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De langste, de meest panoramische maar ook de pittigste Drielandentocht uit deze wandelgids. Een 
uitdaging voor de wandelaar met een goede conditie.  Vanuit Holset wandelt u naar de rand van Vaals en 
steekt u de Duitse grens over. U loopt via het bos de Schneeberg omhoog en boven op het Plateau van 
Bocholtz loopt u langs de tanden van de Siegfriedlinie. U daalt af naar het dorpje Seffent met de 
Siebenquellen (7 bronnen). Dan loopt u via mooi pad naar het ziekenhuis/Uniklinik van Aken. In Vaals loopt 
u Nederland binnen en dan beklimt u de Vaalserberg met prachtige uitzichten.  U passeert een Mariagrot en 
na 12,5 km bereikt u een zitbank met een van de mooiste uitzichten in Zuid-Limburg. Boven steekt u de 
Belgische grens over en loopt u omlaag naar Gemmenich. Na een flinke klim komt u boven op een heuvel 
met adembenemend uitzicht. Vanuit de buurtschap  Terstraten volgt u een mooie panoramische weg. U 
wandelt over een golfbaan omlaag en in het gehucht Cottessen begint u aan een lange klim.  Boven in het 
Vijlenerbos daalt u af naar Holset.  U kunt ook starten bij de kerk van Gemmenich en dan pauzeren in 
Holset. Start dan bij punt 6. De aangegeven tijd is de pure looptijd zonder pauzes.  
 

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

Startpunt: Parkeerplaats nabij de kerk van Gemmenich,  Rue des Écoles 48, Gemmenich.  
Vanaf de parkeerplaats gaat u L de doorgaande weg langs huisnr. 47 omhoog. Na ruim 100 m gaat u aan de 
4-sprong RD verder omhoog. Ga dan verder bij **** in  punt 6. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 25,87 km  6.30 uur  175 m  503 m 
 

 
 

1596. HOLSET (Drielandentocht) 25,9 km 
 

1. Met uw rug naar de herberg gaat u R. Meteen 
daarna aan de 3-sprong gaat u RD. Let op! Na  
20 m  gaat u L de inrit in, naar wijndomein Holset 
met links de parkeerplaats. Bij de woning van het 
domein (huisnr. 34) gaat u L/RD over het smalle 
pad gelegen tussen hagen/afrasteringen.  Via 
draaihekje (stegelke) verlaat u het pad en loop 
dan RD over het pad gelegen tussen akkers.   
 

(Soms wordt het pad omgeploegd. Steek dan 
gewoon RD de omgeploegde akker over).  
 

Beneden gaat u R de veldweg, gelegen tussen 
meidoornhagen, omlaag.   
 

(Voor u ziet u de Wilhelminatoren op de Vaalserberg, 
een uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op 
34 m hoogte. Een bezoekje waard).  

 

Let op! Na 200 m gaat u bij bord “voetpad” L  
over het pad, dat meteen naar links buigt. Voor 
asfaltweg buigt het pad naar rechts.     
 

(Links ziet u het sportcomplex van Rood-Groen LVC 
’01 (Vaals/Lemiers)).  .  
 

Aan het einde van het pad gaat u R de smalle 
asfaltweg omlaag. Vlak daarna aan de 3-sprong 
bij de voormalige Schuurwatermolen (<1880-
1909) gaat u L (Schuurmolenweg) de smalle 
asfaltweg/essenlaan omhoog. Steek boven de  
doorgaande weg over en ga R over het fietspad 
omhoog. Na 300 m gaat u bij km paaltje 21,6 
scherp L de smalle doodlopende asfaltweg 
omlaag richting Hoeve/camping de Gastmolen.  
 

(Omlaag lopend heeft u voor u mooi uitzicht op de 
Schneeberg, die u straks omhoog loopt en die zo 
genoemd wordt omdat er veel kalk in de grond zit). 
 

