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Tijdens deze pittige wandeling met hellingen wandelt u omhoog naar de Louwberg waar u mooi uitzicht
heeft. Via het Milleniumbos loopt u naar Kanne waar u o.a. kunt pauzeren bij Hilde Ice, brasserie “In Kanne
en Kruike” en eetcafé Tösse Jeker en Maos. Dan loopt u de Sint Pietersberg omhoog waar u de vervallen
monumentale Caestert hoeve passeert. Vervolgens loopt u omlaag naar Petit-Lanaye. U wandelt dan een
mooi stuk langs de Maas en dan loopt u weer de Sint Pietersberg omhoog waar u hoeve Zonneberg
passeert. Er staan voldoende zitbanken onderweg.

Startadres: Café Den Dolhaart, Mergelweg 332, Maastricht.
Gps afstand: 12600 m. Looptijd: 3 uur. Hoogteverschil: 72 m

408. MAASTRICHT 12,6 km
1. Met uw rug naar de ingang van het café gaat u
R. Na 50 m. gaat u R over de veldweg, die later
een smal pad wordt. (Voor u ziet u wijngaard de
Apostelhoeve, die één van de grootste, oudste en
zeker de bekendste wijngaard van Nederland is).
Aan de 3-sprong bij omleiding van de Jeker (t.b.v.
vissen) gaat u L over het grindpad. Aan de
asfaltweg gaat u L (blauwe ruit) en u passeert
enkele huizen. Steek via trappenpad en brug de
Jeker over en loop RD (Hier ligt de Molen van
Lombok daterend uit omstreeks 1500). Negeer
veldweg links. Steek de voorrangsweg over en ga
R over het trottoir. (Rechts boven ziet u het
hooggelegen Fort Sint Pieter (1702)). Neem de
eerste weg L (Cannerweg). Bij café Sint-Servais
gaat u L. Loop even over de stoep en loop dan
RD (blauwe ruit/Susserweg). Volg geruime tijd
deze
licht
stijgende
weg.
Negeer
bij
herinneringskruis (1913) zijpad rechts. (Even
verder passeert u links de Theunisgroeve, een
voormalige kalksteengroeve. Zie infobordje. Een eind
verder ziet u rechts de Sint Petrus en Pauluskerk
(1898) in de wijk Wolder, de hoogbouw in de wijk
Daalhof en de 151 m. hoge TV toren, het hoogste
gebouw van Maastricht. Kijk hier ook even achterom
en u heeft mooi uitzicht over Maastricht het haar vele
kerktorens). Boven aan de kruising bij zitbank gaat
u RD verder omhoog.
2. Boven op de Louwberg bij waterpompstation
van WML en zitbank (mooi uitzicht) wordt de
asfaltweg een veldweg. Negeer meteen veldweg
rechts omlaag. Vlak daarna aan de 4-sprong bij
veldkruis gaat u RD (oranje kruis). Bij infobord
“Millenniumbos” en afsluitboom gaat u scherp L
(oranje kruis) omhoog en volg het brede graspad
door de lindelaan. (Boven passeert u een infobord
en zitbank met weer 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 ondergronds gangenstelsel van
het voormalige NAVO hoofdkwartier, dat hier van
1955 tot 1993 in de Cannerberg was gehuisvest).
3. Aan de T-splitsing in het bos gaat u L (oranje
kruis). Aan de volgende T-splitsing bij zitbank
gaat u R (oranje kruis) omlaag langs de mooie
dikke eikenboom. Negeer zijpad steil links
omlaag en zijpad rechts. Waar het pad naar
rechts buigt, negeert u zijpad links omlaag. (Hier
ziet u links beneden Chateau Neercanne en de
meanderende Jeker. Voor u ziet u het Albertkanaal).
Negeer nog twee zijpaden links omlaag. Aan de
omgekeerde Y-splitsing gaat u scherp L het
mooie holle pad omlaag. Beneden bij de mooie
mergelmuur gaat u R het asfaltpad omlaag. (Als u
hier naar L loopt, dan komt u op het binnenterrein
van Chateau Neercanne. 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.
Vanaf het terras op de binnenplaats kunt u beneden
de prachtige tuin bewonderen. Momenteel is het een
exclusief restaurant). Aan de doorgaande weg bij
grenspaal no. 69 in het Belgische Kanne gaat u L
omlaag. Aan de ongelijke 4-sprong bij de barokke
Heilig-Grafkapel (1647) gaat u RD. (De kapel is de
kleine kopie van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Zie
infobordje). Negeer vlak daarna zijweg links. (Aan
deze zijweg ligt patisserie Smet bekend om het
heerlijk gebak en ijssalon Hilde Ice bekend om zijn
heerlijk ijs. Een mooi pauzeplek na 5 km).
4. Beneden aan de voorrangsweg gaat u R. (Even
verder passeert u brasserie “In Kanne en Kruike”,
een mooie pauzeplek met leuk terras). Negeer alle
zijwegen en loop RD door het centrum van
Kanne. U verlaat weer de bebouwde kom. Ga nu

