
Deze wandeling  
wordt u gratis  
aangeboden door 
Château Neercanne 
en Het Limburgs 
Landschap.

Von Dopfflaan 6  
[voorheen Cannerweg 798] 
6213 NG Maastricht

Chateau Neercanne  
Von Dopfflaan 10, 6213 NG Maastricht
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Beschermers weten meer!
In het 416 pagina dikke ‘Uit en thuis bij Het  
Limburgs Landschap’ kunt u nog veel meer  
lezen over Château Neercanne, voormalig  
NAVO hoofdkwartier of Bandkeramiekers,  
net als over die andere 80 natuurgebieden en  
22 erfgoedlocaties van Het Limburgs Landschap.  
U ontvangt het boek als welkomstcadeau bij een donateurschap  
[€ 22,50 per jaar] van Het Limburgs Landschap.

www.limburgs-landschap.nl

Het Cannerbos werd door Baron von Dopff aangelegd als ‘sterrenbos’ met strakke 
lanen. In de loop der eeuwen heeft de natuur dat patroon grotendeels verstopt en  
werd het een van de oudste hellingbossen waar Het Limburgs Landschap nu apetrots 
op is. Samen met het indrukwekkende Château Neercanne is het een must voor 
iedereen die van Limburg houdt. Hier past ‘als een god in Frankrijk.’

Millennium, Hoogcanner,- en Cannerbos
De Zuid-Limburgse hellingbossen staan bekend om 
hun rijke voorjaarsflora. De bosanemoon is zo’n 
lentekoninkje. U moet er een stevig klimmetje voor over 
hebben - wandelschoenen geen overbodige luxe – om 
daar op en top van te genieten. De 300 jaar oude bomen 
maken het plaatje compleet. 
Maar er is meer bos. In 2000 verrees het Millenniumbos 
en als compensatie voor de aanleg van de A2 werd in 2013 het 
Hoogcannerbos aangelegd. Allemaal bos voor de toekomst.

Niet zomaar een kasteel
Het van mergel gebouwde Château Neercanne is het 

enige terrassenkasteel van Nederland en mag alleen al daarom met 
recht Château genoemd worden. Prachtig gelegen in het Jekerdal langs 
de weg van Maastricht naar Kanne. Tijdens de ‘Koude Oorlog’ lag in het 
ondergrondse gangenstelsel het ultrageheime NAVO hoofdkwartier 
[excursies: www.limburgs-landschap.nl], een andere absolute onder-
grondse aanrader is de ernaast gelegen Jezuïetenberg [www.jezuietenberg.eu].

Authentieke Maastrichtenaren
Toen 7.000 jaar geleden jagers zich van hun zwervende bestaan ontwikkelden tot  
boeren ontstonden hun karakteristieke boerderijen. Die Bandkeramiekers, genoemd  
naar de versieringen van hun aardewerk, bouwden hun boerenwoningen op de rijke  
lössgrond waar nu het Millenniumbos ligt. Kom kijken wat  
daar nu nog van die eerste Maastrichtenaren te zien is.


