Korte Tour 178

Ommetje Wolder Maastricht
IVN Maastricht
De wandeling van circa 6 km over geaccidenteerd terrein brengt u van de kern Wolder door velden en
boomgaarden naar oude en nieuwe natuur, naar wijngaarden en rijksmonumenten zoals Chateau Neercanne
en de Jezuīetengrotten. Naar alle windstreken zijn er prachtige uitzichtpunten. Deze –bewegwijzerde- route
loopt gedeeltelijk over onverharde soms modderige bospaadjes en door een steile mergelkloof. Goed
schoeisel is noodzakelijk. Het ommetje start op het Monseigneur Vranckenplein 6213 HL Maastricht waar
u gratis kunt parkeren. Het startpunt is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer (Arriva lijn 3).
Routebeschrijving
Vanaf het kerkplein gaat u, met de rug naar de kerk [1],
rechtsaf de Heukelommerweg in. Wandel na ca. 200 meter
linksaf de Zepperenbank in. Deze straat helemaal uitlopen
en na huisnr. 60 [2] rechtsaf. Volg het tegelpad en ga na
25 meter linksaf het graspad op met het voetbalveld aan
uw rechterzijde. Na 100 meter linksaf, het smalle onverharde
pad naar beneden lopen. Einde pad rechtsaf de onverharde
Vroenhovenweg op. Na 50 meter linksaf, graspad omhoog.
Aan uw rechterzijde en hogerop aan uw linkerzijde passeert
u kersenboomgaarden. Einde pad rechtsaf, de Susserweg op.
Even verder, bij de kruising met het kruisbeeld [3], rechtdoor.
Na ca. 400 meter scherp linksaf de houten slagboom passeren
en het Millenniumbos [4] inlopen.

Het Millenniumbos

Volg de bomenlaan naar de bomenrotonde van dit jonge
bos. Ga schuin rechtsaf, passeer de natuurspeelvoorziening
[5a] en volg het paadje verder schuin rechtsaf omlaag tot
aan het hellingbos. Dan rechtsaf tot de met bomen gecamoufleerde ontluchtingskoker [6]. Hier staan informatieborden
over het nieuw aangeplante Hoogcannerbos en de opgravingen
uit de Prehistorie en IJzertijd.
In het jaar 2000 is het Millenniumbos aangelegd. Markant is
de rotonde van 20 beuken die symbool staat voor de voorbije
20 eeuwen. In 2013 is dit bos uitgebreid met 7 ha ter compensatie
van de kap die nodig was voor de aanleg van de A2-tunnel. Op
de site Hoogcanne [7] is bij archeologische opgravingen een
dorp van de Bandkeramiekers (5250-4900 v. Chr.) aangetroffen.
Bandkeramiekers waren de eerste Limburgers die, in groepsverband, in huizen gingen wonen. Het monument voor de
Bandkeramiekers [5b] is niet alleen een monument, het is ook
een buitentheater en –leslokaal of zo maar een plek om even te
verpozen en te genieten.

Hoogcanne
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Voor het bankje schuin linksaf, passeer de site Hoogcanne
en loop tot aan de rand van het Cannerbos. Loop einde pad
schuin rechtsaf 100 meter langs het bos. Dan linksaf het bospad
volgen. Dit pad loopt in een grote boog naar rechts terug
naar het open veld. Einde pad linksaf, meteen weer het bos
in. Bij de Y-splitsing rechts aanhouden. Na 200 meter daalt u
af door een mergelkloof. (PAS OP, GEVAARLIJKE AFDALING).
Einde kloof linksaf naar Kasteel Neercanne [9].

op afspraak te bezichtigen. De Jezuïetenberg [11] is een van de
mooiste kalksteengroeves in Limburg met een gangenstelsel van
ca. 6 km. De groeve werd gehakt en gezaagd in de 18e eeuw.
De paters Jezuïeten maakten er later - tot 1960 - op hun vrije
woensdagmiddagen een waar museum van.

Loop door de rode poort [9] van het kasteel de kasteeltuin in.
Ga rechtdoor via het grindpad of maak even een rondje door de
terrastuinen.

Verlaat voorbij de parkeerplaats (aan rechterzijde) de Von
Dopfflaan en ga, tussen twee zwerfkeien door, enkele meters
het bos door. Daarna linksaf en na 25 meter rechtsaf omhoog
de Zeenendaalweg helemaal volgen. Geniet op diverse
plekken ook van het uitzicht over wijngaarden, het Jekerdal
en de Sint Pietersberg. Houd bij Y-splitsing links aan en ga
verderop bij het kruispunt rechtsaf naar de even verder
verharde Susserweg. Bij het kruispunt linksaf, de Dalingsweg
in naar beneden. Bij dit kruispunt ligt aan uw rechterhand
het wijngoed Apostelhoeve [13].

Château Neercanne is het enige terrassenkasteel van de BeNeLux.
Het bestaat in deze vorm sinds 1698. Al in de 13e eeuw stond
hier een kasteel, gebouwd op oude Romeinse verdedigingswerken.
Het Château is al sedert 1947 eigendom van Stichting Het
Limburgs Landschap. Het sterrenrestaurant en de l’Auberge
laten u genieten van culinair vakmanschap.

Wijngoederen Hoeve Nekum [12] en Apostelhoeve [13]. Deze
monumentale hoeves stammen uit de 16e eeuw. Het zijn de oudste
wijngoederen van Nederland. Er worden vijf soorten droge witte
wijn, één mousserende en één rode wijn geproduceerd. Op
de bruiloft van Maxima en Willem Alexander werd de hier
geproduceerde Riesling 1999 geschonken!

U kunt even een uitstapje maken naar het pittoreske Kanne
[8], het witte op een na mooiste dorp van Vlaanderen met zijn
gezellige terrassen. Keer daarna terug naar dit punt.

Einde van de Dalingsweg rechtsaf, enkele meters de
Redemptielaan volgen, dan linksaf de Pletzersstraat in
met 11 monumentale boerderijen en hoeves [14]. Einde
Pletzersstraat linksaf, we zijn weer bij het startpunt.
Foto’s Chrit Merckelbag
Routekaartje: Rim Beckers
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Verlaat het kasteel door de grote hardstenen poort en volg
500 meter de verharde Von Dopfflaan. Halverwege deze laan
staan links informatieborden over het voormalig NATO-hoofdkwartier [10] en de Jezuïetengrotten [11].
Tijdens de Koude Oorlog bewaakten hier in de mergelgroeve
300 militairen continu het luchtruim boven Europa. Dit Joint
Operation Centre Cannerberg (JOC) [10] was geheel zelfvoorzienend met restaurant, bar, ziekenboeg en zelfs een kapper.
In 1993 verliet de NATO ‘de berg’. Tussen 2003 en 2012 werd de
Cannerberg ondergronds geheel asbest vrij gemaakt. Sedert
2012 in eigendom van Stichting Het Limburgs Landschap en
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