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Tijdens deze heuvelachtige, bosrijke en grensoverschrijdende wandeling wandelt u door de mooie straten 
van Vaals omhoog en dan loopt u langs bosranden en door het bos de Vaalserberg omhoog naar het 
Drielandenpunt. De klim is niet steil en voor u het weet bent u al boven. Dan wandelt u door weilanden met 
mooi uitzicht op Aken en loopt u geruime tijd door de bossen van het Friedrichswald. Via een weiland komt 
u na 7,6km bij 2 zitbanken voor een pauze. De terugweg wandelt u een mooi dal in naar een afgelegen 
boerderij en dan struint u weer door wat weilanden terug naar de Vaalserberg. Met een prachtig uitzicht 
loopt u omlaag naar Vaals. Aan het eind is een fijn terras. Neem zelf proviand mee. U kunt de route inkorten 
tot 10km wat ook al een mooie route is. U kunt ook starten op het Drielandenpunt (punt 3) en dan pauzeren 
bij Lunchroom 28.  

 

 
 
Startpunt: Lunchroom 28, Maastrichterlaan 28, Vaals. Tel: 043-8802376.   Geopend: Dagelijks vanaf 10.00 
uur, maandag gesloten. 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
https://www.lunchroom28vaals.nl/
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GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,99 km  3.10 uur  141 m  282 m 
 

 
 

965. VAALS  12 km – 10 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de lunchroom 
gaat u L. Na 100 m gaat u bij het mooie witte 
monumentale voormalige Kurhotel (nu apotheek 
Vaals) L (Koperstraat).  
 

(Het Kurhotel is rond 1898 gebouwd in opdracht van 
de Aachener Exportbier Brauerei Dittmar & 
Sauerländer). 4 
 

Aan de kruising bij café ’t Vereinshoes gaat u RD 
(Koperstraat) verder omhoog.  
 

(Bij huisnr. 36 ziet u rechts een vleugel van het mooie 
gemeentehuis).  
 

Negeer klinkerweg rechts en loop de 
eenrichtingsweg (Bergstraat) omhoog.  
 

(U passeert enkele gekleurde huizen).  
 

Voorbij huisnr. 6 gaat u R (Sjtroongsberresje) en 
loop de stenen trappen omhoog. 
 

(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”).  
 

Boven gaat u R (Tentstraat) de klinkerweg 
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong L 
(Viergrenzenweg) omhoog richting 
Drielandenpunt. Loop links over het trottoir. 
Steek boven bij 2 zitbanken de voorrangsweg 
over en ga L (Viergrenzenweg) de doorgaande 
weg omhoog en u passeert links een hoog 
flatgebouw. Negeer doodlopende weg links 
omhoog. Na 50 m gaat u tegenover huisnr. 228 R 
(blauw/rood) het bospaadje omlaag. Volg nu 
geruime tijd het pad langs en door de bosrand 
met rechts mooi uitzicht. (Een eind verder passeert 
u het panoramatableau  “Schutterswei”).   
 

2.  Boven aan de kruising gaat u RD (rood) over 
de bosweg. Bijna beneden aan de ruime 3-sprong 
gaat u RD.  
 

(Als u hier R gaat, dan komt u meteen bij een 
Lourdesgrot (1934) en zitbanken. Als u bij de 
Lourdesgrot L gaat, dan 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 T-splitsing gaat u L het bospad omhoog. 
(U verlaat hier de rode route). Boven aan de 
volgende T-splitsing gaat u R.  Boven bij alweer 
een T-splitsing gaat u L (Grenz Route 3/6 (paaltje 
staat een eindje verder) de bosweg omhoog. 

Negeer zijpad links. Boven aan de 4–sprong loopt 
u RD.   
 

(Een eindje verder passeert u links 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 3-sprong gaat u RD (GR 3/6) over de 
grindweg met links van u het hoogstgelegen  
labyrint  van Nederland. 
 

3. Boven op het Drielandenpunt loopt u R naar de  
Boudewijntoren, die op Belgische grondgebied 
staat 
 

(Als u hier L gaat, dan komt u meteen bij Taverne de 
Grenssteen, sponsor van de wandelsite. Hier ligt L 
ook bij de ingang van het labyrint).  
 

Bij de Boudewijntoren gaat u R over de asfaltweg.  
 

(Het ligt het oorspronkelijke, dus het echte 
Drielandenpunt met grenspaal  no.193. 50 m voor de 
uitzichttoren is het “toeristisch” Drielandenpunt op 
Nederlands grondgebied met grenspaal no. 1. 
Voordat u verder wandelt, kunt u eerst nog de 50 m 
hoge Boudewijntoren beklimmen (ook lift)). 
 

