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Tijdens deze heuvelachtige 3-landenroute loopt u door de rand van het Vijlenerbos naar de oude 
grensovergang. Dan loopt u via leuke paadjes omlaag naar de buurtschap Wolfhaag. Via o.a. een kerkepad 
loopt u naar Vaals waar u door het park met de mooie vijver loopt. In het centrum van Vaals  loopt u door 
het oude centrum en leuke paden omhoog naar het begin van de Vaalserberg. Dan wandelt u o.a. door 
bosranden en door bossen omhoog. U passeert een Lourdesgrot.  Het laatste stuk wandelt u over Ligne 39, 
een oud spoorwegtraject. De route biedt mooie uitzichten.   
 

Startpunt: openbare parkeerplaats  Rue des Ecoles 35,  Gemmenich. (Parkeer niet bij de kerk). 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

10,48 km  2.45 uur  108 m  272 m 
 

 
 

1129. GEMMENICH 10,5 km 
 

1. Met uw rug naar de parkeerplaats en met uw 
gezicht naar het met breuksteen gebouwde huis 
(huisnr. 50) gaat u L (Rue des Ecoles) omhoog. 
Negeer zijwegen. Waar na 250 m boven voorbij 
huisnr. 68 de asfaltweg links omlaag buigt, gaat u  
bij verbodsbord R (Chemin du Duc/GrenzRouten 
3/geel-rood) de smalle asfaltweg omhoog. Na 150 
m, bijna boven, gaat u L de grindweg omhoog. 
Meteen  daarna gaat u aan de Y-splitsing R het 
holle pad omhoog. Na 200 m passeert u links een 
oriëntatiebord. 100 m verder, even voorbij het 
einde van het rechts en linksgelegen weiland, 
gaat u R over het bospaadje.  
 

(Aan het einde van het links gelegen weiland heeft u 
prachtig uitzicht o.a. op het meer dan 1 km lange 
spoorwegviaduct Moresnet, het langste stalen 
spoorviaduct van Europa. Het werd tijdens de Eerste 
Wereldoorlog aangelegd door o.a. Russische 
krijgsgevangenen als deel van de strategisch 
belangrijke verbinding tussen het Duitse Ruhrgebied 
en de haven van Antwerpen).  
 

Na 2 m gaat u R over het pad door de bosrand en 
later door het bos. Negeer zijpaden.  Na 400 m 
wordt het smalle pad een breed (grind)pad. Aan 
de 5-sprong gaat u bij rood-witte afsluitboom RD.  
(Even verder heeft u rechts weer mooi uitzicht o.a. 
weer op het spoorwegviaduct Moresnet) 
 

2.  Aan de doorgaande weg gaat u L omhoog en u 
loopt meteen bij grenspaal no. 3 (achterkant paal) 
Nederland binnen. Meteen daarna tegenover inrit 
van de huisnrs. 164 -166 gaat u bij bordje van 
Staatsbosbeheer L (groen/blauw/geel-rood) het 
trappenpad omlaag.  
 

(Hier aan de doorgaande weg ziet u meteen rechts  
de voormalige douanepost Wolfhaag (huisnr. 56). Dit 
was de hoogstgelegen douanepost van Nederland).  
 

Via  draaihekje loopt u een weiland in en volg RD  
het pad met links struikgewas en rechts op  
afstand een groot kunstwerk. Voor afgesloten 
klaphek gaat u L (geel-rood) en meteen daarna 
gaat u R (geel-rood) omlaag. Ga door het 
draaihekje en loop RD (geel-rood) het holle pad 
omlaag.  Negeer na  50 m bij infobordje klaphek 
links. Het holle pad wordt in de buurtschap 

Wolfhaag een asfaltweg. Aan de T-splitsing bij 
kunstwerk gaat u R. Meteen daarna bij trafohuisje 
en kunstwerken gaat u L (blauw/geel) over het 
pad gelegen tussen hagen. (Dus net vóór huisnr. 
17). Via klaphek bij infobord (Kerkepad) loopt u 
het weiland binnen dat u RD omlaag oversteekt. 
(Mogelijk komt u Schotse hoogland runderen tegen). 
Via volgende klaphek verlaat u het weiland en 
volgt u het pad, gelegen achter woningen, RD 
omhoog. Negeer klaphek links. 
 

(Als u hier L door dit klaphek gaat, dan heeft u na 20 
m prachtig uitzicht. O.a. rechts op de hooggelegen 
St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).  
 