Beneden gaat u, vlak voor het receptiegebouw 
van de camping, L het paadje omlaag en dan 
steekt u via bruggetje de 14 km lange Selzerbeek 
over, een zijbeek van de Geul, die hier de grens 
vormt tussen Nederland en Duitsland. Steek 
boven de asfaltweg over en loop bij verbodsbord, 
wegkruisje en de gedeeltelijk met breuksteen 
gebouwde hoeve “Gut Gaβmühle” RD de 
grindweg omhoog, die vlak daarna een stijgend 
pad, gelegen tussen struikgewas, wordt.  Boven 
aan de T-splitsing gaat u R de rustige smalle 
asfaltweg omhoog. 
 

(Hier, links bij ingang van weiland, heeft u schitterend 
uitzicht over het vijf sterrenlandschap Zuid-Limburg). 
 

2. Na ruim 300 m gaat u bij bord 
“Naturschutzgebiet” L (Grenz Routen 1) het brede 
graspad omhoog, met links mooi uitzicht.  
 

Als u hier RD verder over de asfaltweg loopt, komt u 
na bijna 100 m links bij de Pantzermauer (anti-tank 
muur). Deze in 1938-1939 aangelegde dikke 
betonnen, circa 350 m lange en 3,70 m hoge anti-
tankmuur met  schietgaten, was een onderdeel van 
de Westwall/Siegfriedlinie). 
 

Negeer zijpaadjes en volg het graspad, dat even 
verder een smal stijgend pad door de bosrand en 
later door het bos wordt, RD (GR1).  Na 200 m 
gaat u boven aan de T-splitsing L (GR1) het 
bredere bospad omlaag. Negeer zijpaadjes.  Na 
ruim 100 m gaat u boven aan de 3-sprong R het 
steile brede bospad, dat naar rechts buigt en een 
smaller bospad wordt, omhoog.  (U verlaat hier 
GR1).  Na 150 m gaat u boven aan de ruime 4-
sprong L en u verlaat even verder het bos en volg 
dan het paadje door het weiland, dat naar rechts 
buigt, richting windturbines in de verte.  
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Aan de T-splitsing, einde grasveld, bij  afrastering 
gaat u L het brede graspad omlaag. Na 100 m 
gaat  u vlak voor de bos- struikgewasstrook R 
over het brede graspad met links de 
verdedigingslinie Westwall.  
 

(De betonnen “tanden” (höckerlinie) zijn de 
overblijfselen van de verdedigingslinie Westwall/ 
Siegfriedlinie die Duitsland in de Tweede 
Wereldoorlog moest beschermen tegen aanvallen 
van tanks. Ze is gebouwd tussen 1936 en 1945 en 
loopt van Kleef aan de Nederlandse grens tot aan de 
Zwitserse grens en heeft een lengte van meer dan 
630 km). 
 

Steek de smalle asfaltweg over en loop  RD het 
graspad omhoog met meteen rondom mooi 
uitzicht o. a. links op de kerktoren in Orsbach.  Na 
700 m gaat u, hier boven op het Plateau van 
Bocholtz, R de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Hier ziet u schuin links bij de windturbines 
“EuroWindPark Aachen”  het  Klimaferenzstation 
Aachen (weerstation/laag wit gebouw).  
 

Voor u ziet u steenbergen van voormalige 
steenkolenmijn in Alsdorf/Merkstein (nabij Kerkrade).  
 
 

Na 300 m gaat u boven aan de kruising RD de 
smalle asfaltweg omlaag, met voor u weer 
schitterend uitzicht o.a. op de uitlopers van de 
Eifel, het bijzonder gebouw van het Uniklinik 
(academisch ziekenhuis in Aken), de  133 m hoge 
tv-toren in het Aachener Wald en links weer op de 
steenbergen.  Beneden aan de T-splitsing gaat u 
L met rechts weer mooi uitzicht o.a. op de 
beboste Lousberg in Aken. Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong R (Rohrbergweg), de holle asfaltweg 
omlaag.  
 

(Omlaag lopend ziet u, na 300 m bij weiland voor u 
boven, een groot gebouw, dat gelegen is op de 
campus Melaten met de vele onderzoekgebouwen 
van de Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule  (RWTH) Aachen, die opgericht is in 
1870 en met meer dan 45.000 studenten en circa 
8.000 werknemers tot de grootste en beste 
technische universiteiten van Europa hoort). 
 

