WandelRoute A
Een mooie en informatieve wandeling van 5.5 km. (ca. 75 minuten)

1. Als je Eetcafé “Jeker en Maos” uitloopt, sla je linksaf de Onderstraat in.
Na 400 m loop je voorbij een grenspaal Nederland binnen. Je blijft rechtdoor
stappen langs een tamelijk grote vrijstaande villa, en dan na 200 m rechts de
kiezelweg nemen die Poppelmondeweg heet.
2. De Poppelmondeweg brengt je bij een Y-splitsing aan een klein
parkeerterrein aan de voet van de Sint Pietersberg. Volg de stijgende weg
rechts. Helemaal (!) boven, op het kruispunt, ga je rechts door een poortje.
Deze weg blijven volgen. Achter de berm links ligt een immense
mergelgroeve van de ENCI (Eerste Nederlandse Cement Industrie).
Gevaarlijk, dus verboden terrein! Vlakbij staat ook een bankje om even bij te
komen van de beklimming en te genieten van het mooie vergezicht. Ook
staat hier een informatiebordje van Natuurmonumenten. Rechts geniet je van
een prachtig panorama van het kasteel van Neerkanne (of Agimont), het
enige terrassenkasteel van Nederland en opgetrokken in de typische gele
mergelsteen. Het is in 1698 gebouwd op de resten van een oudere burcht
door de militaire gouverneur van Maastricht, Graaf Daniël Wolf von Dopff.
Het ligt grotendeels op Nederlands grondgebied. Na de scheiding van België
in 1839 werd de grens bepaald op 1 kanonschot van de Markt in Maastricht.
Chateau Neercanne doet nu dienst als restaurant (1 Michelinster) en heeft
tevens een prachtige beeldentuin die vrij te bezichtigen is. Erachter ligt het
mooie Kannerbos en het Milleniumbos. Verder naar rechts van het kasteel
ligt de Apostelhoeve, hier komen we later op terug.
In de Cannerberg was lange tijd het commandocentrum van de NAVO
gevestigd. Nadat de NAVO vertokken was, is de berg berucht geworden
door de grote hoeveelheid asbest die werd gebruikt als isolatiemateriaal.
(Dit is in de afgelopen jaren helemaal opgeschoond, en is het gedurende
een aantal dagen per jaar opengesteld voor publiek.) Meer naar links zie je
‘De parel van de Jekervallei’ of ‘Het witte dorp’ liggen, zoals Kanne ook wel
wordt genoemd. Kanne heeft ongeveer 1150 inwoners.
Het dorp ten noordoosten van het kanaal heet Neerkanne, ten zuidwesten
heet Opkanne. In de vallei kronkelt de Jeker.
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3. De weg, die nog altijd Poppelmondeweg heet, maakt een brede bocht rond
een met weiden bezaaide heuvelflank.
De weide wordt begraasd en bemest door schapen. Iedere lente ontluikt er
op de kalkrijke zuidflank een uniek bloementapijt, waaronder enkele zeer
bijzondere orchideeën.
Het hoofdpad blijven volgen, bij de grote poort aan de linkerkant ga je rechtsrechtdoor. Dus niet naar beneden lopen!
Wanneer je er bijna helemaal omheen bent gelopen moet je even achterom
kijken. Daar zie je de toegang tot de Duivelsgrot, een ondiep gangenstelsel
in de Sint Pietersberg, waar je net een gedeelte overheen bent gelopen. De
Sint Pietersberg werd eeuwenlang uitgegraven, uitgehouwen en uitgezaagd
voor de mergel, waarmee huizen, kastelen en kerken in de omgeving
werden gebouwd.
In de oorlog hielden Maastrichtenaren er zich verborgen, en werd onder
andere ‘De Nachtwacht’ van Rembrandt van Rijn bewaard.
De totale oppervlakte bedroeg 98 ha. en had een ganglengte van 150 km.
Sinds de ENCI begin jaren 20 de mergel ging winnen voor de productie
van cement rest ons nog slechts 20 ha. en 30 km. aan gangenstelsel. Het
hoogste gedeelte van de Sint Pietersberg is D’n Observant (+170,8m
NAP), een door de mens gemaakte stortberg van zand, grind en löss.