3. Bij infobord en muurkruis gaat u L over de 
asfaltweg.  Negeer meteen draaihekje rechts. Na 
400 m, beneden aan de kruising bij wegwijzer en 
groot wegkruis/oorlogsmonument, gaat u bij 
verbodsbord R (rood) de asfaltweg omlaag, die 
een veldweg wordt.  
 

(Een eind verder ziet u links het spitse torentje van 
het voormalige Camillianenklooster De Esch (1908-
2007)) 
 

Let op! Bij beukenhaag gaat u via trapje L (geel-
rood) het pad gelegen tussen beukhagen  
omhoog. Steek de doorgaande weg over en loop 
RD  het asfalt- voetpad omhoog met boven links 
de afrastering van het park van het voormalige 
Camillianenklooster.  
 

(Nu museum Vaals met een collectie die bestaat uit 
meer dan 200 heiligenbeelden die stammen uit de 
periode 1850-1920. Zeker eens bezoeken).  
 

Aan de 3-sprong bij zitbank gaat u R omhoog en 
steek RD via houten voetgangersbrug de 
doorgaande weg over. Meteen na de brug gaat u 
R het asfaltpad omlaag. Negeer zijpaden links. 
Aan het eind van het asfaltpad steekt u de 
asfaltweg over en gaat u  voor de speelplek “Het 
Kraaienbosje” L. Meteen daarna gaat u R het 
asfalt-voetpad omlaag met rechts het 
speeltuintje. Aan het eind van het asfalt- voetpad 
gaat u L het brede  tegelpad omlaag met rechts 
woningen en links een appartementencomplex. 
Negeer trappen links. 
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4. Aan het eind van het brede tegelpad gaat u R 
(Cerestraat) de asfaltweg omlaag. Negeer zijweg 
rechts omhoog (Aan de Noot). Vlak daarna gaat u 
schuin L over het (voet)pad met links een omheind 
sportveldje en rechts het volgende  speeltuintje. 
(Dus niet haaks links!). Aan de 4-sprong (einde 
“geraamte pergola”(2018)  gaat u L het verharde pad 
omlaag. Beneden aan de 3-sprong gaat u L over 
het asfaltpad. Aan de volgende 3-sprong gaat u R 
en u passeert meteen zitbanken en rechts de vijver 
met fontein. Aan de T-splitsing gaat u R door de 
bomenlaan met rechts de vijver. Aan de 4-sprong 
gaat L het asfaltpad omhoog en u passeert het 
beeld van St. Antonius van Padua. (Heilige van de 
verloren voorwerpen). Negeer zijpaadje rechts. Bij 
“rotonde” met stoeltjes gaat u R het klinkerpad 
omlaag. Beneden gaat u R de asfaltweg omhoog 
met links een rijksmonumentale carréboerderij 
(huisnr. 7/18e eeuw). Aan de kruising gaat u L 
(Bosstraat) omlaag. Neem de eerste weg R (St. 
Paulusstraat). Bij parkeerplaats RD.  
 

5. Aan het eind van de straat bij lunchroom gaat u 
R.  Waar de klinkerweg bij zwarte halve bollen 
naar links buigt, loopt u RD (Koningin 
Julianaplein) met rechts een waterpartij. U 
passeert rechts het prachtige gemeentehuis, het 
voormalig von Clermonthuis (1761-1775).  
 

(Het gemeentehuis is sinds 1979 gehuisvest in de 
voormalige lakenfabriek/ververij en woning van de 
bekende van oorsprong Akense lakenfabrikant 
Johann Arnold von Clermont. De lakenfabriek/ververij 
bleef tot 1924 in bedrijf. In 1926 werd de 
achtervleugel gesloopt, zodat het gebouw nu een U 
vorm heeft. De “vijver” voor de ingang is een 
kunstwerk aangelegd in de vorm van het 
‘Färberbecken’ (verfbekken). Zie infobordje).  
 

Voorbij het gemeentehuis loopt u L de brede 
trappen omhoog. Boven bij kunstwerk/ 
oorlogsmonument (bronzen beeld van een liggende 
mannenfiguur, dat geplaatst is op een voetstuk van 
Italiaans travertijn) gaat u bij huisnr. 1 R over de 
kasseienweg.   
 

(U passeert rechts de voormalige Evangelisch 
Lutherse kerk uit 1736. (zie infobordje bij ingang). Nu 
is de kerk het kunst- en cultuurcentrum van Vaals 
(museum De Kopermolen). 
 

Voorbij het poortje van de Koperenhof gaat u L 
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing 
R (Bergstraat) de eenrichtingsweg omhoog en u 
passeert rechts enkele huizen met mooie kleuren. 
Voorbij huisnr. 6 gaat u R (Sjtroongsberresje) en 
loop de stenen trappen omhoog.  
 

