
Wandeling rond Château Neercanne – 6 km 

Cannerbos - Canne - St.Pietersberg - Jekerdal 

1. Voor de poort van Chateau Neercanne (NL ingang): rechts af, paadje 
omhoog.  
Château Neercanne Het huidige kasteel werd in 1698 gebouwd op de plaats waar 
al eeuwen de versterkte burcht Agimont lag. Dit kasteel is in 1465 verwoest 
tijdens een belegering van Maastricht. Het nieuwe gebouw was geen burcht meer 
maar een echt woonhuis. Daniël Wolf, Baron van Dopff (1650-1718) was de 
eigenaar. Hij is geboren in Hessen en diende in het leger van Keurvorst Frederik 
III van Brandenburg. Hij hielp mee om de Fransen uit Duitsland te verdrijven en 
de Turken uit Oostenrijk. Als beloning hiervoor kreeg hij de adellijke titel van 
Baron. Later werd hij de militair gouverneur van Maastricht. In die functie liet hij 
Fort St. Pieter aanleggen. Met de aankoop van het Château werd hij tevens heer 
van Canne.  
Om het kasteel aan te leggen werd de flank van de Cannerberg over 100 meter 
afgegraven. Met de mergel die vrijkwam kon men de huidige terrassen aanleggen. 
Het kasteel is opgetrokken uit mergelblokken die werden gewonnen in groeves 
achter het kasteel. Dit is vrij uitzonderlijk omdat in die tijd meestal baksteen werd 
gebruikt. Mergel was toen al ouderwets. De muren waren oorspronkelijk bedekt 
met rode verf om zandsteen te imiteren. Van het oorspronkelijke interieur van het 
kasteel is niets meer overgebleven.  
Voor het kasteel lag een barokke tuin die zich tot aan de Jeker uitstrekte. Voor het 
kasteel is nog een oude vijver herkenbaar. Een deel van de tuin is nu weer in 
oude luister hersteld.  
Jekermeander  
Vlak voor het Château stroomt de Jeker. Het riviertje heeft een paar mooie 
meanders gemaakt in het Jekerdal. De meanders ontstaan door de wrijving die 
het water ondervind langs de kant. Daardoor wil een rivier altijd een bochten 
maken.  
Het dal zelf is in ongeveer 2 miljoen jaar tijd door de Jeker uitgegraven. Dit 
verliep niet geleidelijk, maar schoksgewijs omdat de waterafvoer in de loop van 
de tijd enorm schommelden. Vooral in de ijstijden was de waterafvoer zeer hoog 
en werd het dal sterk uitgesleten. Het resultaat hiervan is de terrasvorm van het 
dal. De terrassen zijn echter vaak verdwenen door de egaliserende werking van 
de landbouw.  
De Jeker zelf is een klein riviertje dat ontspringt in Hesbaye, bij het dorpje Lens-
St. Servais. Slechts de laatste 5 kilometer stromen over Nederlands grondgebied. 
In Maastricht mondt de Jeker uit in Maas. Daardoor vormde zich een ondiepe en 
doorwaadbare plaats in Maas. De mens maakt daar al vroeg gebruik van en 
ontstond een nederzetting die later uitgroeide tot Maastricht.  
Observant  
In de verte is d'n Observant zichtbaar. Dit is een afvalberg van de Enci die sinds 
de jaren zeventig als natuurgebied wordt beheerd. De berg is vernoemd naar de 
Observanten, die een klooster op de St. Pietersberg hadden (waar nu casino 
Slavante ligt).  
Albertkanaal  
Dit kanaal is in de jaren 20 van de vorige eeuw aangelegd om Wallonië een goede 
scheepvaartverbinding te geven met de haven van Antwerpen. Om dit te 
realiseren moest men dwars door de St. Pietersberg heen graven. Dit is van 
hieruit goed te zien. Vanaf de jaren zeventig werd het kanaal verbreed. Echter de 
bruggen zijn nog niet aangepast aan de nieuwe breedte.  
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2. Paadje volgen, trappen omhoog.  

3. Bij T-splitsing links af  
Cannerbos  
Dit was oorspronkelijk het Sterrenbos van het kasteel. Het bos bestond uit 
aanplant van eiken, Iepen, Beuken en Elzen. De hoofdpaden kwamen in het 
midden bijeen op een open plek. Deze was gemarkeerd met een obelisk. In de 
noord-westhoek stond vroeger een huisje dat Temple d'amour of plaijsierhuisje 
werd genoemd. In de negentiende eeuw werd het onderhoud verwaarloosd en 
vormde zich langzaam het huidige hellingbos. Het bos is vooral bekend voor de 
voorjaarsbloeiers. Vooral bosanemoon bloeit dan uitbundig.  

