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Tijdens deze pittige en zeer panoramische drielandentocht door Nederland, België en Duitsland, wandelt u 
via mooie paden met mooie uitzichten, via Duits grondgebied omhoog naar het Drielandenpunt, waar 
genoeg horeca is om te pauzeren. U wandelt door de bossen omlaag naar België en bij de rand van het 
dorp Gemmenich volgt u een panoramisch weggetje, met prachtig uitzicht. U klimt door het Vijlenerbos 
omhoog en loopt weer Nederland binnen.  Het laatste stuk langs bosranden biedt ook weer mooie 
uitzichten.  Aan het einde is een mooi terras, aan de achterzijde van de herberg.  
 

Startpunt: Café Herberg Oud Holset, Holset  54, Holset Lemiers. Even verder is een parkeerplaats.  
 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 14,41 km  3.45 uur  169 m  374 m 
 

 
 

1595. HOLSET 14,4 km  
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u R. Vlak 
daarna aan de 3-sprong, gaat u bij verbodsbord 
RD (geel-rood) de smalle asfaltweg omlaag.   
 

(Even verder passeert u links een wijngaard van 
wijndomein St. Martinus. 
 

Omlaag lopend ziet u na 300 m voor u de Wilhelmina 
uitzichttoren op de Vaalserberg). 
 

Na ruim 400 m gaat u beneden aan de 3-sprong 
bij wegkruis, zitbank en wegwijzer, RD 
(Weijerweg/geel-rood) verder omlaag. Ruim 200 m 
verder passeert u links de oprit naar de  
Frankenhofmolen.  
 

(De rijksmonumentale Frankenhofmolen, ook wel 
Volmolen genoemd, is een industriële watermolen uit 
1736.  
 

De molen ligt aan de Zieversbeek en wordt, via een 
speciaal daarvoor aangelegde molentak met drie 
molenvijvers, van water voorzien. Het is een 
industrieel complex en heeft door de eeuwen heen 
gefunctioneerd als kopermolen, textielfabriek en 
graanmolen. Zie infobord bij zitbank). 
 

Meteen daarna steekt u, bij de Weijershoeve 
(nr.2/melkveebedrijf), het Zieversbeekje over, dat 
een zijbeekje van de Selzerbeek is. (Hier ziet u  
rechts een grote vijver/regenwateropvangbassin). 
250 m verder gaat u scherp L het asfaltpad 
omhoog, met rechts afrastering van de golfbaan 
van Landal Hoog Vaals.  Aan de T-splitsing gaat u 
R, met links het vakantiepark Landal Hoog Vaals. 
Na 200 m gaat u aan de 3-spong L het asfaltpad 
omhoog en boven aan de asfaltweg loopt u RD 
langs de slagboom, met rechts de parkeerplaats. 
Steek de doorgaande weg over en ga L het asfalt- 
voetpad omhoog.   
 

(Na 50 m passeert u links het voormalige Camillianen 
klooster met, bij groot Christusbeeld, de kloostertuin. 
Het klooster is nu museum Vaals dat een collectie 
van meer dan 200 heiligenbeelden heeft, die 
stammen uit de periode 1850-1920. Zeker eens 
bezoeken. 
 

Achter het museum ligt het café De Zwarte 
Madonna).    
 

Na 300 m, bijna 50 m voorbij huisnr. 2 en vlak 
voor de voorrangsweg, gaat u bij twee ijzeren 
hekken R het pad, gelegen tussen beukenhagen, 
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u L de 
brede veld-/grindweg omhoog.   
 

(Na 300 m passeert u boven links de achteringang 
van de oude Joodse begraafplaats van Vaals die uit 
circa 1750 stamt.  

Er zijn nog 16 grafstenen bewaard gebleven, 
waarvan de oudste uit 1755. De steentjes op de 
grafstenen worden achtergelaten door de bezoekers 
aan de graven. De joodse begraafplaatsen worden 
aangelegd voor de eeuwigheid tot de 
wederopstanding der doden in de Messiaanse tijd 
zoals de joodse profeten voorspeld hebben.  
 

