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blz 2 van 3
Deze boswandeling met hellingen gaat omhoog naar het Drielandenpunt waar u kunt pauzeren bij de
knusse taverne de Grenssteen (dagelijks open). De terugweg met prachtige uitzichten gaat via het
buurtschap Wolfhaag.

Startpunt: Parkeerplaats Brasserie Lodge , Epenerbaan 1, Vaals.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

9,23 km

2.10 uur

134 m

228 m

223. VAALS 9,2 km
1. Loop van de ingang van de brasserie naar de
doorgaande weg en ga R omhoog. Waar na 10 m
bij verbodsbord rechts een smalle asfaltweg steil
omlaag gaat, steekt u voorzichtig de doorgaande
weg over en gaat u bij afsluitboom R het pad
omhoog met rechts de doorgaande weg.
(Als u na 10 m links de trappen omhoog loopt, dan
komt u bij het geologisch monument “Grafheuvels
Malensbosch”. Zie infobord. Loop even om de
grafheuvel heen en via de andere trap komt u weer
op het pad).
Na 250 m gaat u boven bij groene afsluitboom en
voorbij zitbank L (geel-rood) over het brede pad
met rechts een parkeerplaats.
(Hier staat aan de overkant van de doorgaande weg
een groot uitgewassen betonnen kruis, dat geplaatst
is door dhr. Pelzer uit Raren uit dankbaarheid en een
gedane belofte bij genezing van een ziekte).
Aan de Y-splitsing bij zitbank en links een
grafheuvel gaat u R (geel-rood) omhoog.
2. Negeer zijpaden en blijf dit licht stijgende pad,
met na 300 m links van u een ruiterpad, geruime
tijd RD (geel-rood) door het hoogst gelegen bos
van Nederland volgen. Na 1,3 km gaat u aan de
kruising bij zitbank RD (GrenzRouten 6). 400 m
verder aan de 3-sprong bij stenen veldkruis en
grenspaal no. 4 gaat u verder RD (GR6).
3. Na 300 m passeert u links een gedenksteen.
(De gedenksteen herinnert aan de Vijlenaar Jeu (Jos)
Saive, die hier op 19 maart 1945 op 21 jarige leeftijd
in een vuurgevecht vermoord werd door een groepje
Duitse SS Weerwolf commando’s, die de opdracht
hadden de door de Amerikanen aangestelde nieuwe
burgemeester Oppenhof van Aken te vermoorden.
Jeu was in dienst bij de Nederlandse grenspolitie,
post Wolfhaag. Het gebied was reeds door de
Amerikanen bevrijd).

Let op! 100 m verder, waar het pad een ruime
bocht naar links maakt, gaat u R (GR6) het pad
omlaag.
(Omlaag lopend passeert u na 200 m links een
stenen
gebouw
van
de
Belgische
waterleidingmaatschappij).
Na 400 m beneden aan de 5-sprong gaat u bij
afsluitboom RD (GR6) omlaag met rechts
schitterend uitzicht. Aan de doorgaande weg, bij
grenspaal en links boven de voormalige
grensovergang, gaat u R (GR6) omlaag. Vlak
daarna gaat u L (GR6/GR3/geel-rood/rue de Vaals
146-152) over de asfaltweg, die na 150 m een
stijgende veldweg wordt met rechts mooi uitzicht
over de Belgische plaats Gemmenich.
4. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong in het bos RD
(geel-rood/GR3/GR6) omhoog. Negeer meteen
zijpaadje links. 300 m verder gaat u boven aan de
4-sprong bij grenspaal no. 2 R (geel-rood) verder
omhoog. (U verlaat hier GR3/GR6). Negeer
zijpaden. Na 250 m gaat u aan de Y-splitsing L
(geel-rood) en u passeert meteen rechts een
betonnen grenspaal en een veldkruis type
vliegermodel. Negeer zijpaden. Na 500 m komt u
aan het grote plein dat boven op het
Drielandenpunt is gelegen.
(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.

