (1913) zijpad rechts. (Even
verder passeert u links de Theunisgroeve, een
voormalige kalksteengroeve. Een eind verder ziet u
rechts weer de Sint Petrus en Pauluskerk in de wijk
Wolder, de hoogbouw in de wijk Daalhof en de hoge
TV toren, het hoogste bouwwerk van Maastricht. Kijk
hier ook even achterom en u heeft mooi uitzicht over
Maastricht met haar vele kerktorens). Boven aan de
4-sprong bij zitbank gaat u L. (U passeert het
wijndomein “de Apostelhoeve”. 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 Theresia kerk met de groene spitse toren.
Hier ziet u ook de bijna 80 m. hoge rode kerktoren
van de St. Jans kerk en de twee torentjes van de St.
Servaas basiliek aan het Vrijthof). Bijna beneden, 30
m. voor de doorgaande weg, gaat u scherp R de
veldweg omhoog. (U verlaat hier de blauwe ruit).
Bijna boven aan de 3-sprong gaat u RD verder
omhoog. Volg nu tot het einde het oranje kruis.
Negeer boven veldweg links.
7. Boven aan de 4-sprong bij veldkruis op de
Louwberg gaat u L over de veldweg. (Als u hier 50
m. naar R loopt, dan komt u bij het WML gebouw.
Hier staat een zitbank waar u weer mooi uitzicht
heeft).
8. Bij het infobord “Millenniumbos” gaat u scherp
L langs de afsluitboom omhoog. Volg het brede
graspad door de lindelaan. (Boven passeert u een
infobord en zitbank met mooi uitzicht). Loop RD met
links van u de eikenbomencirkel (millenniumbos).
Volg nu het graspad dat even verder tussen twee
ontluchtingsschachten doorloopt. (Deze hoorden
bij het 8 km lange
geheime ondergronds
gangenstelsel
van
het
voormalige
NATO
hoofdkwartier, waarvan u in het begin de
hoofdingang gepasseerd bent). Aan de T-splitsing
in het bos gaat u L. Aan de T-splitsing bij zitbank
gaat u R omlaag langs een mooie dikke
eikenboom. Negeer zijpad steil links omlaag en
zijpad rechts.
9. Waar het pad naar rechts buigt, gaat u L
omlaag. (Bij twee zitbanken heeft u prachtig uitzicht.
Hier ziet u links beneden de meanderende Jeker.
Voor u ziet u het Albertkanaal, de 129,5 km lange
waterverbinding tussen Antwerpen en Luik. Het
kanaal werd op 30 juli 1939 officieel geopend, maar
om de invasie van de Duitsers bij het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog te stuiten, werden in sept.
1939 vrijwel alle bruggen opgeblazen. Het kanaal
werd dan ook pas in 1946 in gebruik genomen).
Beneden aan de asfaltweg gaat u R. Loop weer
over de binnenplaats van Château Neercanne die
u
weer
via
de
andere
toegangspoort
verlaat. Negeer zijpad rechts omhoog. Aan de
doorgaande weg gaat u L omlaag. Aan de 4sprong bij de arokke Heilig-Grafkapel loopt u RD.
Meteen daarna gaat u L en u komt weer bij Hild
Ice, de sponsor van deze wandeling, waar u
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binnen of op het terras nog iets kunt eten of
drinken o.a. heerlijk ijs.
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