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Drie landen in één dag
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Route en bewegwijzering
De route is ruim 23 km lang en met wit-rode
streepjes bewegwijzerd. Waar ze samenvalt
met het Nederlandse Krijtlandpad, volg je
de geel-rode streepjes van dit streekpad. In
Duitsland is de bewegwijzering soms wat
summier. Daarom vind je de volledige routebeschrijving van deze wandeltip op onze
website.

Info
Teuven is vanuit Tongeren via bus 39b van
De Lijn te bereiken. Deze bus (1 x per uur)
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Voorbij het Geuldal volgen zeven heerlijke
kilometers door de bossen. Het is voortdurend klimmen en dalen in het Vijlenerbos dat
naadloos overgaat in het Malensebos. Op een
romantisch plekje, omringd door bomen, ligt
Het Hijgend Hert. Dit Boscafé ligt op 260 m
hoogte en noemt zich ‘Nederlands enige
berghut’. Het rustieke interieur doet inderdaad
denken aan een berghut en in de winter doet de
sneeuw de rest.

Dan gaan we de Duitse bossen in, het klimmen
en dalen gaat onafgebroken door. Vanaf een
heuveltje zien we Aken liggen en door het
Preuswald dalen we de stad in. Er resten ons
nog enkele kilometer tot het eindpunt van GR
128 bij de Jeugdherberg van Aken. De jeugdherberg ligt op ongeveer 2 km van het stadscentrum.
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Het snelstromende riviertje Geul heeft een
breed dal in het landschap uitgeslepen en vanaf
de bosrand hebben we daar een mooi zicht
op. We steken de Geul over in de buurt van de
schilderachtige 18de-eeuwse watermolen van
Epen. Deze molen diende oorspronkelijk voor
het ‘vollen’ van geweven stoffen tot viltig, sterk
laken. Hij werd in 1870 omgebouwd tot graanmolen en is nog steeds in bedrijf.

GR 128 blijft langs de bosrand een tijdlang de
Duits-Belgische grens volgen. Af en toe passeren we een grenspaal.
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Even buiten Teuven beginnen we op holle bospaden aan onze eerste klim. De rest van de dag
zullen we nog heel wat hoogtemeters stijgen en
dalen, steeds door schitterende bosgebieden.
Langs grenspaal 14 lopen we Nederland in en
even verder ontmoeten we de geel-rode streepjes van het Krijtlandpad. Deze zullen ons begeleiden tot het Drielandenpunt bij Vaals.

We klimmen nog wat hoger, de Vaalserberg
op. Deze is met zijn 322 m het hoogste punt
van Nederland en ook van GR 128. Bovenop
de Vaalserberg ligt het Drielandenpunt, waar
België. Nederland en Duitsland samenkomen.
De drie grenspalen staan broederlijk naast
elkaar. Bij de LAW-wandelboom verlaten we
het Krijtlandpad om ons weer te laten leiden
door het vertrouwde wit-rood. Ook GR 563
(Rondweg Land van Herve) passeert hier en
bij de Boudewijntoren moeten we opletten om
niet met GR 563 mee naar Gemmenich te dalen.
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De routebeschrijving van de
vernieuwde Vlaanderenroute eindigt/
begint in Teuven, maar GR 128 loopt
nog verder tot Aken. Een mooie
dagtocht van ruim 23 km.
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rijdt tot St. Pieters Voeren als lijnbus en vervolgens als belbus. Je dient bij instappen in
Tongeren de chauffeur te melden dat je naar
Teuven Kerk wilt. Als je bij Teuven Kerk wilt
opstappen, moet je dit twee uur op voorhand
telefonisch aanvragen (011 850 300). Van
Aken kan je per trein naar Luik terugreizen.
Info: www.b-europe.com.
Tip: Deze wandeltocht is ook zeer mooi in de
winter.
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