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655. MAASTRICHT 11,6km – 10,3km
Gps

afstand:

11,6

km.

Hoogteverschil:

117

m.

Looptijd:

2.40

uur.

Tijdens deze pittige en afwisselende grenswandeling loopt u eerst naar de top van de Sint-Pietersberg, D’n
Observant op een hoogte van 171 m. Dan loopt u langs de oude hoeve Caestert en dan heeft prachtig
uitzicht o.a. op het Albertkanaal. U wandelt verder naar Belgische plaatsje Kanne waar u kunt pauzeren bij
Eetcafé Tösse Jeker en Maos en bij Hilde ice waar lekker ijs te krijgen is. De terugweg gaat via de
binnenplaats van château Nerrcanne en langs de Duivelsgrot. U kunt de klim naar D’n Observant mijden
door de wandeling in te korten tot 10,3 km. Bij Châlet D’n Observant is het na afloop goed toeven. Hier kunt
u nog 2,4 km (2 x 1,2 km) door de ENCI groeve lopen.
Startpunt: Châlet D’n Observant, Lage Kanaaldijk 115, Maastricht. (Vanuit Maastricht rijdt u zuidwaarts langs
de Maas en ga meteen voorbij de ENCI fabriek R de weg in naar de parkeerplaats. Neem een € 2,00 munt mee
voor de parkeerplaats. Maandag en dinsdag gesloten. Wo. t/m vrij. open vanaf 11.00 uur. Za en zo. open vanaf
10.00 uur.

1. Met uw rug naar de ingang loopt u RD met
rechts van u de vijver. Aan de parkeerplaats gaat
u R. Aan het eind van de parkeerplaats gaat u L
en meteen daarna gaat u R het pad omhoog langs
de bosrand en rechts van u de vallei. (Kijk omhoog
lopend ook nog eens achterom). Boven aan de Tsplitsing voor houten hek gaat u L omhoog. Het
pad buigt naar rechts. Bijna boven (50 m. voor
groot houten hek) gaat u scherp L het eerste
bospaadje in. U passeert een afrastering en volg
het bospad RD. Aan de brede bosweg gaat u R.
(Tussen de bomen door ziet u rechts Kanne). Negeer
zijpad links omhoog. Vlak daarna aan de kruising
van grindwegen voorbij afsluitboom gaat u L.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L omhoog
richting volgende afsluitboom.
Voorbij deze
afsluitboom gaat u meteen R het grindpad
omhoog.
(Even verder passeert u drie
picknickbanken).
2. Aan de 4-sprong bij zitbank loopt u RD
(middelste pad) de grindweg steil (eerste stuk)
omhoog. (Degene, die 10,3 km loopt, gaat hier R
over het smalle pad. Aan de 3-sprong bij zitbank gaat
u RD het pad omlaag. Ga dan verder punt 3). Negeer
nu alle zijpaden en blijf dit pad geruime tijd RD
omhoog volgen. Boven aan de 3-sprong (einde
pad) gaat u L langs een betonnen paal en zitbank.
Hier ligt rechts het schitterende uitkijkpunt D’n
Observant. (D'n Observant is een kunstmatige berg
op de Sint Pietersberg met als hoogste punt +170,8
m NAP. Hier staan maar liefst vijf zitbanken in
kringvorm. Vanaf elke zitbank heeft u een ander
schitterend uitzicht over de omgeving. Ook staat er
nog een picknickbank en een infobord. Geniet van de
prachtige vergezichten voordat u weer aan de

afdaling begint). Loop even verder het trappenpad
omlaag Beneden gaat u L. Na 10 m. tegenover
picknickbank gaat u R het bospaadje omlaag.
Aan de kruising met steile paadjes gaat u
voorzichtig RD omlaag. Aan de T-splitsing gaat u
R en loop heel voorzichtig het steile brede pad
omlaag. Negeer steil paadje links omlaag en volg
het bospad RD. Aan de T-splitsing gaat u L. Vlak
daarna aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L
omlaag.
3. Beneden aan de 3-sprong gaat u R omlaag.
Vlak daarna aan de 4-sprong voor groot weiland
gaat u L (rode driehoek/gele rechthoek) over het
pad langs de bosrand en weiland. (U loopt nu over
het plateau van Caestert). Aan de 3-sprong bij de
vervallen (brand) monumentale Hoeve Caestert
(1686) gaat u RD (rode driehoek/gele rechthoek).
Aan de 3-sprong in het bos gaat u L omlaag. Aan
de volgende 3-sprong bij twee pilaren, waarvan
een is omgevallen, gaat u L verder omlaag. (U
passeert enkele grotten). Aan de 3-sprong voorbij
boog gaat u R het pad omlaag. (Als u hier even L
gaat, dan heeft u prachtig uitzicht over de brede
Maas). Beneden bij trafohuisje en infobord in
Petit-Lanaye gaat u R
(rode driehoek/gele
rechthoek) langs de afsluitboom het bospad
omhoog. Aan de T-splitsing voor mergelgrot gaat
u L (gele rechthoek/rode driehoek) verder
omhoog.
4. Waar boven het brede pad naar rechts buigt,
gaat u RD het smalle pad omhoog. Meteen daarna
gaat u L over het pad langs de akker en bosrand.
(U loopt nu weer over het plateau van Caestert). Aan
het einde van het pad gaat u R over het brede