4. Bij T-splitsing rechts af, langs bankje  

5. Bij T-splitsing links af, holle weg naar beneden  
Holle weg Dit is de oude weg van Canne naar Maastricht. Vroeger was het 
Jekerdal erg nat en dus grote delen van het jaar onbegaanbaar. Om in Maastricht 
te komen, ging men over het plateau, dat droger is. De Susserweg en Cannerweg 
zijn is ook nog delen van die oude weg.  

6. T-splitsing onder aan de holle weg : rechts af  
Hier is de oude hoofdingang van het Château  
Grens Nederland-België  
Onder aan de holle weg staat een hulpgrenspaal, Bij de verharde weg staat een 
echte grenspaal. De grens loopt hier net om het kasteel heen, waardoor het op 
Nederlands grondgebied ligt. Koning Willem I heeft er persoonlijk voor gezorgd 
dat in 1839 dit stukje van Canne is afgenomen en bij Nederland is gevoegd. Dit 
heeft alles te maken met de toenmalige bewoner van het kasteel, Baron Ignace 
de Thier. Deze was een zeer trouwe aanhanger van Nederlandse koningshuis en 
droeg een hoge onderscheiding voor zijn strijd tegen de Franse revolutionaire 
troepen in 1794. Ook de toenmalige militair gouverneur van Maastricht, Generaal 
Bernard Dibbets had op de grenscorrectie aangedrongen. Hij was immers 
getrouwd met Barones Tengnagell, die een directe afstammeling was van Daniël 
von Dopf, de bouwer van het kasteel.  

7. Einde onverharde weg : links af richting dorp  
Muizenberg  
Rechts omhoog loopt de Muizenberg, dit is een droogdal, ontstaan tijdens de 
ijstijden. Het regenwater kon toen niet in de bevroren ondergrond wegzakken. 
Aan de plateauranden stroomde het water omlaag naar het dal waardoor de 
droogdalen werden uitgeschuurd. Later zijn de mensen deze droogdalen als weg 
van het dal naar het plateau, immers de helling was minder steil. Het gevlag was 
wel dat de erosie toenam en zich holle wegen vormden.  
In de rechterwand zijn enkele mergelgroeves zichtbaar, deze zijn vroeger 
bewoond geweest.  

8. Bij kruispunt rechtdoor  
Canne De naam Kanne komt van Canaphia, dat al in de 10e eeuw wordt vermeld. 
Het betekent : tegen water. Het gebied was Luiks eigendom. Kanne bestond uit 
Opcanne en Neercanne. In de 14e eeuw wordt Neercanne een vrije heerlijkheid. 
Dat wil zeggen dat het eigendom overerft en dat de heer de absolute macht heeft 
over alle inwoners.  
Kapel van het heilige graf  
Deze kapel is gesticht door Herman Jekermans, een inwoner van Kanne. Hij had 
in 1643 een pelgrimsreis naar het heilige land gemaakt. Toen hij terug kwam, 
vroeg hij toestemming om de heilige grafkerk van Jeruzalem in verkleinde vorm 
na te bouwen. De grafkapel vormde de eindstatie van een kruisweg van 13 kleine 
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devotiekapellen. Deze zijn allemaal verdwenen.  
De kapel is in 1714 vergroot en in barokke stijl versiert. De kerk werd bedient 
door de kanunniken van Hoogcruts bij Noorbeek. Deze bouwden een huis met 
Latijnse school tegenover de kapel, het huidige huize Poswick.  
Baron van Dopff doneerde het geld om de kapel te verbouwen. Volgens de 
bewoners had dit te maken met de dood van zijn vrouw in 1705. Zij moest tijdens 
een onweer schuilen in een mergelgang voor een onweer. Deze gang stortte in en 
zij, haar twee dochters en de koetsier kwamen hierbij om het leven. De 
dorpelingen beschouwden dit als een straf van god omdat zij kort tevoren met 
haar koets de processie van Kanne had verstoord.  