Na 400 m gaat u beneden aan de 3-sprong bij 
zitbank, Gut Kalkhütte (nr. 22/< 1695) en bij het op 
sokkel staand wegkruis (1857) R (Seffenter Berg) 
omlaag.   
 

(Omlaag lopend passeert u links  nr. 15  een 
gerestaureerde woning uit 1877 en bij nr. 11 een oud 
voormalig boerderijtje. Bij huisnr. 10 passeert Gut 
Schüllshof (<1775)).   
 

3.   Beneden in het Duitse dorpje Seffent steekt u 
voorbij het driehoekig pleintje met zitbanken en 
wegkruis, staande op sokkel, RD de doorgaande 
weg over en gaat u bij bord 
“Landschaftschutzgebiet” RD (Wilkommsweg) 
over het grind- voetpad met links een met 
breuksteen gebouwd huis en even verder rechts 
de achterkant van boerderij.   
 

(Hier aan het pleintje staan de monumentale oude 
hoeves Althöfchen en Neuhöfchen (< 1682/huisnrs. 
2-6).  
 

Als u hier aan de doorgaande weg L gaat, komt u na 
50 m bij de breuksteen gebouwde Burg Seffent, die 
grotendeels uit de 18e eeuw stamt en die voor het 
eerst in 896 werd genoemd.   
 

U passeert de achterkant van het gemoedelijke 
restaurant/café Sieben Quellen Hof.  
 

(Via de parkeerplaats komt u voor bij de ingang).   
 

Steek het bruggetje, waar de Dorbach in de 
Wildbach stroomt, over en  loop RD over het pad 
gelegen tussen afrasteringen.  (Hier stroomt de 
Dorbach in de Wildbach). Bij de Sieben Quellen (7 
bronnetjes/zie infobord), die de Wildbach voeden, 
buigt het pad naar rechts.  Volg verder het pad, 
dat vlak daarna bij volgende bron, een stijgend 
pad wordt. Volg nu geruime tijd het pad RD 
beneden langs de Wilkensberg. Na 600 m gaat u 
aan de 3-sprong bij infobord R. Meteen daarna 
gaat u aan de T-splitsing R (Rabentalweg) over de 
veldweg. Meteen daarna aan de 3-sprong bij 
ingang van wateropvangbassin gaat u L de 
grindweg omhoog met links het 
wateropvangbassin.   
 

(100 m verder heeft u mooi zicht op het bijzondere 
gebouw van het academische ziekenhuis). 
 

Aan de kruising, met links een wegkruis en 
zitbank, gaat u RD (Steinbergweg) de asfaltweg 
omhoog met links het Uniklinik.  
 

(Het ziekenhuis heeft in totaal circa 1500 bedden en 
ongeveer 7000 werknemers, die werkzaam zijn in 38 
klinieken en 25 instituten).  
 

250 m verder, voorbij het laatst rechts gelegen 
gebouw/unit (nr. 23) en tegenover het 
verzorgingsgebouw van het ziekenhuis (laatste 
gebouw links) met o.a. de keuken en de 
ziekenhuisapotheek gaat R over de veldweg 
/graspad.  
 

(De units worden door het ziekenhuis verhuurd aan 
bedrijven die voor het ziekenhuis werken.   
 

De route volgend ziet u schuin links voor u de kerk in 
Vaals, waar u straks langs komt en de uitkijktoren op 
de Vaalserberg).  
 

Boven aan de doorgaande weg gaat u L, over het 
fietspad, omlaag met links mooi uitzicht op het 
ziekenhuis.  Negeer na 200 m bij breed hek smalle 
asfaltweg rechts omlaag.  
 

(Hier heeft u mooi  uitzicht o. a. op Vaals)  
 

Ruim 50 m verder gaat u R (Senzerbachweg/GR1) 
de asfaltweg omlaag (10%) richting Lemiers (NL).  
 

(Voor u in de verte ziet u de hooggelegen  
St Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).   
 

