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Deze pittige boswandeling met hellingen gaat over Duits grondgebied door het Preuswald naar het 
Aachenerwald. Via Belgische grondgebied loopt u terug naar het startpunt. Door de schaduwrijke paden is 
de wandeling prima geschikt voor hete zomerdagen maar in de herfst is het ook erg mooi.   
 

Startpunt: Taverne de Grenssteen, Viergrenzenweg 97 (Drielandenpunt), Vaals. Dagelijks geopend. 
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 11,68 km  2.50 uur  97 m 243  m 
 

 
 

259. VAALS  11,7 km   
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u naar de taverne, 
die gelegen is op het Drielandenpunt nabij de 
speeltuin en het labyrint. Loop dan links langs de 
50 m hoge Boudewijntoren met achter de toren  
rechts van u een parkeerplaats gelegen op 
Belgisch grondgebied. Let op! Vlak voor de grote 
geasfalteerde 3-sprong gaat u bij wegwijzer L 
(GR4/geel-blauw) langs de afsluitboom over het 
bospad richting Kronenberg/AC-Zentrum/ 

Steppenberg. (U loopt dus niet links  langs de 

herdenkingssteen van Pierre Roiseux). Negeer 
zijpaden links en volg de even verder licht dalend 
grindweg, die later een dalende asfaltweg wordt, 
1,5 km RD.  
 

(Even verder ziet u rechts de 133 m hoge tv-toren in 
het Aachenerwald waar u straks langs komt. Meteen 
daarna  passeert u rechts de lange schutting van een 
naturistencamping).  
 

Bij links gelegen fietscrossbaan wordt de 
grindweg een dalende asfaltweg. Negeer bij 
wandelknooppunt (wkp) 30 breed zijpad links en 
loop RD (GR4/12) verder omlaag en u verlaat het 
bos.  
 

(Even verder, waar de weg naar rechts buigt, 
passeert u een zitbank waar u mooi uitzicht heeft 
over de circa 250.000 inwoners tellende stad Aken).  
 

Aan de T-splitsing bij wegwijzer gaat u L (GR4/ 
Dreiländerweg) omlaag.   
 

2. Aan de 3-sprong voor het mooie huis nr. 108  
en bij wkp 12 gaat u R (29/GR4/Geusenweg) 
omlaag.  
 

(Dit fraai vakwerkhuis is in 1464 gebouwd als een 
van de acht wachttorens van het toenmalige 
onafhankelijke Akense Rijk, dat bestond van de 
middeleeuwen tot het einde van de 18e eeuw. De 
acht torens waarschuwden bij onraad via signalen 
een centrale toren in Aken, de Lange Turm). 
 

Negeer bij wkp 29 en infobord “zwaar 
kerkbezoek” zijpad links en loop RD (39). Aan de 

3-sprong gaat u RD  en u steekt vlak daarna de 
spoorbrug over.  
 

(Dit is de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen (de 
Montzenlijn), die hier via de 870 m lange 
Gemmenicher spoortunnel, ook wel tunnel van 
Botzelaer  genoemd, onder het Drielandenpunt 
doorgaat. Met de aanleg  werd in 1870 gestart en de 
tunnel werd geopend in 1872).  
 

De asfaltweg wordt een veldweg. Circa 40 m 
verder, waar de veldweg eindigt, gaat u bij 
verbodsbord L (39) door de wit-rode ijzeren 
nauwe doorgang. Volg circa 600 m dit mooie 
(holle) pad. Aan de 4-sprong bij wkp 39 en oude 
stenen grenssteen (Duitsland/België) gaat u L 
(GR4/40) door/langs het draaihekje omlaag en 
steek het smalle weiland RD over. Aan de 3-
sprong in de bosrand bij wkp 40 gaat u L 
(41/rood-wit) over het smalle pad door de 
bosrand. (U verlaat hier GR4). Aan de T-splitsing 
gaat u L (41/rood-wit) de bosweg omhoog.  
 