pad. Volg dit pad geruime tijd RD. Na geruime tijd
passeert u een weiland, waar u links mooi uitzicht
heeft op de brug van Kanne, de eerste hangbrug
van België. Aan de 5-sprong steekt u de brede
grindweg RD over en loopt u schuin L het pad
gelegen tussen akkers omlaag. (Voor u ziet u de
plezierjachthaven in Kanne). Beneden gaat u R over
de betonstrokenweg. Na 100 m., waar de
betonstrokenweg overgaat in betonweg, gaat u L
over het brede pad omlaag richting Albertkanaal.
(Het Albertkanaal is 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 3-sprong voor het “sifonhuisje”
gaat u R (gele rechthoek/rode driehoek). (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). Negeer
zijpaadjes en volg het pad langs de achtertuinen
van woningen en de circa 60 km lange Jeker, die
via het stadspark in Maastricht in de Maas
stroomt. Aan de T-splitsing bij houten brug gaat
u R.
5. Aan de T-splitsing in Kanne gaat u L. (U
passeert Eetcafé Tösse Jeker en Maos voor een
pauze. Geopend van Wo t/m Zo vanaf 11.00). Aan
de 4-sprong gaat u RD langs de met mergelsteen
gebouwde St. Hubertus kerk (1938). (De
mergelstenen gotische westertoren stamt uit de
e
e
15 /16 eeuw). Negeer alle zijwegen. Bij grenspaal
no. 63 (achterkant) loopt u RD het dorp uit. Na 50
m. gaat u L (geel kruis) het pad in. (Voor u ziet u
Chateau Neercanne). Via brug steekt u de Jeker
over en volgt u de kasseienweg RD. (Hier ligt
rechts aan de Jeker de uit witte mergelsteen
gebouwde monumentale korenmolen genaamd
Smokkelmolen daterend van vóór 1640. In 1650
(ijzeren muurankers in de gevel) vond een herbouw
plaats. In 1969 werd de watermolen stilgelegd).
Aan de voorrangsweg gaat u L. Aan de 4-sprong
gaat u R omhoog. (U passeert Hilde Ice, bekend om
zijn heerlijk ijs en patisserie Smet bekend om het
heerlijk gebak). Meteen daarna gaat u R de
doorgaande weg omhoog. Vlak daarna aan de
ongelijke 4-sprong bij de barokke HeiligGrafkapel gaat u RD (Muizenberg). (Dit is de kleine
kopie van de H. Grafkerk in Jeruzalem. Zie
infobordje) Na 50 m. gaat u R (oranje) het
asfaltpad omhoog langs grenspaal no. 69. Negeer
mooi zijpad links. Even verder loopt u de
binnenplaats van Château Neercanne binnen. (Als
u hier R over het terras loopt, dan ziet u achter het
muurtje de prachtige kasteeltuinen. Het kasteel 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).
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6. Loop RD en via de volgende poort verlaat u
weer het kasteel. Negeer zijpaden en volg de
asfaltweg RD langs de Cannerberg. (Eind eindje
verder ziet u rechts beneden het monumentale
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
ondergronds Navo hoofdkwartier Cannerberg. Het
was een uiterst geheim commandocentrum in de
Koude Oorlog. Zie infobord). Vlak daarna aan de 3sprong bij trafohuisje en ingang van de grot
“Jezuïetenberg” gaat u R (oranje kruis) de
eenrichtingsweg
omlaag..
(De
groeve
Jezuïetenberg is één van de mooiste bewerkte
kalksteengroeven ter wereld). Steek beneden de
voorrangsweg over en ga RD (Jezuïtenpad/oranje
kruis) over het pad. Een eind verder steekt u weer
de Jeker over. Aan de asfaltweg gaat u R. Neem
dan de eerste grindweg L (oranje kruis). Voorbij
afsluitboom gaat u R (oranje) langs de bosrand
omhoog. Let op! Ga bij houten hek R door het
klaphek en volg RD het pad door het weiland.
(Rechts heeft u weer mooi uitzicht op Château
Neercannel). Ga door het volgende klaphek en
loop RD door het smalle weiland. Aan de 3sprong gaat u L. U passeert links de Duivelsgrot.
Volg nu het brede graspad RD omhoog richting
hoge schoorsteen van de ENCI. Aan de Tsplitsing gaat u L even steil omhoog. Boven bij
zwerfsteen gaat u R over de brede grindweg.
7. Let op! Na 60 m., waar de grindweg naar
rechts buigt, gaat u L over het bospaadje. Volg
het pad, dat enkele bochten maakt, RD omlaag.
Beneden neemt u het eerste pad L omlaag
parallel aan de vijver. (Na 10 m. kunt u L een
paadje inlopen voor uitzicht op de vijver).
U
passeert een grote schuilhut en dan komt u weer
bij het chalet waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken. Ma. en di. gesloten. U
heeft hier een prachtig uitzicht over de ENCI
groeve. Hier is ook het “infocentrum” ENCI
gebied gehuisvest.
(U kunt ook via de twee
loopbruggen 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 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.
Vanaf juni 2018 wordt de ENCI groeve gefaseerd een
135 hectare groot natuur- en recreatiegebied). Op
zaterdag en zondag kunnen groepen tegen een
speciale prijs een rondleiding krijgen in de ENCI
fabriek en in de groeve. U kunt hiervoor contact
opnemen met de beheerder Lei Bellefroid tel. 0625066595 of per email leibellefroid@gmail.com.

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