Na bijna 100 m, waar de asfaltweg rechts omlaag 
buigt, gaat u bij zitbank en wegwijzer L (GR1) de 
asfalt- bosweg, die een asfaltpad wordt, omlaag 
richting Vaals.   
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Beneden bij wit-rode paaltjes en oude grenssteen 
loopt u Nederland/Vaals binnen en loop RD de 
asfaltweg omhoog.  
 

(Voorbij huisnr. 22 kunt u ook de route vervolgen via 
de begraafplaats.  
 

Ga dan na huisnr. 22 R en u loopt de begraafplaats 
(1808) op, waarop enkele zeer oude grafstenen 
staan. Bij de drie klokken van de voormalige St. 
Jozefkerk (1958 – 2000) loopt u RD en u passeert 
rechts het grote familiegraf (mausoleum/2e helft 19e 
eeuw)  van de familie Tyrell, die van 1829 tot 1924 
een grote lakenfabrikant in Vaals was. (In het 
mausoleum liggen in 8 nissen tien familieleden 
begraven). Via de in- uitgang bij twee pilaren verlaat 
u het kerkhof en ga dan meteen bij verbodsbord L de 
asfaltweg omhoog. Aan de 3-sprong RD. Steek via  
oversteekplaats de voorrangsweg over en loop RD 
(Kerkstraat) omhoog. Ga nu verder bij **** in punt 4 
 

4. Boven aan de voorrangsweg, bij de  
grensovergang, gaat u R.  Na 25 m steekt u bij 
huisnr. 13 via oversteekplaats de doorgaande 
weg over en gaat u R.  Vlak daarna gaat u L 
(Kerkstraat) omhoog. (Als u hier RD loopt, dan komt 
u na bijna 100 m links bij Lunchroom 28. ****  Aan de 
3-sprong, met rechts de Lindestraat, gaat u RD 
verder omhoog. 
 

(Als u hier aan de 3-sprong R (Lindestraat) omlaag 
gaat, dan komt u na 200 m aan de kruising bij Café ’t 
Vereinhoes, met leuk terras).   
 

U passeert de ingang van de St. Pauluskerk 
(1891-1893), die met het bijzonder altaar en de 
mooie glas in lood ramen, te bezichtigen is. Na 
100 m gaat u L (Akenerstraat/GR 1/6) de 
doodlopende weg omlaag.  
 

(Hier staat rechts aan het plein de protestantse kerk 
Vaals, de hoogstgelegen kerk van Nederland.  
 

De huidige toren van de kerk was de gemeentetoren. 
De uit rond 1300 daterende toren diende 
hoogstwaarschijnlijk als uitkijktoren of 
verdedigingstoren van het Akense Rijk.  
 

Op deze parkeerplaats voor de protestantse kerk 
stond de oude katholieke St. Pauluskerk, die in 1967 
werd gesloopt. Deze kerk was ook vast gebouwd aan 
de toren).  
 

U passeert het voormalig douanekantoortje, 
genaamd de  “Kleng Wach” (1890).  
 

(Dit is het kleinste en hoogst gelegen museum van 
Nederland. Hier staat ook nog een oude grenssteen 
van de Rijksstad Aken met het wapen van Aken, de 
adelaar. Zie infobordjes aan de zijkant).  
 

Meteen daarna aan de 4-sprong bij wegwijzer en 
stenen grenspaal 196 in het Akense stadsdeel 
Vaalserquatier gaat u R langs huisnr. 131 
omhoog. De asfaltweg wordt een stijgend 
onverhard pad.  
 

(Voor u ziet u weer de uitzichttoren Wilhelmina op de 
Vaalserberg).  
 

Na 300 m gaat u aan de 4-sprong bij infoboek RD 
(GR1/6) verder omhoog. Let op! Na 100 m gaat u 

R over smalle bospaadje. Negeer zijpad links.   
Aan de doorgaande weg gaat u L omhoog.   
Negeer doodlopende weg links omhoog naar  
hooggelegen wit gebouw.  
 

(Dit is een voormalig waterbassin uit 1930. Dit heeft 
dezelfde functie als een watertoren).    
 