Is het hek gesloten, dan kunt u een eindje verder, 
vlak voor de voorrangsweg,  via de hoofdingang even 
op de Joodse begraafplaats gaan kijken).  
 

Na 400 m, circa 10 m vóór de voorrangsweg en 
groot wegkruis, gaat u bij ijzeren hek R, via 
draaihekje, het asfaltpad omhoog en volg dan RD 
het graspad door het weiland. Beneden bij 
vervallen schuur buigt het pad rechts omhoog en 
na 200 m, boven bij draaihekje, loopt u RD door 
het weiland omlaag.   
 

(Hier boven heeft u rechts prachtig uitzicht over het 5 
sterren landschap Zuid-Limburg o.a. op de 
hooggelegen Sint-Martinuskerk (1860-1862) in 
Vijlen).   
 

Beneden gaat u RD, via draaihekje, over het 
vlonderpad, met meteen daarna bij oude 
knotwilgen rechts het Zieversbeekje.    
 

2.  Vlak daarna aan de 3-sprong, vóór houten 
brug, gaat u L en via draaihekje bij infobordje  
loopt u het weiland in. Na 10 m steekt u een 
waterstroompje over en ga dan  schuin L  langs 
een houten paaltje door het weiland omhoog 
richting wit huis, met links het waterstroompje. U 
passeert een oude omgevallen boom en twee 
wilgen. Even verder bij dikke wilg buigt het 
paadje  rechts omhoog en volg het leuke paadje 
tussen de rij bomen en hoge struiken door. Na 
150 m steekt u bij draaihekje de doorgaande weg 
over en loopt u RD de doodlopende smalle steile 
asfaltweg door de bosstrook omhoog. Na 200 m 
gaat u aan 3-sprong RD de bos-/grindweg 
omhoog.  
 

(Als u hier R gaat, komt u  meteen voorbij huis bij een 
Lourdesgrot (1934) en zitbanken. Links van de  
Lourdesgrot ligt het moderne kruiswegpark (1990) en 
de Calvariegroep (1990). Dit is het hoogst gelegen  
(289 m N.A.P.) heiligdom van Nederland).  
 

De route volgend passeert u 50 m verder  rechts het 
kruis t .h. aan Harrie Ramakers, die hier op zaterdag 
5 jan. 2008 overleed, ten gevolge van een 
hartstilstand bij het beoefenen van zijn geliefde 
wandelsport).  
 

Na 100 m aan de kruising bij verbodsbord gaat u 
L (rood) omlaag.  
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Volg nu geruime tijd het pad door en langs de 
bosrand met links, afhankelijk van het jaargetijde, 
mooi uitzicht over het prachtige landschap.  (Na 
500 m passeert u het oriëntatiebord “Schutterswei”). 
Na 700 m gaat u boven, aan de doorgaande weg 
bij huisnr. 228, L (geel-rood) omlaag. Na bijna  
100 m gaat R (Viergrenzenweg) de steile 
doodlopende asfaltweg omhoog. Vlak daarna, 
meteen voorbij het links gelegen wit huis en voor 
ijzeren trap, gaat u L (33) over het (bos)paadje 
met links het huis.  
 

(De  ijzeren trap hoort bij het voormalig waterbassin 
(1930/wit gebouw).  
 

Aan de 3-sprong, bij afrastering van achtertuin 
gaat u RD (33) omlaag. Aan de volgende  
3-sprong, die op Duits grondgebied ligt, gaat u 
RD (33), met links mooi uitzicht o. a. op de kerk 
van Vaals.  
 

3. Vlak daarna aan de schuine T-splitsing, bij  
wandelknooppunt (wkp 33), gaat u R het pad 
omhoog langs en door de bosrand. Aan de  
3-sprong bij infobord “Blik op 2 landen” gaat u 
RD.  
 

(Hier ziet u vanaf links, steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in Merkstein/Alsdorf, de RWTH 
Aachen Campus Melaten (o. a. witte gebouwen) met 
de vele onderzoekgebouwen en het imposante 
gebouw van Uniklinik Aachen (academische 
ziekenhuis). Beneden ziet u de St. Pauluskerk (1891-
1893) in Vaals).  
 