blz 3 van 3
50 m voor de uitzichttoren is het “toeristisch”
Drielandenpunt op Nederlands grondgebied met
grenspaal no. 1.
Het oorspronkelijke, dus het echte Drielandenpunt ligt
vlakbij de Boudewijntoren. Hier staat de stenen
grenspaal no.193).
Ga hier meteen bij de zes stalen zitbanken L en u
passeert meteen de grote kei, die geplaatst is ter
gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de
Euregio Maas-Rijn.
5. Meteen voorbij deze grote kei en het grote
infobord “Grenzen Route” gaat u L (geel-rood)
over het brede grindpad.
(Als u wilt pauzeren, loop hier dan RD naar Taverne
de Grenssteen met groot terras en speeltuin.
De route volgend passeert u meteen rechts het
hoogstgelegen labyrint van Nederland).
Aan de 3-sprong gaat u RD (geel-rood/GR3/GR6)
en u passeert rechts een groot grasveld.
(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/GR6/geel-rood) omlaag. Omlaag lopend
gaat u na 200 m aan de volgende 4-sprong RD
(geel-rood) verder omlaag. (U verlaat hier
GR3/GR6). Negeer zijpaden.
(Na 200 m en 500 m passeert u een zitbank,
genietplekjes, waar u schitterend uitzicht heeft over
het vijf sterren landschap Zuid-Limburg o.a. op de
hooggelegen St. Martinuskerk (1860-1862) in Vijlen).
Na 700 m gaat u beneden aan de T-splitsing bij
afsluitboom R. Meteen daarna aan de doorgaande
weg gaat u L (geel-rood) omhoog.
6. Steek vlak daarna, 25 m voorbij huisnummer
58, de doorgaande weg over en ga aan de
overkant RD (geel-rood) trapje omlaag
(Hier is de voormalige grenspost Wolfhaag (nr. 56 en
58). Dit was de hoogstgelegen douanepost van
Nederland. Hier heeft u weer schitterend uitzicht over
het vijf sterren landschap Zuid-Limburg).
Via draaihekje loopt u een weiland in dat u RD
(geel-rood) oversteekt met links struikgewas en
rechts van u op afstand een groot kunstwerk.
Voor afgesloten klaphek gaat u L en ga dan
meteen R (geel-rood) door het weiland omlaag.
Ga door het draaihekje en volg het holle pad RD
(geel-rood) omlaag. Negeer bij infobordje klaphek
links. 200 m verder wordt het pad in de
buurtschap Wolfhaag een asfaltweg. Boven aan
de T-splitsing bij kunstwerken gaat u L (geelrood) de asfaltweg omlaag en u passeert enkele
aardige optrekjes.

(Wolfhaag is een geliefde woonplek van Duitsers, die
hier bij het vlakbij gelegen Universitätsklinikum
(ziekenhuis/circa
7000
werknemers)
en
de
Rheinisch-Westfälische
Technische
Hochschule
(RWTH) Aachen (1870) die met meer dan 45.000
studenten uit de hele wereld en circa 8000
werknemers tot de grootste en beste technische
universiteiten van Europa hoort, werken).
Negeer omlaag lopend na bijna 400 m bij rijk
versierd wegkruis zijweg links. Beneden aan de
T-splitsing bij volgend wegkruis gaat u L
(Meelenbroekerweg)
de
rustige
asfaltweg
omhoog.
(Mogelijk ziet u in het links gelegen natuurgebied
(weilanden) de Paeds Bent grazende zwarte
Hooglanders).
Na 500 m aan de 4-sprong bij wegkruis in de
buurtschap
Raren
gaat
u
RD
(Meelenbroekerweg/geel-rood) de doodlopende
smalle asfaltweg omhoog, die na 150 m voorbij
huisnr. 3, wegkruis en bij duivelsbeeld een
stijgende veldweg wordt.
(Na bijna 400 m, waar de veldweg naar rechts buigt,
heeft u bij zitbank weer mooi uitzicht).
Na 400 gaat u omhoog lopend aan de Y-splitsing
L (geel-rood) het holle pad omhoog.
7. Vlak daarna aan de volgende Y-splitsing gaat u
R (geel-rood) het smalle holle pad omhoog. Na
100 m gaat u boven aan de 4-sprong R het brede
bospad omhoog. (U verlaat hier geel-rood). Negeer
na 250 m boven zijpad links omhoog.
(Hier heeft u rechts afhankelijk van jaargetijde
prachtig uitzicht. U ziet o.a. de 34 m hoge
Wilhelminatoren op de Vaalserberg, een uitzichttoren
met lift en een glazen “skywalk”, een bezoekje waard.
Achter de flats in Vaals (links van de kerktoren) ziet u
het hooggelegen Universitätsklinik
(Academisch
ziekenhuis) in Aken).
Negeer 100 m verder zijpad rechts omlaag.
Meteen daarna aan de Y-splitsing voor
verbodsbord gaat u bij afsluitboom R (groen).
Negeer zijpaden en blijf het brede pad RD (groen)
volgen.
(Na 250 m heeft u bij zitbank en weiland rechts weer
prachtig uitzicht o.a. op de buurtschappen Raren en
Wolfhaag).
Waar het pad na 600 m bij afsluitboom links
omhoog buigt, steekt u R voorzichtig de
doorgaande weg over en loopt u weer terug naar
de brasserie, de sponsor van deze wandeling,
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten
en drinken. Het prachtige uitzicht wordt u gratis
aangeboden.
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