Bijna 100 m verder gaat u tegenover huisnr. 228 R  
het bospaadje omlaag. Volg nu geruime tijd het 
pad door en langs de bosrand met rechts mooi 
uitzicht.  (Na 500 m passeert u het panoramatableau  
“Schutterswei”).  Na bijna 700 m gaat u boven aan 
de kruising RD (rood).   
 

5. Bijna beneden aan de ruime 3-sprong gaat u 
RD. 
 

(Als u hier R gaat, komt u meteen bij de Lourdesgrot 
(1934) en zitbanken.  
 

Als u met uw gezicht naar de Lourdesgrot  L gaat, 
komt bij het moderne kruiswegpark (1990) en de 
Calvariegroep (1990). Dit is het hoogst gelegen  (289 
m N.A.P.) heiligdom van Nederland). 
 

Aan de volgende 3-sprong gaat u R omlaag en na 
100 m heeft u rechts weer mooi panorama.  Het 
pad buigt links steil omhoog. Boven aan de  
T-splitsing gaat u R.   
 

(U passeert een eindje verder links een zitbank, een 
genietplekje na 12,5 km lopen. Hier heeft u  weer 
schitterend uitzicht over het 5 sterrenlandschap Zuid-
Limburg. Neem even de tijd en ga zitten).   
 

Aan de 4-sprong gaat u RD (geel-rood) met even 
verder rechts weer schitterend duitzicht. Na ruim 
300 m gaat u voorbij afsluitboom R en meteen 
daarna aan de doorgaande weg gaat u L en u 
passeert meteen links de voormalige douanepost 
Wolfhaag (huisnr. 56-58), de  hoogstgelegen 
douanepost van Nederland. Even verder bij 
grenspaal no. 3 (achterkant paal) loopt u België 
binnen. Let op! Na 50 m, meteen voorbij 
plaatsnaambord Gemmenich en meteen voorbij  
inrit van manege “Reitanlage Dreiländerhof”, gaat 
u L en ga dan meteen bij bordje “doodlopende 
weg” aan de Rue de Vaals, R de smalle asfaltweg 
via nauwe doorgang omlaag.  (U loopt dus eigenlijk 
RD omlaag).  Let op! Na 150 m, meteen voorbij 
huisnr. 34 met de grote wand zonnepanelen en  
vlak voor huisnr. 11, gaat u R het klinkerpad 
omhoog/omlaag. Bij huisnr. 9 gaat u L de 
asfaltweg omlaag langs huisnr. 7, die bij huisnr. 2 
en parkeerplaatsen links omlaag buigt. Aan de 
doorgaande weg, die u boven verlaten heeft, gaat 
u L omlaag.  Negeer na ruim 50 m zijweg links. 
100 m verder gaat u bij zebrapad aan de 4-sprong 
R (Ravel (Route a Vélo) Ligne 39) over de smalle 
asfaltweg, die u geruime tijd volgt.  
 

(Hier aan de doorgaande weg ziet u links de 50 m 
hoge Boudewijntoren op het Drielandenpunt.  
 

U loopt nu over het traject (Ligne 39) van de 
voormalige spoorlijn (1895-1952), die liep van 
Welkenraedt via  Plombières-Hombourg  naar 
Montzen.  
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Vlak daarna  passeert u links het voormalig station 
Gemmenich, het laatste huis links met lange lage 
uitbouw.     
 

Na 600 m heeft u links mooi zicht op de Sint 
Hubertuskerk die een bijzonder houten retabel heeft 
uit de 12de eeuw. Het retabel (houten  
beeldhouwwerk) staat tegen de muur boven het 
altaar. De kerk is te bezichtigen).   
 

6. Na 800 m gaat u, voorbij picknickbank, R over 
het trottoir, langs de doorgaande weg langs 
huisnr. 64, omhoog.   
 

(Degene, die in Gemmenich bij de kerk is gestart, 
gaat hier aan de doorgaande weg L en komt na 50 m 
bij de kerk).  
 

**** 100 m verder gaat u boven R (Chemin du 
Duc/GR3/geel-rood) de smalle asfaltweg omhoog 
met meteen links boven een gerestaureerde 
vakwerkhoeve uit 1797.  Na bijna 200 m gaat u bij 
waterrooster L de stenige veldweg omhoog.  
 