(Vroeger stond boven aan dit steegje een boerderij. 
Als de koeien naar de wei moesten en weer terug 
naar de stal, was er geen andere mogelijkheid dan 
via het steegje. Vandaar de naam “strontbergje”).  
 

Boven gaat u R de klinkerweg omhoog. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(Viergrenzenweg) de lindelaan omhoog richting 
Drielandenpunt. Tegenover huisnr. 29 gaat u L  
het (gras)pad door het weiland omlaag en u 
steekt ongemerkt de Duitse grens over. Aan de 4-

sprong bij infoboek gaat u R (GrenzRouten 1/6) 
het smalle pad omhoog. Negeer bospaadje 
rechts. Boven aan de T-splitsing gaat u R het 
(bos)pad omlaag dat meteen voor parkeerplaats 
van flat rechts omlaag buigt.  Aan de volgende T-
splitsing gaat u L met links de bosrand en rechts 
grasland.  (Hier ziet u rechts het hooggelegen 
Universitätsklinikum Aachen (ziekenhuis). 
 

6. Steek de doorgaande weg over en ga L 
omhoog. Negeer doodlopende weg links omhoog. 
U passeert het plaatsnaambord “Einde bebouwde 
kom  Vaals” en 20 m verder tegenover huisnr. 228 
gaat u schuin R (blauw/rood) het bospaadje 
omlaag.  Volg nu geruime tijd het pad langs en 
door de bosrand.  (Na bijna 500 m passeert u rechts 
het oriëntatiebord  “Schutterswei”). Boven aan de 
kruising gaat u RD (rood) over de bosweg. Bijna 
beneden aan de ruime 3-sprong gaat u R en u 
passeert de Lourdesgrot (1934) en zitbanken.  
 

(Als u bij de Lourdesgrot L gaat, dan komt bij de 
moderne kruiswegstatie (1990) en de Calvariegroep 
(1990). Waarschijnlijk is dit het hoogstgelegen  (289 
m N.A.P.) heiligdom van Nederland).  
 

Loop via nauwe doorgang bij woning RD. Aan de 
T-splitsing gaat u L (blauw) de asfaltweg omlaag. 
Beneden aan de  voorrangsweg gaat u L (blauw). 
Na 15 m gaat u bij verbodsbord L (blauw) het 
smalle pad omhoog, dat na 300 m een veldweg/ 
graspad wordt. Aan de 3-sprong bij zitbank en 
veldkruis gaat u L (blauw) het stenige pad 
omhoog. (Rechts ziet u woningen in de buurtschap 
Wolfhaag). Na 250 m gaat u aan de  kruising RD 
verder omhoog. Na 200 m gaat u boven aan de 3-
sprong R (rood) over het bospad.   
 

7. Let op!  Na 20 m gaat u L het bospaadje omlaag 
en dan omhoog. (U loopt hier België binnen). 
Beneden aan de T-splitsing gaat u R. Meteen 
daarna gaat u aan de 3-sprong RD (GR 3/6) over 
het grindpad en even verder heeft u links mooi 
uitzicht (afhankelijk van hoogte haag).  Bij huisnr. 
152 wordt de veldweg een asfaltweg.   Circa 5 m 
vóór voorrangsweg gaat u L via nauwe doorgang 
de smalle doodlopende holle weg omlaag.  U 
passeert een zitbank. Let op! 30 Meter verder gaat 
u vlak vóór huisnr. 11 en voor parkeerplaats R het 
klinkerpad omhoog. Aan het eind bij huisnr. 9 
gaat u L de klinker – asfaltweg omlaag, die 
meteen naar rechts en dan naar links buigt. Steek 
de voorrangsweg over en ga L omlaag. Negeer bij 
woning met mijnlampen (nr. 101) doodlopende 
weg links omhoog. Aan de 4-sprong bij huisnr. 71 
gaat u R over de grindweg, die een licht dalende 
grindweg wordt.    
 

(U loopt nu  over het traject van de voormalige 
spoorlijn “Ligne 39” (Montzen-Welkenraedt/1872-
1952), die diende voor het vervoer van zink).  
 

Na 750 m gaat u aan de doorgaande weg L en u 
komt bij de parkeerplaats.  
 

(U kunt hier even RD lopen en dan komt u bij de  St. 
Hubertuskerk, die een bijzonder houten retabel uit de 
12de eeuw heeft, dat tegen de tegen de muur boven 
het altaar staat).  


