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Omschrijving: De wandeling start in de minst Nederlandse gemeente van het land. Het 

klinkt er Duits, Duitse auto’s die er tanken. Er is een glorietijd geweest 

toen de lakenindustrie er gevestigd was. Maar nu ziet het er on-Nederlands 

verloederd uit met hier en daar een pronkstuk. Maar al snel komen we in 

een onvervalst Limburgs dorpje terecht met de uiterlijke kenmerken van 

het katholisme en de rust van het Limburgse land. Na een tijdje komen we 

in het Belgische Gemmenich terecht waar de andere huizenbouw opvalt en 

de naambordjes Franstalig zijn. Voorbij het drielandenpunt gaan we een 

stukje Duitsland in en aldaar tussen de huizen zie je ook weer die 

verschillen met Nederland en Belgie. Tussendoor heb je prachtige 

vergezichten die elke associatie met Nederland doen vergeten. 

Afstand: 17 km 

Wegen:  Over het algemeen goed begaanbaar 

Startpunt: Busstation centrum Vaals 
Eindpunt: Busstation centrum Vaals 

1 Vertrekpunt is het VVV nabij busstation in het centrum van Vaals. 
2 Met je rug naar het VVV ga je rechts op over de stoep tot aan het  
        zebrapad.  

3 Steek hier de straat over en ga rechts verder. 
4 De zijstraat links met de naam ‘Sjwats Jrisa’  ga je in. 

5 Einde straat voor een groot opgeknapt  gebouw rechts op. 
6 Blijf deze straat volgen. Vanzelf kom je een voetgangersbrug tegen. 

7 Steek deze over en blijf dit pad dat later in een straat overgaat  

 volgen. 
8 Bij kruispunt oversteken en de grote weg volgen. Je gaat dan naar  

 een gehucht met een kerktoren. 
9 In Holset aangekomen links de weg volgen. Voorbij de eerste bocht  

 draait de weg weer naar rechts. Voor je heb je een Lourdesgrot en  
 een poel. 

10 Ga rechtdoor, dus niet langs het kerkje. 
11 Bij kruispunt rechtdoor, omhoog. 

12 Aan de rechterzijde kom je een kruisbeeld tegen. Links aanhouden. 
13 Pad blijven volgen en je komt vanzelf bij de verharde weg. Deze  

 oversteken. 
14 Al vrij snel heb je aan de linkerzijde een archeologisch monument,  

 een grafheuvel. Rechtdoor. 
15 Links aanhouden, de bosrand volgen.  

16 Op een gegeven moment komt een weg van links, heb je even  

 verder een weg links die het bos uitgaat en je hebt een weg die  
 verder het bos in gaat. Deze laatste volgen. 

17 Bij kruispunt in bos links. 
18 Op een kruispunt waar je links een pad hebt langs een grasweide,  

 rechts naar boven. 
19 Boven aan links en enkele tientallen meters rechts het pad naar  

 boven volgen. 



20 Bij bosweg waar over auto’s over kunnen rijden naar links. 

21 Voorbij gedenkkruis aan de linkerzijde rechts. 
22 Tussen de plek waar je het bos weer in gaat en waar aan de  

 linkerzijde een gebouwtje staat, is rechts een weg naar beneden. 

23 Deze naar beneden volgen en wel zo dat je tussen de huizen door  
 op de verharde weg uitkomt. 

24 Op verharde weg naar rechts en blijven volgen totdat je bij een  
 verharde weg in het dorp uitkomt. 

25 Op deze plaats naar links, weg blijven volgen totdat men bij een  
 drukke weg in het centrum van Gemmenich uitkomt. Rechts staat  

 een monument voor de plaatselijke slachtoffers van de eerste  
 wereldoorlog. 

26 Steek hier over. 
27 Aan de overzijde waar de doorgaande weg naar rechts draait,  

 rechtdoor. 
28 Tweede straat links. Er zit hier een licht knik in weg. 

29 Weg blijven volgen. Eerste deel is verhard, vanaf boerderij rechts is  
 het onverhard en ga je even verder met een brug over het spoor.  

30 Vanaf spoorbrug links aanhouden en min of meer de bosrand blijven  

 volgen. 
31 Op een gegeven moment kom je weer in de buurt van de  

 spoorbaan. De weg draait naar rechts en even verder heb je links  
 een onderdoorgang van het spoor. 

32 Niet in gaan maar rechtdoor en de spoorbaan op min of meer  
 parallel blijven volgen. 

33 Je komt bij een verharde weg uit. Hier naar rechts en even verder  
 links zie je een smal pad door het bos dat naar boven gaat. Volgen. 

34 Weer bij verharde aangekomen overstekken en bos in, verder naar  
 boven. 

35 Bij T-splitsing links en al vrij snel zie je de Belgische toren van het  
 drielandenpunt. 

36 Neem de weg die langs deze toren gaat zodat je even verder aan je  
 linkerzijde het drielandenpunt hebt en tevens het hoogste punt van  

 Nederland. 

37 Evenwijdig aan de verharde weg heb je in het bos een bospad. Volg  
 dit in dezelfde richting als je net ging. 

38 Dit bospad rechtdoor, aan de rechterzijde heb je geregeld betonnen  
 grenspalen staan. 

39 Waar in het midden van het pad een verweerde grenssteen staat  
 met de Duitse adelaar op, gaan we rechts over een gebaand bospad  

 Duitsland in. 
40 Als je het bos uitkomt rechtdoor. Voor je zie je de stad Aken met het  

 imposante ziekenhuis. 
41 Bij bewoning eerste weg naar links en even verder naar rechts om  

 bij het grenskantoor uit te komen. 
42 Dit is de grote weg van Maastricht naar Aken. Hier naar links en na  

 enkele honderden meters heb je aan de rechterzijde het busstation  
 en VVV waar we vertrokken zijn. 


