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Tijdens deze heuvelachtige en zeer panoramische drielandentocht wandelt u over Duits grondgebied 
omhoog naar een bosrand met mooi uitzicht op Vaals.  U passeert een Mariagrot in het bos en dan struint u 
door weilanden omhoog naar de rand van de Vaalserberg. Vanaf dan wandelt u alleen nog maar door 
weilanden met vele klaphekjes en prachtige uitzichten naar de buurtschap Wolfhaag. Het laatste stuk loopt 
over mooie groene heuvels omlaag naar Vaals.  Neem zelf proviand mee.  Na regenval zijn de weilanden 
drassig, doe dan altijd hoge wandelschoenen of laarzen aan. Deze wandeling biedt veel mooie uitzichten. U 
kunt de route inkorten tot 6,5km wat ook een mooie wandeling is.  
 

Startadres: Eetcafé ’t Vereinshoes, Koperstraat 21, Vaals. Dagelijks open vanaf 10.00 uur. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Komende vanaf Gulpen/Lemiers kunt u aan de Maastrichterlaan tot 100 m (4-sprong met Bosstraat en Jos 
Francotteweg) VOOR de tweede rotonde gratis parkeren (2017). Loop na de tweede rotonde 100 m RD  en ga dan 
R (Koperstraat) en u komt bij het startpunt.  
 

 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,51 km  2.30 uur  88 m  242 m 
 

 
 

907. VAALS  9,5 km – 6,5 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van het café loopt u 
RD (Lindenstraat) de eenrichtingsweg omhoog.   
 

(De huidige prachtige panden 9 t/m 15  waren 
voorheen  de voormalige lakenfabriek Theodor 
Binterim (1841). In 1891 is de lakenfabriek verbouwd 
tot woningen. Zie infobordje bij huinr. 9).  
 

Aan de T-splitsing bij de St. Pauluskerk (1891-
1893) gaat u R (Kerkstraat) omhoog.   
 

(U passeert de ingang van de kerk, die met het 
bijzonder altaar en de mooie glas in lood ramen te 
bezichtigen is).  
 

Neem nu de eerste doodlopende weg L 
(Akenerstraat) omlaag.   
 

(Hier staat rechts aan het plein de protestantse kerk 
Vaals. Dit is 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 voorbij het 
douanehuisje en bij wegwijzer en stenen 
grenspaal 196 in het Akense stadsdeel 
Vaalserquatier gaat u R omhoog langs huisnr. 
131.  De asfaltweg wordt een stijgend onverhard 
pad.  
 

(Voor u ziet u de Wilhelminatoren op de Vaalserberg, 
een uitzichttoren met lift en een glazen “skywalk” op 
34 m hoogte. Een bezoekje waard. Tijdens deze 
wandeling zult u regelmatig deze uitkijktoren te zien 
krijgen).  

Na 300 m gaat u bij  infoboek L het graspad 
omhoog. Het pad buigt boven naar links en dan 
naar rechts en volg dan het graspad gelegen 
tussen afrasteringen. 
 

(Links ziet u het hooggelegen Universitätsklinikum 
Aachen (ziekenhuis).  
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u R het verharde 
pad omhoog. Aan de kruising bij 
wandelknooppunt (wkp) 32 gaat u R langs de 
bosrand en zitbank omhoog. Aan de 3-sprong bij 
wkp 33 gaat u L (34). Negeer meteen zijpaadje 
links en volg het bospad RD (34). Bij links 
hooggelegen wit gebouw (huisnr. 226) gaat u R 
de asfaltweg omlaag. (Dit is een voormalig 
waterbassin uit 1930. Dit heeft dezelfde functie als 
een watertoren). Steek de voorrangsweg over ga L 
(blauw/rood) omhoog.   
 

2. Na 50 m gaat u tegenover huisnr. 228 R (blauw) 
het bospaadje omlaag. Volg nu geruime tijd het 
pad langs de bosrand met rechts mooi uitzicht.   
 

(Een eind verder passeert u het panoramatableau  
“Schutterswei”).   
 

Boven aan de kruising loopt u RD (rood).  Bijna 
beneden aan de ruime 3-sprong gaat u R en u 
passeert de Lourdesgrot (1934) en zitbanken.  
 

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

Loop bij woning RD.  Aan de T-splitsing gaat u L 
(blauw) de asfaltweg omlaag. Steek beneden de 
voorrangsweg over en via het klaphek loopt u het 
natuurgebied “Galjebendsje” binnen.  
 

(Na veel regenval kan het in het natuurgebied soms 
drassig zijn. Ga dan hier aan de voorrangsweg L over 
het pad parallel aan deze weg. Na   400 m gaat u 
tegenover wegkruis bij verbodsbord de veldweg in. 
Ga dan verder bij **** in punt 3).   
 

