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Deze korte pittige 3 -landenwandeling met enkele boshellingen gaat rond de Vaalserberg. Regelmatig heeft 
u  prachtig uitzicht.   
 
Startpunt: Taverne de Grenssteen, Viergrenzenweg 97, Vaals. Dagelijks geopend. De taverne ligt naast het 
Labyrint 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 6,12 km  1.25 uur  108 m  167 m 

 

 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
http://www.drielandenpunt.nl/
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201 VAALS  6,1 km 
 
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u richting 
Drielandenpunt. Met uw rug naar de 
taverne/herberg  (het gebouw links naast het 
gebouw van het Labyrint) gaat u R. Negeer vlak 
daarna meteen grindweg rechts. Let op! Meteen 
daarna bij 6 stalen zitbanken gaat u meteen 
voorbij de vierde stalen zitbank R (rood) over het 
bospad en u passeert meteen het grote infobord 
“Hertog Limburgpad”. Negeer zijpaden. Na circa 
400 m aan de 4-sprong met rechts een 
afsluitboom gaat u RD (rood). Na 50 m passeert u 
in het bos een veldkruis en een oude stenen 
grenspaal. Aan de 4-sprong bij grenspaal nr. 2 
gaat u RD (rood).  
 

2. Let op! In de afdaling gaat u aan de 3-sprong L 
(rood). Negeer zijpad links. (Meteen daarna bij links 
gelegen weiland heeft u mooi uitzicht). Negeer 
zijpaden en blijf het stijgende en later dalende 
pad RD door de bosrand volgen. Aan de 3-sprong 
bij trafokast, 10 m voor voorrangsweg en bij 
afsluitboom, gaat u R (blauw/rood) het brede 
bospad omhoog. 
 
(Als u hier even RD doorloopt tot aan de doorgaande 
weg, dan komt u bij de voormalige douanepost 
Wolfhaag, die de hoogstgelegen douanepost van 
Nederland was. U heeft hier prachtig uitzicht. De 
route volgend passeert u een eind verder boven bij 
groot weiland een zitbank waar u schitterend uitzicht 
heeft over het vijfsterren landschap Zuid-Limburg. 
Een genietplekje).  
 
Aan de kruising gaat u L (blauw/geel-rood) en 
loop het mooie holle pad omlaag. Beneden aan 
de T-splitsing bij zitbank en stenen veldkruis gaat 
u R over het graspad, dat een eindje verder bij 
ingang van weiland een smal pad wordt.  Aan de 
voorrangsweg gaat u R. Meteen daarna gaat u R 
(blauw) de doodlopende smalle asfaltweg 
omhoog. 
 

3. Na bijna 200 m, bijna boven, loopt u  aan de 3-
sprong loopt u RD (blauw) de bos- grindweg 
omhoog.  
 

(Als u hier R gaat en bij de woning via de nauwe 
doorgang verder RD loopt, dan komt u na 50 m bij 
een Lourdesgrot (1934). Links van de Lourdesgrot 
staat een modern kruiswegpark (1990) en een 
Calvariegroep (1990). Waarschijnlijk is dit het hoogst 
gelegen  (289 m. N.A.P.) heiligdom van Nederland. 
Hier staan ook zitbanken).  
 

Een eindje verder passeert u rechts het 
herinneringskruis van Harrie Ramakers.  
 

(Hij overleed hier op zaterdag 5 januari 2008 ten 
gevolge van een hartstilstand bij het beoefenen van 
zijn geliefde wandelsport).  
 

Aan de kruising gaat u L (rood/blauw) omlaag en 
volg geruime tijd het pad door en langs de 
bosrand.  
 

(Even verder heeft u links mooi uitzicht op o.a. het in 
Holset gelegen Sint. Lambertuskerkje (12e eeuw), 
waar vooral Sint Genoveva wordt vereerd, en op de 
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862)  in Vijlen. 
U passeert een eindje verder ook het 
panoramatableau “Schutterswei”).  
 

Na 600 m gaat u via trappenpad omhoog. Boven 
aan de doorgaande weg gaat u L (rood/blauw) 
omlaag loopt. Na 100 m gaat u R (rood) de 
doodlopende asfaltweg omhoog. 
 