Voorbij zitbank gaat u aan de 4-sprong bij wkp 32 
RD (13) verder langs de bosrand. Let op! Na  
100 m, waar het pad half verhard is en waar links 
het  weiland/grasland ophoudt, gaat u L door het 
weiland omlaag, met rechts een strook 
bomen/struiken.  
 

(U kunt hier ook RD blijven lopen. Na 100 m aan de 
T-splitsing bij wegkruis gaat u L (13) omlaag. Ga nu 
verder bij **** in dit punt).  
 

Bijna beneden gaat u R en u loopt het volgende 
weiland binnen en dan gaat u meteen L.  Na 20 m 
gaat u R over het graspad, richting asfaltweg/ 
lantaarnpaal.  Aan de smalle asfaltweg gaat u L 
omlaag.  Vlak daarna **** voorbij grote trafokast 
en bij zitbank en wkp 13, gaat u aan de 3-sprong 
bij verbodsbord R (12) de smalle asfaltweg 
omlaag. Waar na 200 m de stijgende holle smalle 
asfaltweg naar links buigt, gaat u R en ga dan 
meteen L door het weiland/grasland omhoog met 
links de bosrand. Let op! Let op! Na 5 m gaat u L 
over het bospaadje en loop dan RD het bospaadje 
omhoog met rechts beneden aan de bosrand het 
grote grasland. Bijna 50 m verder loopt u RD door 
het (steile) weiland omhoog met rechts de 
bosrand, die een eind verder links omhoog buigt. 
Boven op de hoek van het bos bij o. a. een  
2-stammige berk gaat u R, verder door het 
weiland met rechts de bosrand.  (Hier ziet u links 
beneden enkele woningen).   
 

4.  Waar het weiland/bosrand even verder naar 
links buigt, gaat u in de bocht R over het 

bospaadje. Meteen daarna  gaat u R de asfaltweg 
omhoog.  
 

(Als u hier L omlaag gaat, heeft u vlak daarna bij  
zitbank mooi uitzicht).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong, bij wkp 30, gaat 
u RD (37) de smalle asfaltweg omhoog. Negeer 
zijpaden en blijf deze weg, die na 200 m voorbij 
infobord fietscrossbaan/Bikepark een grindweg 
wordt, RD volgen.  
 

(Na 400 m passeert u links een houten schutting, die 
hoort bij naturistencamping van de Natur und 
Sportfreunde  e.V. Aachen. 
 

Na 600 m, meteen voorbij ingang camping, ziet u 
links de 133 m hoge tv-toren in het Aachener Wald.  
 

Wandelend door het vijfsterren landschap Zuid-
Limburg is deze toren (landmark) regelmatig te zien).  
 

Na bijna 800 m gaat u, boven bij slagboom, R 
over de asfaltweg en u loopt over Belgisch 
grondgebied. 
 

(Als u hier bij afsluitboom RD loopt, komt u na 30 m 
bij een zitbank, waar u schitterend uitzicht heeft).  
 

U passeert de 50 m hoge uitzichttoren Boudewijn, 
die op Belgische grondgebied staat.  
 

(Via de trap of lift kunt u boven een kijkje nemen).  
 

Hier bij de uitzichttoren staat het “echte” 
Drielandenpunt met een grenspaal,  een 
verzameling van oude grenspalen, die hier in 
1926 is geplaatst.   
 

(Van 1839 tot 1919 was het Drielandenpunt een 
Vierlandenpunt namelijk Nederland, België, Pruisen 
(later Duitsland) en het minstaatje Neutraal 
Moresnet). 
 

Circa 30 m verder komt u bij grenspaal no. 1, die 
op Nederlands grondgebied staat.   
 

(Het Drielandenpunt is met 322,5 m het hoogste punt 
van het Europese gedeelte van Nederland. Het 
hoogste punt van Nederland (877 m) is de Mount 
Scenery ("Landschapsberg") in de Nederlandse 
gemeente Saba in het Caribisch gebied.  
 