(Als u hier 5 m RD loopt, heeft u rechts weer mooi 
uitzicht. 10 m verder staat een zitbank). 
 

Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD de 
holle grindweg omhoog, die 50 m verder bij 
ingang van akker een smal hol stijgend bospad 
wordt. Negeer zijpaadjes. (Na 150 m passeert u  
links een uitzichttableau). Na 300 m gaat u boven in 
het bos aan de  ongelijke 4-sprong L het bospad 
omlaag, langs een dikke afgezaagde boom met 
links aan de bosrand een weiland. Beneden aan 
de 3-sprong aan de bosrand gaat u R, over het 
pad met links een weiland en prachtig uitzicht.  
Na ruim 300 m gaat u aan de 3-sprong, bij enkele 
kale bomen en boom met rode en blauwe stip, L 
omlaag en meteen daarna aan de 3-sprong gaat u 
R over het bospad, dat na 50 m een dalend 
bospad wordt en na 250 m parallel loopt aan het 
links gelegen weiland. Na 500 m gaat u boven  
voorbij grenspaal nr. 5 aan de 4-sprong RD (rode 
pijl op geel plaatje) omlaag.  
 

(U loopt hier precies over de grenslijn van Nederland 
en België).   
 

Let op! Na bijna 100 m gaat u L het graspaadje 
omlaag dat meteen rechts door het weiland buigt 
met links prachtig uitzicht.  Na 50  m, bij links 
staande haag/struikgewas, loopt u RD door het 
volgende weiland omhoog richting hoog 
struikgewas/boom. Boven bij afvalbak en 
picknickbank, een genietplekje op 225 m N.A.P., 
heeft u formidabel uitzicht.  
 

(Hier boven op de heuvel heeft u grandioos uitzicht 
o.a. op de uitlopers van de Ardennen en Eifel. Bij 
helder weer ziet u in de verte achter het voormalig 
Franciscanenklooster (groot “rood” gebouw) in 
Völkerich het  langste stalen spoorwegviaduct van 
Europa in Moresnet, dat in de Eerste Wereldoorlog 
door o.a. Russische krijgsgevangenen is aangelegd). 
 

Bij de zitbank loopt u RD omlaag met rechts hoog 
struikgewas/braamstruiken. Meteen na het 
struikgewas/braamstruiken gaat u aan de  
4-sprong L het (gras)pad door het weiland 

omlaag, met links mooi uitzicht en links beneden 
vakantiewoningen.  Negeer zijpaden en loop RD 
langs de hoge haag verder omlaag. Aan het einde 
van de hoge haag gaat u L de stenige veldweg 
omlaag.  5 
 

7. Voorbij ijzeren hek negeert u meteen zijpad 
scherp rechts en meteen daarna gaat u tegenover 
een ingang/asfaltweg van het vakantiepark Parc 
des Trois Frontières bij boomkruisje R, over het 
pad.  Ruim 100 m verder wordt het smalle pad 
boven bij ingang van weiland een bosweg, die u 
RD volgt. Negeer zijpaden. Na 250 m gaat u aan 
de T-splitsing voor akker L de holle veldweg 
omlaag. Aan de doorgaande weg. bij wegkruis en 
grote linde. gaat u R (geel-blauw) omlaag. 200 m 
verder, voorbij huisnr. 104 en bij 
tankstation/garage,  gaat u in de buurt Terstraten 
R (Tersaessen) de doodlopende weg omlaag. 
Volg nu deze smalle asfaltweg bijna 1 km door 
het prachtige landschap.  Aan het einde van deze 
asfaltweg gaat u bij vakwerkboerderij R. Meteen 
daarna gaat u L (Sentier 58) door de nauwe 
doorgang richting Epen/Sippenaeken. Volg het 
pad door het weiland RD met links afrastering. 
Steek aan het einde van de afrastering RD dit 
weiland over en via nauwe doorgang komt u op 
de golfbaan Mergelhof. Ga nu meteen L (oranje) 
met links van u afrastering. Volg nu de bordjes 
“Sentier 58” en oranje wandelmarkering over de 
golfbaan.  Voor hoog struikgewas buigt het pad 
naar rechts. Bij  de tweede oude knotwilg gaat u 
schuin L over de golfbaan omlaag. (Rechts ziet u 
hier een grindpaadje waarover u dus NIET omlaag 
loopt).  Aan de brede grindweg gaat u L omlaag 
met voor u weer prachtig uitzicht.  Bij groot 
infobord gaat u R de asfaltweg omlaag. Loop dan 
RD over de grindweg met rechts van u de 
parkeerplaats.  
 