3. Beneden aan de 5-sprong bij wkp 41 en  
infobord “Friedrichweg” neemt u de tweede 
brede bosweg R omhoog (blauw bordje met ruiter 
te paard links aan boom. U verlaat hier de 
wandelmarkeringen). Negeer zijpad links en loop 
verder RD omhoog. Boven aan de  T-splitsing 
gaat u L omlaag. Vlak daarna aan de volgende T-
splitsing, met links een weiland, en bij wkp 77 
gaat u R (76/rood-wit) omlaag. Beneden aan de 3-
sprong loopt u  RD (76/rood-wit) omhoog door 
het naaldbos. Boven aan de 3-sprong gaat u L 
(76/rood-wit) het smalle pad omhoog.  
 

(U komt boven bij twee zitbanken. Hier heeft u weer 
mooi uitzicht over een gedeelte van Aken. Links ziet 
u het hooggelegen Universitätsklinikum Aachen. Het 
ziekenhuis heeft in totaal circa 1250 bedden en circa 
6000 werknemers, die werkzaam zijn in 34 klinieken 
en 25 instituten. Het Klinikum werkt nauw samen met 
o.a. het Academisch Ziekenhuis Maastricht).  
 

http://www.drielandenpunt.nl/
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Neem nu het eerste smalle pad R (rood-wit) 
omlaag. (Dus met de rug naar de zitbanken loopt u 
RD omlaag). Beneden aan de T-splitsing gaat u L 
(rood-wit) het brede bospad omlaag. Negeer 
zijpaden en loop RD. Aan de 3-sprong gaat u RD 
omlaag.  
 

4. Vlak daarna gaat u beneden aan de 3-sprong 
bij wkp 76 en voor de parkeerplaats 
“Adamshausen” R (68). Negeer meteen hierna 
smalle asfaltweg links en loop RD  de asfaltweg 
omhoog langs de afsluitboom. Aan de 3-sprong 
voor de “paddenstoel” (schuilplaats)  en wkp 68 
gaat u R van de “paddenstoel” het bospad schuin 
omhoog.  
 

(U verlaat hier de wandelmarkeringen. U kunt hier 
ook de licht stijgende asfaltweg/bosweg geruime tijd 
RD blijven volgen. Ga dan verder bij **** in punt 5).  
 

Let op! Aan de 3-sprong, vlak vóór naaldbos, gaat 
u  L omlaag. Bijna beneden aan de 4-sprong, 
circa 10 m voor de asfaltweg gaat u R over het 
smalle pad. Negeer meteen daarna zijpad rechts 
omhoog. Volg nu 500 m het smalle pad RD 
parallel aan de links beneden gelegen asfaltweg. 
Negeer aan het einde van het pad zijpad scherp 
rechts omhoog en loop RD over de asfaltweg.   
 

5. Meteen daarna **** bij wkp 17, zitbank en 
waarschuwingsbordje “Schranke” (afsluitboom)  
gaat u R (GR4/55) het pad, waarvan de eerste 100 
m steil, door het naaldbos omhoog.  
 

(Als u hier 100 m verder  RD loopt over de asfaltweg, 
dan komt u bij café restaurant Waldschenke, een 
leuke pauzeplek met terras).  
 

Na 250 m gaat u boven aan de 3-sprong L 
(GR4/55) verder door het naaldbos. Steek 
beneden bij wkp 55 de asfaltweg over en ga RD 
(GR4/44) het bospad omlaag, dat meteen naar 
rechts buigt. Negeer alle zijpaadjes en volg 1 km 
dit bospad RD. Aan de 4-sprong bij wkp 44 gaat u 
RD (43/GR4) over de asfaltweg. Aan de 4-sprong 
met bospaden RD (43/GR4).  
 

(Even verder passeert u rechts op de top van 
Karlshöhe (NAP 342) de 133 m tv-toren, 
Fernmeldeturm Mulleklenkes  (1984). 
 

