S7

D’n Observant 157 M.
Rondwandeling van 8,9 km.
Vertrekpunt: St. Hubertuskerk Kanne
OV: Bushalte Plaats, Kanne
Let op! De kalksteen is brokkelig, de afgronden
300 – zijn diep en sommige paden zijn erg steil.
X Beloning: een panoramische blik op Maastricht,
de Maas en het dal van de Jeker
X
X
X
X

5

6

7

 



 




 





16




 






8





!
d’n Observant



4




3



2



1



0

  

50 –

 

 

 

100 –

 

150 –

!

 




 



Steek de Bovenstraat over en verlaat het
dorp via de Pruisstraat. Na de laatste huizen
aan de linkerkant, ga je in de bocht het
eerste trappenpad onverhard RA omhoog.
Boven, na het draaihekje RA de brede grindweg op langs grenspaal no. 58.
Negeer een dalend pad naar rechts, blijf
de weg naar boven volgen. Bij een brede
kruising van wegen RA en passeer de slagboom. Negeer een pad naar links. Aan je
rechterhand uitzicht op Kanne en de brug
over het Albertkanaal. Na een afdaling bij
een kruising van paden scherp LA omhoog
langs de bosrand. Het 2e pad RA langs de
bosrand en een wei met prikkeldraad, voor
dat je boven op de heuvel bij de boerderij
komt. Negeer in het bos een pad naar links,
maar ga rechtdoor langs een houtwal en
een bergrand. Het paadje buigt naar links
en volgt verder de rand. Negeer een steil
paadje van de rand naar beneden, maar
neem daarna het eerste pad RA en dan
weer RA: een brede bomenlaan met een
slagboom op. Negeer een bocht naar links
met markeringen, vervolg de weg rechtdoor
tussen de graslanden. Na een gemetselde
keet bij de T-splitsing LA. Je loopt nu langs
een omzoomd grasland. Op het eind van
dit weiland gaan we straks LA, maar eerst
lopen we rechtdoor naar een bijzonder
uitzichtpunt!













Negeer paden naar links en rechts, vervolg
het dalende pad rechtdoor, en bij de
Y-sprong RA naar de rand van een steile klif
(let op!) en nu LA omhoog naar de punt
van deze hoge klif van mergel. Vanaf hier zie
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je ver beneden de sluis van Ternaaien en de
splitsing van de Maas en het Albertkanaal.
Keer nu terug via hetzelfde pad naar de
punt van de wei.
Terug bij het weiland, ga RA de wei in langs
de bosrand. Na ongeveer 60 meter RA een
smal pad het bos in. Bij de Y-splitsing LA,
over een omgevallen boom, het pad daalt,
alsmaar steiler tot je zelfs moet afklimmen
(gebruik touw aan de boom). Verder langs
een steile afgrond (let op!). Het pad eindigt
bij een afrastering, ga na het hek meteen RA
het brede pad naar beneden.
Onderaan bij de weg aangekomen meteen
weer LA een grindpad omhoog langs de
bergflank. Je loopt langs een steile mergelwand met horizontale vuursteenbanden.
Neem boven in de bocht rechtdoor een pad
tussen twee natuurstenen zuilen door. Dit
panoramische pad met uitzicht op de Maas
en het Savelsbos blijven volgen. Let op! Het
pad gaat continu langs een steile afgrond,
dus niet misstappen! Negeer alle paden van
links, bij 4-sprong rechts houden parallel
aan de Maas.
Ga enkele meters vóór grenspaal no. 50 LA
omhoog. Je kruist nu eerst een ander steil
pad en houdt bij de volgende kruising rechts
aan, bovenaan bij de Y-splitsing wederom
RA. Rechts aanhouden tot aan grenspaal
no. 51. Hier LA, je loopt links om een doline
(ingestorte groeve) heen, daarna buigt het
pad naar links, bij de Y-splitsing LA en nu
kom je uit op een breed pad, hier LA. Neem
nu het tweede steile pad RA omhoog.
Let op! Het pad wordt ook gebruikt door
mountainbikers die er allerlei schansen ▶▶

hebben gebouwd en je tegemoet kunnen
komen. Na een korte felle klim vervolg het
pad rechtdoor. Negeer een pad dat van
linksboven komt. Het pad draait even later
zelf naar links en stijgt dan weer met een
felle klim en na een paar slingertjes komt
het uit op een breed voetpad. Hier LA
langs een picknicktafel. Negeer de (MTB)
paden naar links en de trap rechts maar
blijf op dit pad tot een smal pad omhoog;
hier RA naar de top.
Gefeliciteerd! Je staat nu op de top
van d’n Observant, de zevende van
de Seven Summits.
De weg gaat verder in noordelijke richting
(de rode kerktoren van Maastricht in de
verte): daal aan die kant het trappenpad
af en dan LA langs de picknicktafel, voorbij
het paadje waar je eerder omhoog kwam,
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het grindpad alsmaar naar beneden,
alle zijpaadjes negerend. Bij een zitbank
komen drie paden bij elkaar en je blijft
het pad volgen, voorbij een open plek
(rechts) en een afslag bij grote kei (links)
tot je uiteindelijk op een lager gelegen
breed vuursteensplit-pad komt. Hier RA en
waar deze weg naar rechts beneden buigt
ga je rechtdoor een bospad op. Negeer
de MTB paden links en rechts. Het pad
eindigt bij een breed grindpad, hier LA. Bij
de 4-sprong rechtdoor het pad dat afdaalt
naar een grasland; hier 1e pad LA. Je komt
nu bij de ‘Duivelsgrot’ en sla nu voor de
poel LA en verder het pad langs grenspaal
no. 61. Na het klaphek RA voorbij de
slagboom. Je ziet nu Chateau Neercanne
liggen. Volg het grindpad, dat bij het
kerkhof overgaat in een asfaltweg; je bent
weer op de Pruisweg. Loop de weg af naar
het beginpunt van de route.