(U passeert links bij ijzeren trap een wit gebouw (no. 
226). Dit is een voormalig waterbassin (1930), dat 
dezelfde functie heeft als een watertoren).  
 

De asfaltweg maakt een haakse bocht naar links. 
Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(rood/geel-rood) de bos- grindweg omhoog.  
 

(Bijna boven passeert u een infobord en 
“grenspalen”).   
 

4. Boven aan de kruising bij 2 stenen grenspalen 
gaat u L (32) en loop het pad door het op Duits 
grondgebied gelegen sparrenbos omlaag.  
 

(De grote grenssteen is een grenssteen van de 
voormalige Vrije Rijksstad Aken waarop de adelaar, 
het wapen van Aken staat. Van 1166 tot 1797 was 
Aken een Rijksstad binnen het Heilige Roomse Rijk).  
 

(Als u hier aan de kruising R gaat, dan komt u vlak 
daarna bij de Wilhelminatoren, een  uitzichttoren met 
lift en met op 34 m hoogte een glazen “skywalk”. Op 
een hoogte van 353,5 m N.A.P. heeft u prachtig 
uitzicht. Een bezoekje waard). 
 

Bijna beneden aan de 3-sprong gaat RD. Meteen 
daarna aan de 4-sprong bij wandelknooppunt 
(wkp) 32 gaat u RD (31).  
 

(Als u hier L omlaag loopt, dan heeft aan de bosrand 
mooi uitzicht over o.a. Vaals en op het hooggelegen 
Universitätsklinikum Aachen (ziekenhuis)).  
 

Negeer zijpaden en blijf het brede pad door en 
langs de bosrand 1,3 km RD volgen. U passeert 
enkele huizen. Voorbij zitbank en bij wkp 31 buigt 
het brede pad links (30) omhoog.   
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5. Boven aan de T-splitsing bij wkp 30 gaat u R 
(37) de smalle asfaltweg omhoog.   
 

(Als u hier L omlaag loopt, dan komt u na 50 m bij 
een zitbank met mooi uitzicht over Aken).  
 

Negeer zijpaden en blijf deze asfaltweg, die boven 
voorbij fietscrossbaan een grindpad wordt, 800 m 
RD volgen.  
 

(Bijna aan het eind van deze weg ziet u links, na het 
passeren van een lange houten schutting 
(naturistencamping), de 133 m hoge tv-toren in het 
Aachener Wald. De zendmast is in 1984 gebouwd op 
de top van Karlshöhe (NAP 342 m). In het Akens 
dialect wordt de zendmast officieel Mulleklenkes 
genoemd. Mulle komt van mullen dat betekent praten 
maar ook roddelen. Klenkes is de typische Akense 
groet met de opgestoken pink van de rechterhand. 
Wandelend door het vijfsterren landschap Zuid-
Limburg is deze toren (landmark) regelmatig te zien).  

Boven aan de asfaltweg bij afsluitboom  gaat u R.  
 

(U bent nu op Belgische grondgebied. Als u hier bij 
afsluitboom RD loopt, dan komt u na 30 m bij een 
zitbank waar u schitterend uitzicht heeft. U kunt even 
verder via de trap of lift een kijkje gaan nemen boven 
op de 50 m hoge uitzichttoren Boudewijn, die op 
Belgisch grondgebied staat).  
 

Vlak na de Boudewijntoren passeert u het “echte” 
Drielandenpunt. Hier staat grenspaal no.193 
(achterkant paal)/1032 (Belgisch nummer van de 
grenspaal). 35 meter verder is het “toeristisch” 
Drielandenpunt op Nederlands grondgebied met 
grenspaal no. 1. U komt weer bij Taverne de 
Grenssteen, de sponsor van de wandeling, waar 
u binnen of op het terras nog iets kunt nuttigen. 
Bij de taverne ligt een speeltuin en het 
hoogstgelegen labyrint van Nederland.

  
 
Het Drielandenpunt is met 322,5 meter het hoogste punt van het Europese gedeelte van Nederland. Het hoogste 
punt van Nederland is sinds 10 oktober 2010 de Mount Scenery ("Landschapsberg"). De berg is een 877 meter 
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.   