Aan de hele Belgisch-Nederlandse grens (458 km) 
werden ingevolge het traktaat van Maastricht van 8 
aug. 1843, grenspalen geplaatst.  De afpaling van de 
grens begint hier met grenspaal nummer 1 en eindigt 
met grenspaal nummer 369 in het Zwin in Zeeuws-
Vlaanderen). 
 

Ga nu L over het klinkerpad met links het wapen 
van het Koninkrijk België en het wapen van de 
familie Oranje Nassau (NL) en rechts het wapen 
van Duitsland.  Bij twee stalen zitbanken,  grote 
kei en het grote infobord “Grenzen Route” gaat u 
R. Meteen daarna gaat u L (geel-rood) over de 
grindweg met rechts het hoogst gelegen labyrint 
van Nederland.  
 

(Als u wilt pauzeren, loop hier dan RD naar Taverne 
de Grenssteen  met groot terras en speeltuin).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD (geel-rood/GR3/GR6) 
over het grindpad en u passeert rechts een groot 
grasveld.  
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(Vanaf 1926 tot in de jaren ´30 lag hier een klein 
vliegveld. Door het groter worden van de toestellen, 
bleek het onmogelijk dit te handhaven).  
 

Aan de 4-sprong in het bos gaat u RD 
(GR3/6/geel-rood) omlaag. Omlaag lopend gaat u 
na 200 m, aan de volgende 4-sprong, L (GR3/6) 
het smalle bospad omhoog. (U verlaat hier geel-
rood).  Aan de 4-sprong bij grenspaal nr. 2 gaat u 
RD (GR3/6/geel kruisje), het pad omlaag en u 
loopt weer over Belgisch grondgebied. Negeer 
zijpaden. Na 300 m wordt het bospad een 
veldweg, met links bij meidoornhaag, prachtig 
uitzicht op Gemmenich. Bij huisnr. 152 wordt de 
veldweg een asfaltweg.   
 

5. Aan de voorrangsweg gaat u L omlaag. Na  
150 m, voorbij huisnr. 149, gaat u bij verbodsbord 
R (Chemin du Duc/geel-rood) de smalle asfaltweg 
omlaag, die u geruime tijd volgt met links mooi 
uitzicht.  
 

(Na 300 m passeert u boven rechts (nr. 52) een 
aardig optrekje met aardig uitzicht).   
 

Na 800 m, 100 m voorbij huisnr. 61 en houten 
loods en vlak voorbij zitbank, gaat u bij 
waarschuwingsbord en ijzeren rooster R de 
grindweg omhoog. Meteen daarna, aan de  
3-sprong, gaat u RD de holle grindweg omhoog, 
die 100 m verder bij ingang van akker een smal 
hol stijgend bospad wordt. Na 300 m passeert u  
links een uitzichttableau. Let op! Ruim 50 m 
verder in het bos, gaat u R het bospadje langs 
een 2-stammige eik omhoog, met rechts aan de 
bosrand (even) een weiland.  Na 20 m gaat u aan 
de omgekeerde Y-splitsing RD en volg geruime 
tijd het smalle bospad. (250 m verder ziet u rechts 
even woningen). Na ruim 500 m, aan de 5-sprong 
neemt u het derde bospad L omhoog, met rechts 
een steile boshelling. (U loopt dus eigenlijk RD de 
“stenige” bosweg omhoog). 100 m verder aan de  
Y-splitsing gaat u bij stalen afsluitboom en bruin 
bordje “Zuid Limburg” R omlaag. Aan de  
3-sprong gaat u R omlaag en meteen daarna aan 
de omgekeerde Y-splitsing gaat u RD verder 
omlaag.   
 