Ga dan meteen bij palen L en even verder loopt u 
door de opening in de hoge struiken.  

http://www.vereinshoes.nl/
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(Mogelijk komt u Schotse hoogland runderen tegen. 
Houd voldoende afstand zeker als er jonge beesten 
bij lopen).  
 

U passeert even verder nog hoge struiken en ga 
dan meteen R omlaag naar de alleenstaande 
boom met mistletoe. (Na veel regenval kan het hier 
drassig zijn en moet u een waterstroompje 
oversteken).  
 

3. Bij de alleenstaande boom gaat u L richting 
oude fruitbomen en wilgen. Loop bij deze bomen 
RD. Boven gaat u L en voorbij groene trafokast 
verlaat u via klaphek het natuurgebied. Aan de 
asfaltweg gaat u  L (Schuttebergsweg). Aan de 
voorrangsweg (Gemmenicherweg) in de 
buurtschap Wofhaag gaat u bij houten wolf R. 
Tegenover wegkruis en bij verbodsbord gaat u L 
over de eerste veldweg.   
 

(Degene die 6,5 km loopt, gaat hier bij wegkruis R 
(Wolfhaag). Voorbij huisnr. 17 en bij trafohuisje  in 
het buurtschap Wolfhaag gaat u R (geel/blauw) het 
voetpad in. Ga dan verder bij **** in punt 5).  
 

**** Aan de 3-sprong bij zitbank en natuurstenen  
veldkruis gaat u R (blauw) en loop even verder 
het mooie holle pad omhoog. Boven aan de 
kruising gaat u R (blauw/rood).  
 

(U passeert boven een zitbank waar u schitterend 
uitzicht heeft over het vijfsterren landschap Zuid 
Limburg. Een  genietplekje. Tevens de laatste 
zitbank!)   
 

4. Aan de T-splitsing bij afsluitboom gaat u R. 
Steek meteen daarna de doorgaande weg weer 
over en ga L.  
 

(U passeer links (huisnr. 56-58) de voormalige 
douanepost Wolfhaag, die hoogstgelegen 
douanepost van Nederland was. Even verder loopt u  
België in).   
 

Na  20 m gaat u R (groen/blauw) de trap omlaag 
en via  draaihekje loopt u een weiland in dat u RD 
oversteekt met links van u een graft en rechts van 
u op afstand twee grote kunstwerken. Voor 
klaphek gaat u L en meteen daarna gaat u R 
(blauw) omlaag. Ga door het draaihekje  en volg 
het holle pad RD (blauw/groen) omlaag.  Na  50 m 
gaat u bij infobordje L door het klaphek en loop 
dan RD (rood-geel) met links de bosrand  en 
rechts weer prachtig uitzicht. Bij hoek/haag loopt 
u verder RD (rood-geel) boven door het weiland. 
Een eindje verder gaat u L het trapje omhoog, ga 
door het klaphek en volg het pad, gelegen tussen 
twee afrasteringen, omhoog. U passeert nog een 
klaphek en volg het pad verder omhoog.  Let op! 
Na  25 m, bij restant betonnen vee drinkbak, gaat 
u  R over het graspad. U passeert een klaphek en 
infobordje en ga dan meteen L de veldweg 
omhoog.   
 

5. Aan de ongelijke 4-sprong bij afsluitboom en 
zwerfstenen gaat u bij infobordje R door het 
klaphek en  loop dan RD het grote 
weiland/natuurgebied omlaag met links van u de 

bosrand. (Mogelijk lopen hier grazende zwarte 
Hooglanders). Na circa 500 m gaat u bij links 
staand houten klaphek en infobord R door het 
aan de natuur teruggegeven weiland omlaag.  
Even verder in de graft/helling loopt u RD tussen 
4 palen door en volg het struinpad verder RD 
omlaag door het natuurgebied Paedsbent richting 
beneden staand wit bord, klaphek en hoge spar. 
(Zoek zelf het beste “pad”). Beneden steek u 
tweemaal een waterstroompje over. Via klaphek 
verlaat u het natuurgebied en ga dan R 
(Wolfhaag/groen/geel) de asfaltweg omhoog. 
Negeer veldweg rechts en u loopt het buurtschap 
Wolfhaag binnen. Negeer bij huisnr. 64 klaphek 
links.  
 

(Bij huisnr. 44 passeert u een bijzonder stenen 
wegkruis met de tekst” Linard VS Elssen von Rotobyt 
den 14 T jan 1829. Joh. Bernese 4 Mai 1853”. Dit 
kruis is hier geplaatst door de Duitse familie Erik, die 
hier heeft gewoond. Vermoedelijk is het kruis van een 
graf van een van hun voorouders). 
 