9. Rechtdoor, eenrichtingsweg in, langs bakker en ijssalon  

10. Einde weg : links af  

11. Bij kruispunt : rechts af, richting watermolen  
Bij deze oude watermolen is goed te zien hoe men de Jeker heeft rechtgetrokken 
(genormaliseerd) ten behoeve van de molen.  
 

12. Jeker oversteken en voetpad volgen. Einde voetpad : rechts af, richting 
dorp  

13. Bij T-splitsing rechtdoor  

14. Bij T-splitsing rechtdoor  

15. Bij T-splitsing rechtdoor  
Opcanne  
De vrije heerlijkheid Kanne bestond uit Opkanne en Neerkanne, deze waren 
gescheiden door de Jeker. We bevinden ons nu in Opkanne. Het ligt op een 
terrasrand van het Jekerdal en had dus geen last van overstromingen van de 
Jeker.  

16. Bij T-splitsing : links af Pruissenstraat  
De Pruissenstraat is genoemd naar de Duitsers die in het begin van de 1e 
wereldoorlog (1914) vanaf deze weg het dorp binnenvielen  

17. In de eerste bocht na het kerkhof : links af door klaphekje. Pad rechtdoor 
vervolgen.  
Duivelsgrot  
In een helling van een droogdal ligt de Duivelsgrot. Dit zie je op meer plaatsen, 
want in deze hellingen kwam men vroeger makkelijk aan de mergel. Het gebied 
rond de groeve is een van de warmste plekjes van Nederland en groeien enkele 
bijzonder planten zoals Kalketrip, Geel Zonneroosje, Grote Tijm, en Kleine 
Steentijm, Sikkelklaver,Grote Centauri en Stinkende Ballote. Bij de groeve is een 
poel aangelegd om ook amfibieën een kans te geven.  

18. Voor de Duivelsgrot : linksaf  
Graft  
Het voetpad voert over de bovenrand van een graft. Graften waren vroeger de 
afscheiding tussen de akkers op een helling. Een graft was beplant met bomen en 
struiken die de grond tegenhielden die van de helling afspoelde. Zo ontstond een 
terrasvormig patroon op de helling. Later zijn de meeste graften verdwenen door 
grootschalig landbouwgebruik.  
In deze graft hebben dassen een flinke burcht gemaakt. Tussen de bomen zijn de 
ingangen te zien. In het weiland zijn de wissels te zien en enkele vluchtpijpen. 
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Deze kunnen de Dassen gebruiken bij onraad tijdens hun nachtelijke 
strooptochten.  

19. Aan het einde van het pad rechts trappen omhoog  
Cannerheide  
De Cannerheide is een voorbeeld van een heischraal grasland. De bodem bestaat 
uit grind en is dus zuur, dit in tegenstelling tot de kalkgraslanden. De zure bodem 
geeft een heel eigen vegetatie zoals Brem, Grasklokje, Beemdkroon, 
Knolsteenbreek en diverse orchideeën.  

20. Bovenaan de laatste trappen : links af.  

21. Bij splitsing : rechts af, van Schaïkweg  
ENCI-bos  
Het ENCI-bos was oorspronkelijk de afvalberg van de ENCI. Hier werd de 
bovenlaag van de bodem gestort. Dit was nodig om de mergellagen bloot te 
leggen. De transportroutes zijn nog altijd herkenbaar. De ENCI heeft de afvalberg 
later met bomen laten beplanten.  

22. Bij Y-splitsing : rechts af, blijf het brede bospad volgen  

23. Bij 4-sprong : recht door, weg vervolgen  
Napoleonsberg  
Dit is de volksnaam van deze open plek. Andere namen zijn de Tombe en de 
Franse batterij, ze verwijzen allemaal naar een kanonnenbatterij dat hier is 
aangelegd door Franse troepen tijden de belegering van Maastricht in 1794. Het 
waren echter geen troepen van Napoleon, maar revolutionaire soldaten.  
Groeve Duchateau  
Onder de Napoleonberg ligt een mergelgroeve, vroeger noemde men deze groeve 
de Tombe, tegenwoordig gebruikt men de naam groeve Duchateau, naar de 
laatste exploitant. De groeve is begonnen als een traditioneel gangenstelsel, later 
is er losse mergel gewonnen door de helling af te graven. Enkele jaren geleden is 
de groeve ontdaan van de bomen en struiken.  