Negeer bij wegwijzer en afsluitboom grindweg 
links. Meteen daarna, waar de asfaltweg rechts 
omlaag buigt, gaat u RD. 
 

(Als u hier de naar rechts dalende asfaltweg 30 m 
volgt, dan komt u bij een zitbank waar u van het 
prachtige uitzicht over de Belgische grensstreek kunt 
genieten).   
 

Meteen daarna passeert u rechts twee 
gedenkstenen aan o.a. Pierre Roiseux. Vlak 
daarna gaat u bij verbodsbord L over het bospad 
met links van u een groot weiland/grasveld.  Na 
150 m loopt u RD over het bredere pad door de 
bosrand van een naaldbos. Let op! Negeer 
zijpaadje rechts en ga op kruising RD.  Een eindje 
verder, 10 m voorbij stenen Belgische grenssteen 
nr. 1028 (staat links bij de haag) en voorbij 
berkenboom met vage rood-witte markering, gaat 
u  L het weiland in.  
 

(Als u niet meer in het weiland komt, bent u te ver 
doorgelopen. Staat het gras hoog en moet het nog 
gemaaid worden, volg dan verder het dalende pad 
door de bosrand. Beneden aan de 4-sprong bij 
stenen grenspaal 1026, draaihekje en wkp 39 steekt 
u RD (40) het weiland over. Ga dan verder bij **** in 
punt 4).  
 

Loop in het grote weiland/grasveld RD met rechts 
van u afrastering.  



(Rechts ziet u de  133 m hoge tv-toren, Mulleklenkes 
genaamd, in het Aachener Wald).  
 

Aan het eind van de afrastering loopt u RD met 
rechts een bosje. 
 

(Hier heeft u mooi uitzicht o.a. op het grote gebouw 
van het Universitätsklinikum Aachen (ziekenhuis). In 
de verte ziet u steenbergen van voormalige 
steenkolenmijnen in o.a. Herzogenrath en Alsdorf).  
 

Meteen voorbij dit bosje gaat u RD door het 
weiland omlaag richting bosstrook.  
 

4. In de bosstrook bij doorgezaagde 
boomstammen gaat u meteen R (dit is voor de 
afrastering van het volgend weiland) en stap over de 
draad. Meteen daarna gaat u R over het holle pad. 
Volg geruime tijd dit pad door de bosstrook, die 
gelegen is tussen weilanden. Voorbij rood-witte 
doorgang gaat u aan de 4-sprong bij stenen 
grenspaal 1028 en wandelknooppunt (wkp) 39 L 
(40) door het draaihekje en steek het weiland RD 
over.  **** Aan de 3-sprong in het bos bij wkp 40 
gaat u L (41) over het pad door de bosrand en 
later door het bos. (U loopt hier door het Aachener 
Wald).   Aan de 3-sprong gaat u RD (41).  Beneden 
aan de 5-sprong bij infobord en wkp 41 gaat u L 
(28) de brede bosweg omlaag.  Negeer bospad 
rechts omhoog en volg nog geruime tijd de brede 
licht stijgende bosweg.  
 

5. Boven, circa 20 m vóórdat u bij wkp 28 komt, 
gaat u R het steile bospaadje omhoog.  
 

(Degene de 10 km loopt, gaat hier bij wkp.28 L (29)  
en dan meteen L de veldweg omlaag richting de 
boerderij en ga dan verder bij punt 7).  
 

Na bijna 150 m en bijna boven gaat u aan de 
splitsing L met rechts een diepe kuil. Het bospad 
wordt een licht stijgend pad. Boven loopt u door 
een gedeelte met hoge naaldbomen. Aan het eind 
hiervan gaat u in de rechter hoek RD het steile 
paadje heel voorzichtig omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing gaat u R over de bosweg. Na 100 m 
gaat  bij infobord “schimmen van het verleden” 
en wandelmarkeringspaal L het bospaadje 
omlaag langs een holle boom. (U verlaat hier 26 en 
GR 4).  Blijf nu RD lopen parallel aan het links 
beneden gelegen weiland.  Beneden aan het eind 
van het bospad loopt u RD door het weiland met 
links een akker. (U heeft hier mooi uitzicht). Meteen 
daarna op de hoek van de akker gaat u L door het 
weiland omlaag met links de akker.   
 