In de groeve van de ENCI broeden al jaren (met succes) enkele Europese
Oehoe’s, de grootste uilensoort ter wereld. (75 cm hoog en een spanwijdte
van 1.80m)
4. Je blijft het hoofdpad volgen richting Kanne tot bij het volgende hekje.
(hekje sluiten ivm schapen!)
#optie! Bij de 1e grenspaal kun je rechts naar beneden lopen, via het
draaihekje. Na ca. 400 meter bent u terug bij het beginpunt.
Hier blijven we rechtdoor lopen. Op het geplaatste bankje kun u wederom
genieten van een prachtig uitzicht op de Tiendeberg links, en uiterst rechts
ligt op de Louwberg de wijngaard van de Apostelhoeve, Nederlands oudste
en bekendste wijnbouwbedrijf met uitstekende witte wijnen .
Negeer alle paden links en rechts en blijf het hoofdpad volgen. Ook bij het
kruispuntje rechtdoor en even verder bij de Y-splitsing hou je rechts aan
(bij het bordje St. Pietersberg).
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Je loopt enkele grenspalen voorbij en speelt de volgende kilometer een paar
keer haasje-over met de grens. In de weide staan enkele grenspalen
ogenschijnlijk willekeurig neergepoot. De ranke kegels zijn de Nederlandse,
de platte stompjes de Belgische.
Je bereikt het Plateau van Caestert (zo wordt het stuk Sint Pietersberg in
België genoemd). Het driehoekige plateau maakt deel uit
van de Sint Pietersberg en wordt ingeklemd door de Maas en het
Albertkanaal. Het uitzicht aan beide zijden is indrukwekkend.
5. Bij de Hoeve Caestert sla je rechtsaf (Caestertweg) en daal je, via de brede
weg, af tot bij het Albertkanaal. De prachtige hoeve van Caestert gaat terug
tot in de 12e eeuw, toen het een afgelegen kloosterhoeve was. Ook hier werd
de mergelsteen overvloedig verwerkt. Recent is de boerderij gedeeltelijk
verwoest door brand maar wordt nu, gelukkig, heropgebouwd/gerestaureerd
(2016). Meer informatie is te vinden op de borden langs de hoeve.
6. Aan het Albertkanaal volg je het jaagpad naar rechts, richting Kanne. Een
beetje verder, bij het gebouw, sla je rechtsaf een klein weggetje in.
Hier moet je eens goed kijken; de Jeker wordt er onder het kanaal geleid.
In Kanne noemen ze dit ‘d’n duuker’ (de duiker). Tevens zie je hoe het
Albertkanaal dwars door het plateau van Caestert is uitgegraven. Het kanaal
werd van 1930 tot 1936 aangelegd om Luik met de haven van Antwerpen te
verbinden en tevens doelbewust ontworpen als anti-tank barrière. Het is 130
km lang en heeft een gemiddelde breedte van 60 meter en is 5 meter diep.
De, in 2003-2005 gebouwde, brug is je zeker niet ontgaan.
Het is de vijfde brug die over het Albertkanaal is gebouwd.
De vorige brug dateerde uit 1953 en verving de Amerikaanse brug die werd
gebouwd in W.O. II, nadat de Duitsers de oorspronkelijke brug uit 1933
hadden opgeblazen.
Hierdoor konden de Duitsers via de bruggen in Vroenhoven en Veldwezelt,
de Belgen in de rug aanvallen, waardoor in Kanne 10 officieren en 207
onderofficieren, korporaals en grenadiers sneuvelden.
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7. Je wandelt verder langs de Jeker totdat je bij het houten bruggetje, rechts
een paadje (Rouw) inloopt. Dit paadje komt uit in de Bovenstraat.
Aan het eind sla je linksaf, richting Sint Hubertuskerk.
Na 400 m aan de linkerkant ben je weer terug waar je begonnen bent, en
wacht de vermoeide wandelaar een heerlijke versterking.
De Sint Hubertuskerk, werd in zijn geheel uit mergelsteen opgetrokken.
In de klokkentoren staat het jaartal 1787 gegrift.
Sint Hubertus was de laatste bisschop van Maastricht en is nu bekend als de
patroonheilige van de jacht. Elk jaar in november worden op het kerkplein,
onder luid blazen van jachthoorns en grote belangstelling, vele paarden en
honden gezegend.
Genoten van de wandeling? Like ons op Facebook en wordt op de hoogte
gehouden van alle activiteiten en wandelingen rond Kanne!
Bedankt en tot ziens!!
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