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Praktische informatie:

Afstand: 15 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte Maastrichterlaan/Bosstraat
Maastrichterlaan 82, 6291 ET Vaals
Coördinaten: 50°46'20" N   6°1'14" E

Horeca: in centrum en bij Drielanden-
punt, daarna geen horeca meer.

1. Loop naar rotonde, steek deze RD over (Maastrichterlaan)  
en na huisnr 60 RA (Koperstraat). Op kruising RD en daarna op 
driesprong LA (Bergstraat). Na huisnr 6 RA trap op, boven LA en 
RD. Na kerkje RA (Akenerstraat). Na huisnr 2 en betonplaatjes 
bent u in Duitsland en ga gelijk haaks RA. Wordt na huisnr 163 
even halfverharde landweg en daarna grassig veldpad richting 
beboste berg. Na 300m, nog 10m voor een wandelroutepaaltje, 
LA, smal graspad helling op, maakt boven wat bochtjes en komt 
even door wat struikgewas. Na afdaling aan einde op stenige 
landweg RA. Op kruising tegen bosrand RD en 10m daarna LA.  
Na rechterbochtje kruising LA en loop brede halfverharde hier en 
daar wat bochtige bosrandweg van ruim 1km uit, negeer rechter 
paden. Aan einde op asfaltwegje RA, wordt na linkerbocht half
verharde bosweg, loop deze (ca 1km) uit, negeer ook nu rechter 
paden. Aan einde op asfalt LA (hier naar rechts kunt u Drielanden-
punt met horeca en uitkijktoren bezoeken). Na 50m, even voor 
wit/rode slagboom, LA, smal bosrandpad met wit/rood en loop 
pad van ruim 600m uit, wordt onderweg even wat breder en 
kronkelig.
 
2. Na fikse afdaling grasland RD oversteken en in bosrand gelijk 
LA, bosrandpad, loop pad uit. Aan einde op driesprong RA, smal 
stenig pad, wordt verderop even breder en gaat flink stijgen.  
Aan einde bij grenssteen 1022 LA, stenig stijgend pad, sla geen 
zijpaden in. Op ruime kruising met kruisbeeld en bank RA, brede 
stenige bosweg. Na ruim 500m op kruising met kruisbeeld RD, 
asfaltwegje. Na wederom 500m op kruising met kruisbeeld en 
bank RD, asfalt wordt halfverhard.  

Na het gezellige Vaals maakt u zo veel mogelijk uit de buurt van de geijkte 
wandelroutes een heerlijke, vooral stille veld- en boswandeling door drie 
landen. Onderweg komt u langs het Drielandenpunt (met uitkijktoren en 
horeca) en trekt daarna diep het immense Duitse Preuswald in. 

Door stille Belgische bossen, over een prachtig hol pad en vele graspaden 
dwars door weilanden kuiert u weer naar Vaals. Daar geniet u nog even  
van het prachtige Von Clermonthuis en de oude bebouwing.

22 - Drielandenbos
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Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1423/2509
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Bosweg gaat met flauwe bochten licht dalen, negeer rechter pad, 
onderweg ziet u een handvol kruisbeelden. Na ca 1km op ruime 
kruising met handwijzer 20 en bank RA en heel kort daarna linker 
pad volgen. Blijf wat stenige bosweg consequent volgen, negeer 
zijpaden en lees volgende zin alvast. Na ca 1km (waar u mogelijk 
kunt twijfelen) rechterbocht blijven volgen, dan ziet u rechts 
staande spoorbiels met 6 en infokast. Blijf ook daar rechts aan
houden, dan ziet u iets verderop links achter bosrand grasdal. 
Loop dalende pad langs dal (l) uit, negeer rechter paden, onder
weg komt u langs bankje en geniet daar van prachtige uitzicht 
over dat dal (Gemmenich in België). 
 
3. Aan einde van bos verdergaan over landweg, maakt verderop 
rechterbocht. Op kruising LA, spoor onderdoor en wegje uitlopen. 
Aan einde in bebouwing wat scherp RA. Verderop tunneltje door 
(let daar goed op verkeer), blijf asfaltweg poosje volgen. Na 2e 
flauwe linkerbocht volgt recht stuk, op ca 2/3 deel, bij houten 
wandelroutepaal (staat rechts van weg) LA hoge bos in. Na korte 
klim RD, na korte afdaling links aanhouden, smal stenig pad, pad 
wordt verderop breder en u ziet tussen bomen door links grasland, 
loop pad uit. Na ca 1km aan einde RA en na 10m LA, stijgend pad, 
wordt verderop smal, pad gaat bosdalletje door. Aan einde RA en 
na ruim 20m 2x LA (linker U-bocht), volg flink dalend stenig pad. 
Al dalend onderweg op kruisinkje RD, pad wordt daarna een 
schitterend hol pad gevolgd door een graslandtussendoortje.  
Aan einde (daar ziet u rechts bankje en kruisbeeld) LA.  
Op kruising met asfaltweg RD (Wolfhaag). 
 
4. Let goed op: direct na huisnr 17 RA, pad even tussen heggen 
gevolgd door draaihekje. Steek grasdal RD over, na draaihekje 
volgt pad langs en tussendoor heggen. Aan einde op asfaltwegje 
LA, na ruim 10m RA draaihekje door en loop dalend graslandpad 
langs hegje (r) uit. Beneden na beekbrugje LA en volg nu ca 1km 
lang blauwe en gele kleuren, onderweg klimt u graslandheuvel op, 
daarna volgen flinke stukken graslandpad.  
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Na die km (en draaihekje naast groot ijzeren hek) RA, via zebra 
drukke weg oversteken, volg Tentstraat. Na huisnr 101 LA  
(Korenstraat). Op Moretti straat LA en volg rechterbocht daarvan. 
Aan einde RA, bij 1e lantaarnpaal LA (sport)parkje in en gelijk 
onder metalen 'bogen' RA. Op tegelpleintje LA en na dalend asfalt
pad ook LA. Bij lantaarnpaal 1529 schuin RA en blijf RDgaand 
pad volgen, verderop verschiet asfalt van kleur en ziet u links wat 
laagbouw. Aan einde op ronde pleintje LA trap af en beneden wat 
scherp RA. Na huisnr 1 kruising RD (Von Clermontplein) en loop 
kinderhoofdjesstraat, met onderweg het grote witte Von Cler
monthuis en daarna wat bochten, uit. Op driesprong LA (Koper
straat), loop straat uit. Aan einde LA, rechts ziet u busstation  
voor bus richting Maastricht.