24. Bij monument met grote stenen : links af  

25. Verharde weg oversteken, pad volgen, Jeker oversteken  
Nekummermolen  
Dit is een van de watermolens in de Jeker. In tegenstelling tot de watermolens in 
de Geul, groef men geen molentak, maar ligt de molen direct aan de rivier. 
Oorspronkelijk lagen er ook nog een molen op de andere oever, maar daar is 
alleen nog maar de monumentale poort over.  
In de 80-jarige oorlog zijn de molens door Spaanse troepen afgebrand. De 
Nekummermolen werd weer opgebouwd en gebruikt als graanmolen. In 1881 
kocht Regout de molen op om er verf en vernis te malen. Het materiaal werd naar 
Maastricht vervoerd met ijzeren karren, getrokken door paarden. In 1930 stopte 
de productie en raakte de molen in verval. In de jaren 1980 is de molen 
omgebouwd tot woonhuis.  

26. Verharde weg oversteken, bij Y-splitsing : links af.  

27. Bij Y-splitsing : links af, pad vervolgen tot aan het Cannerbos  

28. In het Cannerbos : links af, richting Château Neercanne. U kunt via de 
weg lopen of door het bos (rechtdoor). 
Jezuïetenberg  
Aan de rechterkant van de weg, in de helling ligt de ingang van de Jezuïetenberg. 
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Vroeger heette dit de Fallenberggroeve of Sint Lambiksgroeve. Fallenberggroeve 
is een verbastering van vervallen berg er verwijst naar de vele instortingen tussen 
1704 en 1713. In 1880 kopen de Jezuïeten het landgoed Campagne. Zij gebruiken 
dit als ontspanningsoord voor hun klooster in Maastricht (aan de Tongerseweg, nu 
universiteit). Het gangenstelsel lag net aan de rand van hun gebied en werd vak 
bezocht tijdens wandelingen. Vanaf het begin werden al tekeningen aangebracht, 
later ging men de mergel bewerken en werden allerlei figuren uitgehakt. Vaak 
verwijzen deze naar de buitenlandse afkomst van de studenten van de Jezuïeten. 
In 1920 stortte een groot deel van de berg in en werd een nieuwe, de huidige 
toegangstunnel gemaakt. In de 2e wereldoorlog werd de groeven gespaard 
dankzij een championkweker die de Duitsers vertelde dat de groeve op instorten 
stond. Het gangenstelsel was oorspronkelijk 18 km lang, maar nu dus veel 
kleiner.  
Voormalig Nato-complex  
Iets verder ligt de ingang naar het voormalige Nato-complex. In eerste instantie 
zijn het de Duitsers in de 2e wereldoorlog die de gangen gaan gebruiken. In 1943 
trekt een onderdeel van de Organisation Todt (genoemd naar de leider Fritz Todt) 
in Château Neercanne. Dit is de ingenieursafdeling van het Duitse leger is o.a. 
verantwoordelijk voor de aanleg van bunkers en forten. De Duitser wilden in de 
Cannerberg een fabriek bouwen voor de productie van Vliegtuigmotoren (als een 
nevenvestiging van Fokker). De operatie krijgt als schuilnaam : N.V. Drieberg. 
Men wil een treinverbinding aanleggen vanaf de Boschpoort, over de route van de 
tramlijn Maastricht-Glons. Echter slechts het gedeelte over de Hertogsingel en 
Statensingel wordt gerealiseerd. Tot productie is het nooit gekomen. Na de oorlog 
ontstaat in Maastricht de fabel dat de Duitsers er V2-raketten hebben gemaakt.  
Na de oorlog wordt het complex gevorderd door de geallieerden. Zij beginnen dan 
met de aanleg van een ondergronds commandocentrum voor de troepen in het 
oostelijk deel van de Navo. In 1962 wordt het complex in gebruik genomen. Er 
kunnen 1100 militairen in de onderaardse stad leven en werken. Het centrum is in 
staat om zonder problemen enkele maanden geheel afgesloten te zijn van de 
buitenwereld. Het is beschermt tegen gasaanvallen en atoomstraling en er is 
rondom en drukbeveiliging om te waarschuwen tegen eventuele 
graafwerkzaamheden van buiten af. In 2002 wordt het centrum buiten gebruik 
gesteld en overgedragen aan de gemeente Maastricht. Dan blijkt dat de militairen 
een enorme berg afval hebben achtergelaten waaronder het schadelijke asbest. In 
Maastricht leeft nog altijd de onuitroeibare fabel dat hier atoomwapens lagen 
opgeslagen.  
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