6. Beneden bij 2 zitbanken, een leuke pauzeplek 
na 7,6 km, gaat u L de smalle asfaltweg omhoog.  
 

(Rechts ziet u woningen in de Siedlung (wijk) 
Kronenberg. Even verder ziet u weer het Klinikum 
Aachen).  
 

Beneden aan de T-splitsing voor spoorlijn gaat u 
L (27) de bosweg omhoog.  
 

(Dit is de goederenspoorlijn Aken-Antwerpen (de 
Montzenroute). De spoorlijn gaat hier even verder 

onder het Drielandenpunt door via de 870 m lange 
Gemmenicher/Botzelaer tunnel. Met de aanleg  werd 
in 1870 gestart en in 1872 was de tunnel gereed).  
 

U passeert een rood-witte afsluitboom en ga dan 
meteen R het smalle bospaadje omhoog.   
 

(Boven ziet u rechts  de 43 m hoge Wilhelminatoren 
met glazen skywalk op het Drielandenpunt. Hier ziet 
u ook een communicatiemast (met spits dak)).  
 

Meteen daarna aan de 3-sprong, met rechts een 
betonnen grenspaaltje, gaat u R het steile paadje 
omlaag. Meteen daarna gaat u beneden R de 
bosweg omhoog.  Aan de 3-sprong bij wkp 28 
gaat u R (29) de veldweg omlaag.   
 

7.   Loop beneden RD onder het viaduct door en u 
passeert meteen links de monumentale 
carréboerderij Gut Reinartzkehl.   
 

(Hier staat een blokhut waar u o. a. verse melk kunt 
krijgen (2020)).  
 

Aan de T-splitsing bij twee oude hoge betonnen 
voedersilo’s  gaat u L over de asfaltweg met links   
veestallen. Aan het eind van de asfaltweg gaat u 
RD het smalle holle bospad omhoog. Boven aan  
de T-splitsing gaat u R (12/GR 4) de smalle 
asfaltweg omhoog. Aan de T-splitsing, bij mooi 
vakwerkhuis (1464) met huisnr. 108, gaat u L 
(GR4) de doodlopende weg omhoog.  
 

(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 na 25 m zijweg rechts. 30 m verder gaat u 
meteen voorbij het laatste huis (nr. 118) R door 
het weiland/grasveld met rechts een haag. 
Voorbij de haag blijft u de bosrand volgen die een 
ruime bocht naar links maakt. Beneden in de 
hoek gaat u R door het smalle gedeelte van het 
weiland omlaag met links de bosrand. Na circa  
50 m gaat u links beneden in de hoek L over het 
smalle bospaadje (Soms moeilijk te zien).  Meteen 
daarna in het volgend weiland gaat u meteen R 
met rechts de bosrand. In de rechterhoek verlaat 
u bij wegkruis het weiland en gaat u L de  holle  
smalle asfaltweg omlaag. Negeer zijpaden. Boven 
aan de T-splitsing bij zitbank gaat u L (32).   
 

8.  Aan de 3-sprong bij wegkruis gaat u R (32) de 
bosweg omhoog.  Aan de kruising bij wkp 32 gaat 
u R de verharde veldweg omlaag. Bij ingang van 
weiland gaat u L het graspad, gelegen tussen 
afrasteringen, omhoog. 
 

(Boven heeft u rechts mooi uitzicht over Vaals o.a. op 
de St. Pauluskerk).  
 

Het pad buigt naar links en dan meteen naar 
rechts en loop dan het graspad omlaag.  Beneden 
bij info klapboek gaat u R het graspad omlaag.  
Beneden loopt u de Akense wijk Vaalserquatier 
binnen.  
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Aan de  4-sprong bij wegwijzer, grenspaal 196  en 
het voormalig douanekantoortje, genaamd de  
“Kleng Wach” (1890) gaat u L.  
 

(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).  
 

Aan de 3-sprong (pleintje) voor de protestantse 
kerk gaat u R (Kerkstraat) omlaag.   
 

(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. 
 

Hier rechts (nr. 41) aan het pleintje bij de kerk staat 
ook de rijksmonumentale voormalige Hervormde 
pastorie (1717)). 
 

Negeer zijwegen en volg de Kerkstraat RD 
omlaag.  
 

(U passeert een eindje verder de ingang van de St. 
Pauluskerk (1891-1893). De mooie kerk met het 
bijzonder altaar en de mooie glas in lood ramen is te 
bezichtigen is).  
 

Beneden aan de doorgaande weg gaat u L en bij 
huisnr. 28 komt u weer bij Lunchroom 28, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 

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.   

 