(U kunt hier R naar het prachtige terras van 
restaurant/brasserie De Heeren lopen). 
 

8. Bij het laatste parkeervak gaat R en ga dan 
meteen L en u loopt weer over het golfterrein. 
Volg nu weer de bordjes “Sentier 58” over het 
golfterrein. Bij oude knotwilg loopt u RD over de 
golfbaan met rechts van u bunkers (kleine 
zandvlakten) op de golfbaan en  links de 
grashelling, waarop bomen staan. Bij bord “hole 
2” gaat u R het grindpad omlaag. Meteen daarna, 
waar het grindpad eindigt, gaat u L over de 
golfbaan richting alleenstaande hoge boom in 
haag. (Kijk hier uit voor golfballen!). Bij de hoge 
boom gaat u R het grindpad omlaag. Meteen 
daarna, aan het einde van het linksgelegen 
weiland, gaat u L omlaag met links de afrastering 
van het weiland. Beneden steekt u het beekje de 
Klaashaagbach over en loop verder RD langs de 
afrastering. In de hoek verlaat u het golfterrein via  
nauwe doorgang.  Aan de smalle asfaltweg gaat u 
R omlaag.  
 

(U heeft hier links mooi zicht op de St. Lambertuskerk 
(1840) in Sippenaeken). 
 



  blz 6 van 6 

 

Bij de rood-witte afsluitboom loopt u L camping 
du Vieux  Moulin op. Negeer  zijpaden. Aan de  
T-splitsing, voorbij zwembad en bij speeltuin, 
gaat u R.  Meteen daarna gaat u voor het café L 
over de smalle weg met rechts de zijkant van het 
café/kantine. Negeer alle zijpaden op de camping 
en loop RD. Aan de T-splitsing gaat u RD over het 
smalle (grind)pad langs de haag. Via stapsteen 
steekt u het Cottesserbeekje  over en loop RD het 
trappenpad omhoog. Vlak daarna, aan de  
3-sprong, loopt u RD verder het trappenpad 
omhoog en u steekt ongemerkt de Nederlandse 
grens over. Boven aan de asfaltweg in het 
gehucht Cottessen bij de monumentale 
vakwerkhoeve Termoere (no. 8) gaat u R  (blauw).  
 

(Deze oude hoeve (18e eeuw) is gebouwd met 
stenen uit de Cottessergroeve, die hier vlakbij in de 
buurt ligt).  
 

Aan de 3-sprong gaat u RD en na bijna 100 m 
passeert Camping de Cottesserhoeve. De 
asfaltweg wordt bij verbodsbord een stijgende 
grindweg met links de camping.   
 

(Omhoog lopend passeert u na  ruim 300 m voorbij 
prachtig vakwerkhuisje en tegenover inrit van het 
volgend vakwerkhuisje (nr. 4) rechts in weiland 
staand bakhuisje).   
 

Na 600 m aan de 3-sprong, met links bij 
verbodsbord een prachtige holle weg waarin een 
dassenburcht is gelegen, gaat u RD (geel-
blauw/blauw rechthoek) verder omhoog. 
 

(Bijna boven bij groot infobord passeert u een 
zitbank, uitpufplekje, met schitterend uitzicht o.a.  op 
de op Belgisch grondgebied gelegen golfbaan 
Mergelhof).   
 

