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Om 10.00 uur begint het programma, bij de Hoeve zelf, Nekummerweg 31, Maastricht.  
Je kunt je auto achter de hoeve parkeren. 
Door de monumentale poort loop je de mooie oude binnenplaats op. Hier worden we 
ontvangen door eigenaars Math en Elsa Bollen met koffie en heerlijke vlaai.  
 
De wandeling 
De wandeling is circa 2.30 uur tot aan de lunch. Af en toe even klimmen en dalen. Ter hoogte 
van de Nekummer watermolen steken we de Jeker over. Dan komt een pittig stuk: we klimmen 
de Sint Pietersberg op via een steil paadje. De wandeling slingert over de Sint Pietersberg, hoog 
langs de rand van de voormalige ENCI-groeve, en daalt daarin op spectaculaire wijze af via een 
lange trap eindigend in een grot. Het gehele terrein van de mergelgroeve is nu eigendom van 
Natuurmonumenten en wordt al aardig overgenomen door de natuur.  
Mogelijkheid voor koffiepauze op een terras, zicht op de vele gangen en grotten. Pad klimt 
weer omhoog en voert via bos en liefelijke kalkgraslanden naar het Belgische dorp Kanne, 
gelegen aan het Albertkanaal. Net weer over de grens ligt Château Neercanne. 
 
Chateau Neercanne 
Aangekomen bij dit beroemde kasteel, waar in 1991 de Eurotop dineerde, bekijken we eerst 
het net aangeplante wijngaardje en de mooie kruidentuin van het restaurant, gelegen op een 
helling vlak voor de toegangspoort.   
Het aperitief wordt in de indrukwekkende, slechts met kaarsjes verlichte mergelgrotten 
geserveerd. Hier lagen tot voorkort duizenden prachtige wijnen van het Château, maar tijdens 
de brand van 1998 zijn die helaas verloren gegaan. Je gaat genieten van een exquise lunch, 
natuurlijk begeleid door wijn, in een sfeervol kader.  
In 0.45 uur lopen we terug naar Hoeve Nekum. Onderweg passeren we de buitenlands 
aandoende, steile wijngaarden van de Apostelhoeve en hoeve Nekum.  
 
Hoeve Nekum 
Bij de hooggelegen Apostelhoeve dalen we weer af het Jekerdal in en arriveren bij Hoeve 
Nekum.  
We krijgen een rondleiding van Math in de demonstratiewijngaard naast de hoeve. We proeven 
hun wijnen, ofwel op de cour, ofwel in het gezellige proeflokaal: de Brut, Müller-Thurgau, 
Auxerrois, Riesling en Pinot Noir, begeleid door roggenbrood met kaas of ham. De brut is uit de 
kunst. Van een nieuw druivenras, de solaris, maakt de familie een bijzondere dessertwijn 
lijkend op de beroemde sauternes. 
Rond 18.00 uur is het programma afgelopen. 
 