links van de weg lopen, richting hangbrug over
het Albertkanaal. Negeer zijweg links (Oude
Tramweg). Ga nu meteen L het fietspad omlaag
en steek beneden L (gele rechthoek) via de
houten brug de Jeker over. Aan de 3-sprong na
de brug gaat u R (gele rechthoek) over het pad
met rechts van u de Jeker. (Wilt u pauzeren, loop
dan hier RD. Boven in Kanne gaat u L en u komt bij
eetcafé Tösse Jeker en Maos (met terras). Tot.
afstand 200 m.. Geopend van wo t/m zo vanaf
11.00).
Negeer zijpaden en volg het pad RD langs de
Jeker. Aan het eind bij “sifonhuisje” gaat u voor
asfaltweg scherp L het pad omhoog. (Hier stroomt
de Jeker, via een grote “buis”, onder het Albertkanaal
door. Aan de andere kant van het kanaal gaat de
Jeker omlaag en komt hier weer omhoog. Vandaar
de naam: sifonhuisje). Vlak daarna gaat u R over de
betonstrokenweg. (Rechts ziet u het Albertkanaal
de129,5 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) Na circa 100 m. gaat u L het
eerste pad gelegen tussen akkers omhoog.
5. Aan de 5-sprong neemt u de tweede weg L
(Caestertweg/rood-wit) omhoog. Negeer zijpad
rechts.
Boven aan de T-splitsing voor de
vervallen (04-2015) rijksmonumentale Hoeve
Caestert (1686) gaat u L (wit-rood/gele
rechthoek). Negeer zijpad rechts. Waar het pad
naar links buigt, neemt u R het meest rechtse
bredere pad. Negeer zijpaden en blijf het bredere
pad door het bos RD volgen. Aan de 3-sprong,
met boom in het midden, buigt dit pad links
omlaag. Aan de 4-sprong, met links een
mergelgrot, gaat u scherp R. (Hier heeft u links
prachtig uitzicht over het Maasdal o.a. op de Maas en
de Pieterplas. Voor u ziet u de sluis van Ternaaien,
die de grootste sluis voor de binnenvaart van Europa
is). Loop tussen twee pilaren door en ga L
omlaag. Beneden gaat u L de asfaltweg omlaag.
6. Aan de betonplaten weg gaat u L. U loopt nu
door Petit-Lanaye (Klein Ternaaien). Neem de
eerste weg R (Rue Hufkens). Aan de T-splitsing
gaat u RD over het brede graspad. Voorbij de
rood/witte afsluitboom gaat u L over de asfaltweg
langs het kanaal, even verder Maas. Aan het eind
volgt u RD het grindpad. Boven, waar het
grindpad naar links buigt, gaat u R (geel-blauw)
over het smalle pad door het bos. Volg nu
geruime dit pad, later graspad, langs de Maas.
(Een eind verder ziet u links het voormalige
douanekantoor (huisnrs.123-125) van de voormalige
grensovergang
Klein
Ternaaien).
Bij
de
cementfabriek ENCI (1926) volgt u RD (rode
driehoek) het pad onder de overdekte
transportbanden door. (Bij de voorlaatste
transportband, bij hoofdkantoor, ziet u boven aan de
rotswand de uitkijktoren (donjon verdedigingstoren uit
1212) van de kasteelruïne Lichtenberg. Rechts ziet u
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aan de overkant van de Maas het kasteel
Hoogenweerth (17e eeuw) in de Maastrichtse wijk
Heugem). Aan het eind van de ENCI fabriek, na
laatste transportband, gaat u L het trappenpad
omlaag en steekt u de voorrangsweg over. Ga
dan R over de beklinkerde parkeerplaats.
