WandelRoute B
Een mooie en informatieve wandeling van ca. 7 km. (ca. 120 minuten)

1 Als je Eetcafé Jeker en Maos uitloopt, ga je rechtdoor de Pruisstraat naar
boven. Je loopt langs het kerkhof van Kanne, waarna de weg onverhard
wordt. Links zie je het Chateau Neercanne liggen met daarachter het
Cannerbos. Het kasteel van Neerkanne (of Agimont) is 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. Verder naar
rechts van het kasteel ligt de Apostelhoeve, hier komen we later op terug.
Bij een scherpe bocht naar rechts ga je links door een houten hekje.
Je wandelt nu de St. Pietersberg op.
Je loopt door de schapenweide rechts langs de Duivelsgrot. Eigenlijk is het
geen grot maar een groeve. (De oorspronkelijke naam is dan ook
Wijngaardgroeve). Deze is lange tijd in gebruik geweest als opslagplaats en
als stal voor dieren. Tevens komt het Poppelmondedal samen met het
Jekerdal.
Je loopt nog steeds richting de schoorsteen van de ENCI; Eerste
Nederlandse Cement Industrie. De St. 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 St. Pietersberg is “d’n Observant” (+170,8m
NAP); een door de mens gemaakte stortberg van zand, grind en löss.
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2 Boven aangekomen ga je links nog een klein stukje vrij steil omhoog.
Hier pak je het grindpad naar links.
Aan de linkerkant heb je een prachtig uitzicht over Kanne, waarbij de brug je
zeker niet kan ontgaan. Deze, in 2003-2005 gebouwde brug 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.
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.
Helemaal rechts ligt de Louwberg met daarop de wijngaard van de
Apostelhoeve, Nederlands oudste en bekendste wijnbouwbedrijf met
uitstekende witte wijnen .
Je loopt nu licht naar beneden, het ENCI bos in.
Bij het 2e pad ga je rechts omlaag (bij het paaltje met een rode driehoek).
Na ± 100 meter rechts omhoog lopen, langs het hek van de groeve.
OPTIE: Voor je liggen vrij steile trappen die je kunt beklimmen om een
prachtig uitzicht over de groeve te krijgen.
Rechts zie je de cementfabriek en recht voor je ligt de Oehoe-vallei;
daarover straks meer.
(De wandeling gaat verder onderaan de trappen!)
Blijf rechtdoor lopen, waarbij je alle paden links en rechts negeert.
Het gaat nu lichtjes omhoog. Her en der staan borden van
Natuurmonumenten met interessante informatie.
Boven aangekomen staat een bankje om even uit te rusten en te genieten
van het mooie uitzicht op de Apostelhoeve en de Cannerberg.
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In de Cannerberg was lange tijd het commandocentrum van de NAVO
gevestigd. Nadat de NAVO vertrokken 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.)
Je loopt nu verder over het hoogste punt van de St. Pieterberg en passeert
tevens het eindpunt/startpunt van het Pieterpad.
Dit is een wandelroute van ca. 490 km.en loopt van Pieterburen in Groningen
tot de St. Pietersberg in Maastricht. (Hier sluit deze aan op de GR5, een
wandelroute die doorloopt tot Nice in Zuid-Frankrijk, ca. 2500 km. !!)

3 Je blijft rechts aanhouden tot je bij een uniek uitkijkpunt met verrekijker
komt.
Hier heb je een magnefiek uitzicht over de Oehoe-vallei.
Al jaren broeden hier diverse paren van de Europese Oehoe. Gemiddeld zijn
ze 75 cm hoog en hebben een spanwijdte van 1.80m. Daarmee zijn ze een
van de grootste uilensoorten ter wereld. Ze hebben een karakteristiek geluid
en jagen vooral op de stadsduiven in Maastricht.
Je loopt door tot aan de poort/slagboom.

4 Hier ga je naar links, de verharde weg op, richting het Fort St. Pieter.
Dit in 1701-1702 gebouwde fort is onderdeel van de vestingswerken van de
stad Maastricht en had enkel een militaire functie. In de beginjaren zelfs
bezocht door tsaar Peter de Grote. De verdedigingsfunctie werd opgeheven
in 1867. Links van het fort zie je in de verte de Basiliek van St. Servaas.
Je volgt de weg totdat je een paadje links over de weide in kunt slaan.
(bij een bordje van Natuurmonumenten)
Over de weide, bij de Y-splitsing hou je rechts aan.
Pak het paadje links, bij het 2e paaltje.
(Een paar meter verder heb je een verzicht over het Jekerdal)
Na ca. 350 meter in de bocht ga je naar links.
(Dus zeker niet rechtdoor, omlaag!)
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Dit paadje kronkelt enkele honderden meters door het bos.
Bij een splitsing ga je rechts en na 10 meter direct weer links, over de weide.
Na een klein stukje bergop ga je weer naar rechts.
Je loopt nu een klein stukje over dezelfde weg als in het begin.

5 Blijf omlaag lopen, langs het bankje en infobord ENCI-bos.
Houd rechts omhoog aan. Bovenaan ga je rechts naar beneden.
(bij het paaltje met het oranje kruis).
Links door het klaphekje de wei inlopen en aan de andere kant door het
hekje er weer uit.
Hier loop je rechtdoor, langs de Duivelsgrot weer naar beneden.
De weide wordt begraasd en bemest door schapen. Iedere lente ontluikt er
op de kalkrijke zuidflank een uniek bloementapijt, waaronder enkele zeer
bijzondere orchideeën.
Rechts aanhouden, licht naar boven en wederom door een klaphek.
Hier ga je naar links, en bovenaan rechts het hoofdpad volgen.
Bij de grenspaal ga je rechtsaf, en loop je Kanne (en dus weer België)
binnen via het draaihek.
De trappen omlaag en via de beschermde holle weg loop je terug waar je
begonnen bent.
Eventueel kan vanaf dit punt worden aangesloten bij onze WandelRoute A.
Deze is 5,5 km. lang en brengt je naar plaatsen die niet in deze wandeling
zijn opgenomen. De informatie die onderweg wordt gegeven, is grotendeels
gelijk. De twee wandelingen samen maakt het een grote wandeling van ca.
12.5 km. en brengt je naar de meest bijzondere plekken in de directe
omgeving van Kanne.
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Rechts zie je de St. Hubertuskerk. Deze kerk 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!
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