Na 500 m gaat u boven R de doorgaande weg 
omhoog 
 

9. Waar na 150 m de doorgaande  weg  links 
omhoog buigt, gaat u bij verbodsbord R/RD (geel-
blauw/blauwe rechthoek) de bosweg omhoog. 
Meteen daarna aan de 3-sprong bij afsluitboom 
gaat u RD de bosweg verder omhoog.  Negeer 
zijpaden. Na ruim 300 m gaat u boven voorbij 
zitbank aan de ongelijke 4-sprong bij infobordje, 
oude grenssteen en paddenstoelwegwijzer L. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong RD (rood). 
Aan de 4-sprong gaat u RD (rood). Negeer zijpad 
links naar parkeerplaats. Meteen daarna voorbij 
afsluitboom gaat u bij volgende afsluitboom, 
zitbank en infobord R (groen/rood) over het 
(grind)pad met links de doorgaande weg.  
 

(Even verder passeert een picknickplaats met 
picknickbank en zitbanken, die aan de overkant van 
de doorgaande weg, is gelegen).  
 

Na bijna 300 m, aan de 4-sprong bij afsluitbomen 
steekt u L de doorgaande weg over en gaat u bij 
verbodsbord en bord “Stiltegebied” RD (GR6) het 
bos- grindpad/sparrenlaan omlaag verder door 
het Vijlenerbos, het hoogst gelegen bos van 
Nederland.  Negeer zijpaadjes. Na 300 m aan de  
3-sprong, waar het grind- bospad naar links 

buigt,  gaat u bij stalen afsluitboom RD (groen) 
het brede bospad omlaag. (U verlaat GR6). Na de 
volgende 300 m gaat u  aan de  4-sprong met 
ruiterpad RD.  Na 25 m gaat u aan de Y-splitsing L 
omhoog. (U verlaat groen). Vlak daarna boven aan 
de T- splitsing gaat u L het pad door de bosrand 
omhoog met rechts een weiland en mooi uitzicht.  
Aan de 3-sprong gaat u RD (route du Vin) het pad 
langs en door de bosrand omlaag.  
 

(Hier aan de 3-sprong ziet u scherp R weer het 
hooggelegen ziekenhuis in Aken. 
 

De route volgend ziet u rechts weer  de steenbergen 
van voormalige steenkolenmijnen bij de Duitse 
plaatsen Merkstein en Alsdorf en ziet u weer de 
windturbines van het “EuroWindPark Aachen). 
 

Negeer zijpaden. Aan de ruime 4-sprong gaat u R 
(GR6) het bospad omlaag.  Na bijna 500 m gaat u 
aan de omgekeerde Y-splitsing RD over de 
veldweg, met rondom weer mooi uitzicht. Steek 
bij wegkruis de  doorgaande weg over en loop RD 
(GR6) het pad omlaag.  Aan de schuine 4-sprong 
bij zitbank gaat u RD langs een ongevalskruis 
richting Lemiers.  
 

(Hier werd op 1 juli 1919 tijdens het “heunen” (koe 
laten grazen in de wegberm) door een verdwaalde 
kogel de 12 jarige Wiel Heuts gedood. Wie de 
schutter was, is nooit achterhaald).  
 

Meteen daarna, aan de 4-sprong, gaat u R het pad  
omlaag, met prachtig uitzicht. Voorbij zitbank 
steekt u beneden het Hermansbeekje over. Boven 
aan de asfaltweg in Holset gaat u RD. Beneden 
aan de doorgaande weg bij wegkruis en 
wegwijzer gaat u R/RD omhoog . Negeer meteen 
bij mooi vakwerkhuisje (18e/19e eeuw) en 
verbodsbord zijweg links en u passeert meteen 
links de “Heiligenmuur van Holset” (einde van de 
18e eeuw/zie infobord).   
 
(U kunt hier ook bij verbodsbord L over de smalle 
asfaltweg gaan. Meteen daarna bij de 
Mariagrot/Heiligenmuur (eind 19e eeuw/ zie infobord) 
gaat u R over het graspad. Rechts passeert u een 
biotoop/paarpoel van vroedmeesterpad (zie 
infobord). Voorbij zitbank gaat u L de doorgaande 
weg omhoog en u  passeert meteen links de kleine 
Lambertusgrot (1884). Ga nu verder bij volgende 
zin).  
 

Bij groot wegkruis gaat u L de steile weg (even)    
omhoog. 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 enkel 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, met aan de 
achterzijde een fijn terras. 


