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Deze wandeling heeft flink wat hoogteverschil. Beklim eerst de Boudewijntoren, waar u boven schitterend
uitzicht heeft. U loopt even de weg omlaag en via een voetpad loopt u naar de spoorlijn. U passeert de
Chapelle Saint Anna en dan loopt u door een wijkje van Gemmenich. Dan loopt u door de bossen terug
naar Taverne de Grenssteen..
Startpunt: Taverne de Grenssteen, Viergrenzenweg 97, (Drielandenpunt) Vaals. Dagelijks geopend.
Boven op het Drielandenpunt parkeert u op een van de grote parkeerplaatsen. Loop dan rechts naar de taverne
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104. VAALS 4,5 km
1. Met uw rug naar de taverne gaat u R en loop
dan links langs de 50 m hoge uitzichttoren de
Koning Boudewijn uitkijktoren, die op Belgisch
grondgebied staat.
(50 m voor de uitkijktoren ligt het “toeristisch”
Drielandenpunt op Nederlands grondgebied met
grenspaal no.1. Het oorspronkelijke, dus het echte
Drielandenpunt ligt 35 m verder vlak voor de
Boudewijntoren. Hier staat grenspaal no.193).
Aan de 3-sprong voorbij de uitzichttoren en bij de
hoge grenssteen gaat u R de asfaltweg omlaag
richting Gemmenich.
(Hier heeft u schitterend uitzicht o.a. op de uitlopers
van de Ardennen. U kunt bij de hoge grenssteen ook
RD het paadje omlaag lopen. Meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong R het pad omlaag door het gekapte
bos. Beneden aan de asfaltweg gaat u L omlaag. Ga
dan verder bij **** in dit punt).
De asfaltweg maakt een scherpe bocht naar links.
**** Waar de dalende weg vervolgens scherp naar
rechts buigt, gaat u na circa 20 m L over het
smalle pad.
2. Volg dan het dalende pad, dat door een gebied
loopt waar in 2014 bos gekapt is en nieuw bos is
aangeplant, RD.
(In de zomer staan hier veel varens. Mogelijk hoort u
hier plotseling het geluid van een trein, die hier vlakbij
uit een tunnel komt. Dit is de goederenspoorlijn AkenAntwerpen (Montzenlijn), die hier via de 870 m lange
Gemmenicher tunnel, ook wel tunnel van Botzelaer
genoemd, onder het Drielandenpunt doorgaat. Met
de aanleg werd in 1870 gestart en de tunnel werd
geopend in 1872).
Een eind verder loopt u door het sparrenbos
omlaag. Aan de 3-sprong aan de bosrand bij
wandelmarkeringspaal loopt u RD (Grenz Routen
3) de veldweg, die gelegen is tussen twee hagen,
omlaag met rechts van u de spoorlijn. Aan de 3sprong gaat u R omlaag en via twee
spoorwegviaducten
loopt
u
Botzelaer
(Gemmenich) binnen. Aan de 3-sprong gaat u RD
verder
omlaag.
3. Beneden aan de T-splitsing bij zitbank en de
Sint Annakapel (1870/zie infobordje aan zijkant bij

zitbank) met het mooie torentje gaat u R de brede
asfaltweg omhoog. Vlak daarna gaat u voorbij
huisnr. 56 A scherp L over de grindweg met links
achtertuinen. De grindweg wordt een asfaltweg.
Aan de 3-sprong gaat u R. Meteen daarna aan de
volgende
3-sprong
gaat
u
L. Aan
de
voorrangsweg gaat u R omhoog.
4. Na 100 m gaat u bij verkeersspiegel R (Rue de
Loch) de doodlopende weg omhoog. Boven aan
de voorrangsweg gaat u R nog even omhoog.
Negeer zijweg links. U passeert rechts grenspaal
nr. 3 en een waterpomphuisje. (nr. staat op
achterkant grenspaal). Even verder passeert u de
voormalige grenspost Wolfhaag (nr. 56-58).
(Dit was de hoogstgelegen douanepost van
Nederland. Hier heeft u links (aan de overzijde van
de doorgaande weg) prachtig uitzicht over het vijf
sterren landschap Zuid Limburg).
5. Meteen voorbij de voormalige grenspost gaat u
R het bospad omhoog. Meteen daarna gaat u bij
afsluitboom L (rood).
(Een eindje verder heeft u bij zitbank weer
schitterend uitzicht. In de verte ziet u steenbergen
van voormalige steenkolenmijnen in de Duitse
grensstreek (Herzogenrath/Alsdorf). Hier ziet u ook
de Wilhelmina uitkijktoren op de Vaalserberg, een
uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op 34 m
hoogte, een bezoekje waard).
Aan de 4-sprong gaat u RD (rood). Negeer
zijpaden en blijf het stijgende bospad RD volgen.
Boven aan de kruising gaat u RD (GR 3/6). U
passeert een groot grasveld.
(Hier lag vanaf 1926 tot in de jaren ´30 van de vorige
eeuw een klein vliegveld. Door het groter worden van
de toestellen, bleek het onmogelijk dit te handhaven).
Negeer zijpad links.
(U passeert nu het hoogstgelegen en grootste
labyrint van Nederland).
Weldra komt u weer bij de gezellige Taverne De
Grenssteen, de sponsor van de wandeling, waar
u binnen of op het terras nog iets kunt nuttigen.
Naast de Taverne ligt een leuke speeltuin.

Het Drielandenpunt is met 322,5 m het hoogste punt van het Europese gedeelte van Nederland. Het hoogste punt
van Nederland is sinds 10 okt. 2010 de Mount Scenery ("Landschapsberg"). De berg is een 877 m hoge slapende
vulkaan in de Nederlandse gemeente Saba (eiland Saba in het Caribisch gebied). Het Drielandenpunt was vroeger
een Vierlandenpunt; van 1816 tot 1919 grensde het dwergstaatje Neutraal-Moresnet aan Nederland, België en
Pruisen. In Vaals herinnert de straatnaam 'Viergrenzenweg' hier nog aan.
Auteur: Jos Wlazlo Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