6. Meteen daarna, aan de T-splitsing bij 
omgevallen boom, gaat u L het bospad omlaag, 
dat u geruime tijd RD volgt. (Even verder moet u 
om omgevallen bomen (2022) heen lopen). Negeer 
zijpaden. Na 1 km  gaat u aan de 3-sprong R het 
brede pad omlaag, richting afsluitboom.  
Beneden aan de ongelijke 4-sprong, bij de 
afsluitboom, gaat u R en ga dan meteen bij 
infobordje L door het houten klaphek en volg RD 
het graspad omlaag, met links de bosrand en 
voor u  prachtig uitzicht.   
 

(U loopt hier door het natuurgebied de Paeds Bent 
waar u mogelijk zwarte Hooglanders tegenkomt).  
 

Na 400 m aan de T-splitsing, met rechts  mooi 
zicht op de beneden gelegen buurtschap 
Wolfhaag, gaat u L het graspad omhoog. Boven 
aan de bosrand gaat u via klaphek over smalle 
pad, dat meteen naar links buigt en een breed 

bospad wordt. Aan de T-splitsing gaat u R de 
holle bosweg omlaag. Beneden aan de 4-sprong 
bij wegkruis “Mein Jesus Barmherzigkeit” en 
zitbankje in de buurtschap Raren gaat u L 
(Meelenbroekerweg/geel-rood) de doodlopende 
smalle asfaltweg omhoog, die na 150 m voorbij  
huisnr. 3, wegkruis en bij duivelsbeeld en 
verbodsbord, een stijgende  veldweg wordt. 
Negeer zijpaden. 
 

(Na bijna 400 m, waar de veldweg naar rechts buigt, 
heeft u bij zitbank weer mooi uitzicht). 
 

Negeer zijpad links omhoog en loop verder langs 
en door de bosrand omhoog. Negeer, bijna 200 m 
verder bij zitbank (genietplekje) en oriëntatiebord, 
zijpad rechts omlaag.    
 

7. Na 200 m gaat u boven aan de T-splitsing R.  
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u bij 
verbodsbord L (wit-blauw) omhoog. Aan de  
3-sprong, bij bordje “ruiterpad”, gaat u RD.  
Negeer zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij zitbank 
gaat u RD (geel-rood) over de grindweg.  
 

(Hier ligt rechts een Archeologisch Monument, een 
grafheuvel uit de bronzen tijd). 

 

Steek de doorgaande weg  over en loop bij groot 
stenen wegkruis en verbodsbord RD (geel-
rood/wit-blauw) over het bospad, dat een smal 
dalend bos-/grindpad wordt. Na 500 m gaat u aan 
de Y-splitsing R, verder door het Holsetterbos 
omlaag. (U verlaat hier geel-rood en wit-blauw).  
 

Ruim 400 m verder gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank en veldkruis RD verder omlaag.  
 

(Bijna 100 m verder staan, rechts achter de 

afrastering, kaboutertjes op u te wachten).  
 

Beneden in Holset steekt u de doorgaande weg 
over en loop bij stenen en houten wegkruis en bij 
zitbank RD door Holset omlaag. Na 250 m, bij 
groot wegkruis, type vliegermodel, gaat u R 
omhoog.  
 

(Als u hier bij groot wegkruis 20 m RD loopt, passeert 
u meteen rechts de kleine Lambertusgrot (1884), die 
een onderdeel is van de “Heiligenmuur van Holset”. 
Als u even verder R over het grasveld loopt, passeert 
u meteen, voorbij zitbank links,  een biotoop/paarpoel 
van vroedmeesterpad (zie infobord). Even verder 
komt u bij de Mariagrot (zie infobord). 
 

Boven passeert u links de pastorij en het 
prachtige Lambertuskerkje (12e eeuw).   
 

(Dit kerkje is bekend als pelgrimskerk van Sint 
Genoveva, de patroonheilige van Parijs. Het kerkje is 
ook erg populair bij trouwlustigen.  
Op het kerkhof, waar enkele oude graven staan, 
hangt tegen de kerkmuur een plaquette t. h. a. de 
geliefde en markante pastoor Collijn, die van 1969 tot 
1993 pastoor van Holset was). 
 

U komt meteen rechts  bij Herberg Oud Holset, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. Achter de herberg is een 
groot mooi terras. 