7. Aan de kruising, aan het einde van de
parkeerplaats, gaat u L (rode driehoek) de steile
asfaltweg omhoog richting Buitengoed Slavante.
Negeer “Eigen weg” en loop scherp R verder
omhoog. Aan de 3-sprong voor Buitengoed
Slavant gaat u R (rode driehoek/groen rechthoek)
de smalle asfaltweg omhoog met meteen rechts
van u de kleine wijngaard Slavante, de oudste
wijngaard van Nederland. (Buitengoed Slavante” is
een voormalige buitensociëteit daterend uit 1846.
Hier ziet u links bij de parkeerplaats de restanten
van het klooster Slavante (1489), die wit
zijn
geschilderd en hoeve-achtig aan doen. Voor meer
info zie infobordje aan muur. Links van het gebouw
staat de hoger gelegen met mergelstenen gebouwde
St. Antoniuskapel (1681), die een barokke voorgevel
heeft). Loop onder de mergelboog door. Negeer
smalle asfaltweg scherp links. Neem nu het
eerste smalle pad L omhoog richting bosrand.
Aan de bosrand buigt het pad naar rechts met
links van u de bosrand. (Voor u ziet u de H. Petrus
kerk van Sint Pieter en in de verte de bijna 80 m.
hoge rode kerktoren van de St. Jans kerk en de St.
Servaasbasiliek aan het Vrijthof). Aan de smalle
asfaltweg gaat u L omhoog. Boven aan de 4sprong op de Zonneberg gaat u bij enkele grote
stenen RD. Let op! Neem nu het eerste pad R
(groene rechthoek). (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. Via de 80 betonnen
traptreden en de 128 stalen traptreden komt u
beneden in de groeve. U kunt dan via de brede
grindweg door een gedeelte van de groeve lopen met
o.a. mooi zicht op de mergelwanden en de meertjes
met het azuur blauwe water). U passeert rechts
Hoeve Zonneberg (1875). (Een eindje verder heeft u
rechts mooi uitzicht op o.a. het Academisch
Ziekenhuis Maastricht (groot wit gebouw) en de
woon- en kantorenwijk Céramique bij de John F.
Kennedybrug). Aan de veldweg en bij ingang van
volkstuintjes gaat u L met rechts van
beukenhaag. Negeer zijpaadje rechts.
8. Aan de smalle asfaltweg gaat u R (groene
rechthoek). (Even verder ziet u voor u Fort St.
Pieter, waar u prachtig uitzicht over Maastricht heeft).
Bij afsluitboom, zwerfstenen en wegwijzer gaat u
L (groene rechthoek) over de grindweg. (Even
verder passeert u bij infobord en verrekijker het
uitzichtpunt “Kiekoet”, waar u weer prachtig uitzicht
heeft over de groeve waar de oehoe, de grootste uil
ter wereld bivakkeert). Negeer breed zijpad rechts.
Circa 25 m. verder gaat u R (rode
driehoek/blauwe ruit) het brede grindpad omlaag.
Meteen daarna aan de 3-sprong loopt u RD het
smalle pad langs de akker en bosrand omlaag.

Aan de 4-sprong, na het trappenpad, gaat u RD
verder omlaag. Beneden aan de asfaltweg komt u
weer bij het gezellige café Den Dolhaart, sponsor

van deze wandeling,
drinken.
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waar u nog iets kunt
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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.

Wandelen met een PAUZE in een GEZELLIG KROEGJE: www.kroegjesroutes.nl