Boven aan de 3-sprong bij kunstwerk gaat u RD 
(geel/blauw).  Na 25 m gaat u  bij trafohuisje en 
vóór huisnr. 17 L (geel/blauw) het voetpad in. **** 
Via klaphek bij infobord loopt u een weiland in 
dat u RD oversteekt. (Mogelijk komt u hier ook 
Schotse hoogland runderen tegen). Via het 
volgende klaphek verlaat u het weiland en volg 
het (kerk)pad achter de woningen RD omhoog. 
Negeer klaphek links. (Als u hier L door dit klaphek 
gaat, dan heeft u na 20 m weer prachtig uitzicht).  
 

6. Steek bij infobord en muurkruis schuin links de 
asfaltweg over en loop via het draaihekje het 
weiland in. Steek het weiland RD (blauw/geel) 
omlaag over met rechts van de doornhaag. Steek 
beneden via bruggetje het Zieversbeekje over en 
ga dan meteen L (blauw/geel) over het pad langs 
de beek. Na 30 m gaat u R (blauw/geel) door het 
draaihekje en volg het pad omhoog. Op de hoek 
van de afrastering gaat u meteen L (blauw/geel) 
met links van u de afrastering.  Een eind verder 
buigt het pad schuin rechts omhoog richting 
draaihekje. Blijf het pad door het weiland RD 
(blauw/geel) volgen.  
 

(Links heeft u weer mooi uitzicht over het vijf sterren 
landschap Zuid-Limburg o.a. op de hooggelegen St. 
Martinuskerk in Vijlen).  
 

Aan het eind van het weiland gaat u door het 
draaihekje naast het ijzeren hek en ga dan R.  
 

(Hier ligt links de ingang van de  oude begraafplaats 
die bestaat uit een Joods en een Hervormd deel).  
 

Steek bij groot wegkruis via het zebrapad de 
voorrangsweg over en loop RD (Tentstraat). 
Negeer zijwegen. Aan de 4-sprong bij huisnr. 73, 
zitbanken en wegkruis gaat u RD (Tentstraat).  
 

(U passeert meteen links de monumentale 
Cereshoeve. De hoeve (1777) was een onderdeel 
van de het grote complex (Der Bau/huisnrs. 71 t/m 
53) van de Burtscheider naaldenfabrikant Jakob 
Kuhn.  
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Het bestond uit de hoeve, een herenhuis en een 
naaldenfabriek (huisnrs. 53/57) die van 1777 tot 1835 
in bedrijf was. In de voormalige naaldfabriek zijn nu 
woningen gehuisvest, die aan een mooi binnenplein 
liggen. Even verder heeft u bij parkeerplaats mooi 
zicht op de mooie zijgevel van de voormalige 
naaldenfabriek).  
 

Negeer zijwegen en ga voorbij huisnr. 9 L. Meteen 
daarna gaat u R (Stroongs berresje) de trap 
omlaag langs huisnr. 7   
 

(In de eerste decennia van de vorige eeuw was op de 
kop van het steegje een boerenbedrijf gevestigd. Als 
de koeien naar de wei moesten en weer terug naar 
de stal, was er geen andere mogelijkheid dan via het 
steegje. Vandaar de naam “strontbergje”). 
 

Beneden aan de T-splitsing gaat u L (Bergstraat) 
omlaag langs de  woningen met de mooie 
kleuren.  Aan de 3-sprong gaat u L (van 
Clermontplein). Meteen daarna gaat u R door het 
poortje van de Koperenhof.  
(Het gebouw links is de voormalige Evangelisch 
Lutherse kerk uit 1736. (zie infobordje bij ingang). Nu 

is de kerk  het kunst- en cultuurcentrum van Vaals 
(museum  
 

Loop bij kunstwerk/oorlogsmonument (bronzen 
beeld van een liggende mannenfiguur, dat geplaatst 
is op een voetstuk van Italiaans travertijn) RD en u 
passeert links het prachtige gemeentehuis, het 
voormalig von Clermonthuis (1761-1775).  
 

(Het gemeentehuis is sinds 1979 gehuisvest in de 
voormalige lakenfabriek/ververij en woning van de 
bekende van oorsprong Akense lakenfabrikant 
Johann Arnold von Clermont. De lakenfabriek/ververij 
bleef tot 1924 in bedrijf. In 1926 werd de 
achtervleugel gesloopt, zodat het gebouw nu een U 
vorm heeft).   
 

Loop RD over het grote plein. Bij halfronde 
zwarte bollen gaat u R en u komt weer bij het 
gezellige dorpscafé  ’t Vereinshoes, de sponsor 
van deze wandeling, waar u  binnen of op het 
terras nog iets kunt eten of drinken en waar u 
zeker het mooie Vaalser dialect zult horen. Zeker 
doen. 

 
 
 

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.   

 

 


