28. VAALS 4,6 km
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Een korte maar heerlijke boswandeling met enkele hellingen door fraai loof- en naaldbos met leuke
doorkijkjes op het dal.

Startpunt: Parkeerplaats Brasserie Lodge , Epenerbaan 1, Vaals

GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

4,63 km

1.05 uur

63 m

95 m

blz 2 van 2

28. VAALS 4,6 km
1. Loop van de brasserie naar de doorgaande
weg en ga R omhoog. Waar na 10 m bij
verbodsbord rechts een asfaltweg steil omlaag
gaat, steekt u voorzichtig de doorgaande weg
over. Loop langs de afsluitboom en ga R (groen)
het brede pad omhoog, dat parallel aan de rechts
gelegen doorgaande weg loopt.
(Als u a na 10 m de trappen omhoog gaat dan komt u
bij
het
geologisch
monument
“Grafheuvels
Malensbosch”. Zie infobord. Loop even om de
grafheuvel heen en via de andere trappen komt u
weer op het pad, waar over u liep).
Na 200 m gaat u boven voorbij zitbank en bij
groene afsluitboom L (rood) over de bosweg met
rechts een “parkeerplaats”.
(Hier staat aan de overkant van de doorgaande weg
een
groot
stenen
wegkruis).
2. Na 100 m aan de 3-sprong bij zitbank en links
liggende grafheuvel gaat u R (rood/geel-rood) de
bosweg omhoog. Na 300 m gaat u bij groen
ijzeren afsluitboom R het bospad omhoog. (U
verlaat hier de rode en geel-rode route). Aan de
kruising gaat u RD (groen). Na 150 m buigt het
licht stijgende bospad naar links (groen). Aan de
4-sprong gaat u RD (groen/geel-rood) over het
pad dat na 100 m naar rechts buigt.
3. Aan de T-splitsing gaat u L (groen/geel-rood).
Meteen daarna gaat u voorbij het geologisch
monument (grote grafheuvel) en zitbank L
(groen/geel-rood) het pad omlaag. Aan de 4sprong bij platte zwerfsteen gaat u R (rood) de
bosweg omhoog met links een ruiterpad. Waar
na 600 m de bosweg naar links buigt, gaat u bij
groene ijzeren afsluitboom R (rood). Na 300 m
gaat u bij houten afsluitboom L het pad omlaag.
(U verlaat hier de wandelmarkeringen). Steek na 150
m beneden bij zitbank de bosweg over en loop
RD voorzichtig het stenige pad omlaag. Na bijna
100 m gaat u L over het brede pad. (U loopt dus
niet RD het smalle paadje verder omlaag). Negeer
zijpad rechts en volg het brede pad RD (gele
rechthoek/groene ruit) omhoog. Bijna boven aan
de kruising met ruiterpad gaat u RD (gele
rechthoek/groene ruit).
4. Negeer beneden bij weiland zijpad rechts
omlaag.

(Als u hier het weiland inloopt, dan heeft u prachtig
uitzicht over de Belgische grensstreek. Hier ziet u bij
helder weer in de verte links van het voormalig
Franciscanen klooster (groot gebouw) in Völkerich/
Gemmenich
het
1200
m
lange
ijzeren
spoorwegviaduct over het dal van de Geul in
Moresnet. Het viaduct, het langste stalen
spoorwegviaduct van Europa, is in de Eerste
Wereldoorlog gebouwd door o.a. Russische
krijgsgevangenen).
Boven aan de 4-sprong bij grenspaal no. 5 met
het jaartal 1843 gaat u L (ruiterroute) het (holle)
bospad omhoog. (Doe rustig aan het is een straffe
kuitenbijter). Na bijna 200 m gaat u bijna boven
aan de 4-sprong RD (ruiterroute) verder omhoog.
100 m verder gaat u boven aan de kruising bij
zitbank en afsluitboom RD (ruiterroute) de
bosweg omlaag. .
5. Omlaag lopend gaat u na 150 m aan de
kruising bij bruin infobordje “Zuid Limburg” L en
volg geruime tijd het pad RD. Na 500 m gaat u
beneden aan de 4-sprong RD omhoog verder
over het brede pad. Negeer boven zijpad links
omhoog en loop verder RD (groen).
(Hier heeft u rechts prachtig uitzicht. U ziet o.a. de 34
m hoge Wilhelminatoren op de Vaalserberg, een
uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” Achter
de flats in Vaals (links van de kerktoren) ziet u het
hooggelegen
Universitätsklinikum
(ziekenhuis)
Aachen).
Negeer omhoog lopend zijpad rechts omlaag.
6. Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u bij
afsluitboom en bruin bordje “Zuid Limburg” R
(groen). Negeer zijpaden en blijf het brede
bospad RD (groen) volgen.
(Na 300 m passeert u beneden links een zitbank
geschonken door Jaap en Els, Hier heeft u rechts
prachtig uitzicht o.a. op de beneden gelegen
buurtschappen Raeren en Wolfhaag).
Na 600 m, waar bij afsluitboom en de doorgaande
weg het brede pad links omhoog buigt, steekt u R
voorzichtig de doorgaande weg over en loopt u
weer terug naar de brasserie, de sponsor van de
wandeling, waar u binnen of op het terras nog
iets kunt eten of drinken en waar u kunt genieten
van het prachtige uitzicht.
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