De asfaltweg wordt een grindpad. Aan de Y-
splitsing bij wkp 43 en zitbank gaat u L (45) 
verder over brede pad. Let op! Na 50 m gaat u  R 
over het paadje. (Soms slecht te zien).  
 

6. Negeer zijpaden en volg 500 m dit paadje door 
het gebied waar in 2020 bomen zijn gekapt. (Door 
de bomenkap is het paadje in 2020 bijna niet zien). 
Aan het eind van het smalle pad gaat u R over de 
brede bosweg. Meteen daarna bij wegwijzer en 
zitbank   gaat u RD (rode ruit) de brede bosweg 
omhoog. (U loopt nu over Belgisch grondgebied). 
Negeer zijpaden. Na 450 m gaat u aan de kruising 
bij zitbank en groot Pelgrimskruis L (geel-rood) 
over de licht dalende asfaltweg.  
 

(Dit kruis staat aan de pelgrimsweg van Aken naar 
Moresnet-Chapelle).  
 

Na 500 m gaat u aan de 4-sprong bij volgend 
Pelgrimskruis, zitbank en infobord “Streit um den 
Wald” R (GR2) het brede grindpad omhoog. 
Negeer zijpad links en loop RD (GR2/geel 
kruisje/ruit).  
 

7. Aan de 4-sprong gaat u verder RD (GR2/geel 
kruisje/ruit). Bij  oude stenen grenssteen (1724) 
en 2 zitbanken gaat u L (GR2) het smalle pad 
omlaag.  
 

(Deze grenssteen werd ten tijde van de Oostenrijkse 
overheersing hier neergezet).  
 

Beneden steekt u bij de oude stenen grenssteen 
XXXVII, infobord “Ministaat mit Privilegen” en 
links gelegen  stenen wegkruis de brede bosweg 
over en loop RD (GR3) het bospad omlaag.  
 

(Voor u in de verte ziet u woningen in de Belgische 
plaats Gemmenich).  
 

Beneden buigt het pad naar links (GR3).  
 

(Even verder ziet u rechts boven weer de 
Boudewijntoren). 
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R (GR3). 
Negeer zijpad rechts richting weiland. Vlak 
daarna aan de volgende T-splitsing bij 
wandelmarkeringspaal en voor u de 
goederenspoorlijn Aken-Antwerpen, gaat u R (7) 
door het naaldbos omhoog.  
 

(U verlaat hier de GR 3 route. Hier ligt de andere in- 
uitgang van de  870 m lange Gemmenicher 
spoortunnel). 
 

8. Het pad buigt naar links en u loopt door een 
gebied met nieuwe aanplant bos (12-2015) en met 
links van  u een spoorlijn (afhankelijk van 
jaargetijde slecht te zien) en rechts boven de 
Boudewijntoren.. Volg geruime tijd dit leuke 
paadje waar in de zomer veel varens staan.  
Boven aan  de asfaltweg gaat u R omhoog. Vlak 
daarna buigt de stijgende asfaltweg naar links.   
 

(Voor u ziet u boven weer de Boudewijntoren).   
 

Na 150 m gaat u R het steile smalle stenige pad, 
gelegen tussen varens omhoog.  
 

(Dit is het 2e pad rechts. Eerste pad is slecht te zien. 
U kunt ook de asfaltweg blijven volgen).  
 

Na dit niet al te lange “klimtoetje” loopt u boven 
bij oude hoge stenen grenssteen en infoborden 
RD over de asfaltweg richting Boudewijntoren.  
 

(Als u hier boven aan de asfaltweg L gaat, dan komt 
u na 25 m bij een zitbank met schitterend uitzicht).  
 

Voorbij de Boudewijntoren loopt u schuin L terug 
naar de taverne, de sponsor van de wandeling, 
waar u binnen of op het terras nog iets kunt eten  
en drinken.  
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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. Vlak na de 
Boudewijntoren is het “echte” Drielandenpunt. Hier staat grenspaal no.193. 35 m verder is het “toeristisch” 
Drielandenpunt op Nederlands grondgebied met grenspaal no. 1.  
 

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.   


