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Het is echt niet jammer als u in het Jammerdal gaat wandelen, u waant zich op sommige plekken in de 
Ardennen. Tijdens deze licht heuvelachtige en bosrijke wandeling, wandelt u via bospaden naar een 
steilrand met prachtig uitzicht op het fraaie ven Wittebeek.   Dan daalt u door het bos af naar de mooie 
vijver Molenbeek. U loopt omhoog naar een uitkijkpunt met zitbank, een mooie pauzeplek na 4,6 km en dan 
wandelt u door de bossen naar de buurtschap Egypte. Via veldwegen wandelt u terug naar het mooie 
terras bij de abdij.  De route is elk jaargetijde mooi om te lopen.  
 

 
 
Startadres: Café restaurant Oelespot, Ulingsheide 1a, Tegelen. 
(U kunt tegenover het café/abdij parkeren).  
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 8,70 km  2 uur  34 m  76 m 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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1440. TEGELEN 8,7 km 
 

1. Met uw rug naar het terras gaat u L over de 
asfaltweg met meteen links van u het 
gastenverblijf de Abdijhof en het voormalig wit 
boerderijtje (nu uitvaartcentrum), dat bij de abdij 
hoorde. Negeer na 100 m, in de bocht naar links 
bij wandelknooppunt (wkp) 74, zijweg rechts en 
loop verder RD (57) over de 
asfaltweg/beukenlaan. Waar na 250 m de 
asfaltweg naar rechts buigt, negeert u grindweg 
links en loopt u verder RD (pijl/Ulingshofweg) 
over de asfaltweg en u passeert rechts een grote 
tuinkas van het bedrijf Brookberries Dings, waar 
het hele jaar door aardbeien worden geoogst.  
Ruim 500 m verder gaat u voorbij de hoeve  
’t Jachthoes (1771/huisnr. 28)  aan de 3-sprong L 
(Lindenlaan) met rechts de mytylschool 
Ulingshof.  
 

(U loopt hier door het  Auxiliatrixpark.  Hier stond 
vroeger het klooster/internaat  Maria Auxiliatrix dat in 
1911 werd gebouwd voor de Zusters van O .L. Vrouw 
van Tegelen. In 1922 werd het een sanatorium voor 
tuberculosepatiënten waar m.n. veel kinderen werden 
verpleegd. In 1960 gingen de zusters zich wijden aan 
de zorg voor ouderen en gehandicapte kinderen. 
Uiteindelijk werd het een onderdeel van "De 
Zorggroep". In  2017  is het klooster gesloopt en op 
de vrijkomen plek zijn groepswoningen gebouwd voor 
dementerenden).  
 

Negeer zijpaden en loop RD door de Lindelaan. 
Na 250 m steekt u bij de groepswoningen van  
Zorglocatie D’n Horstgraaf, waar mensen 
met dementie wonen, via brug de vijver over.   
 

(Hier ligt rechts Magnoliahof waar jong 
dementerenden (<65 jaar) wonen).   
 

Vlak daarna aan de 4-sprong bij Grand Café 
Onder de Linden met leuk terras  gaat u bij  
wkp 57 R (56/Dennenlaan) en u passeert enkele 
kunstwerken. Na 150 m gaat u voorbij het links 
gelegen bestuurscentrum L over het asfalt- 
bospad. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong bij 
zitbank R over het asfalt- bospad. Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd het pad dat na 200 m 
bij zitbank en houten gebouw naar links buigt RD 
volgen. Na 500 m gaat u aan de kruising, met 
links een grote parkeerplaats,  R (pijl/rr.70) over 
de asfaltweg en even verder verlaat u het 
Auxiliatrixpark.  Aan de 3-sprong bij wkp 58 gaat 
u L (72/rr.70) over het bospad en loop meteen 
daarna bij afsluitboom RD (pijl/rr.70) met links 
afrastering van het Auxiliatrixpark.   
 

2.   Na 150 m gaat u bij ruitermarkeringspaal R het 
smalle bospad omlaag.  (U verlaat rr.70. Als u 
beneden L het paadje omlaag loopt, komt u bij de 
fraaie vijver, een voormalige klei- grindgroeve).  
 

Negeer zijpaadjes links. Aan de T-splitsing gaat u 
L over de asfalt- bosweg.  Na 50 m gaat u aan de 
4-sprong L via het klaphek over het bospad.  Aan 
de T-splitsing, met prachtig uitzicht op de 
beneden gelegen lange waterplas, die ontstaan is 
door klei- grindwinning, gaat u R en volg dan het 
leuke bospaadje langs de steile rand.   
 

(U loopt hier door het natuurgebied Jammerdal. Een 
andere naam voor het gebied is Onderste en 
Bovenste Molen. Een belangrijk deel van het gebied 
is vergraven voor de winning van klei en grind). 
 

Na 200 m gaat u aan de 3-sprong bij heide R en u 
loopt even verder weer het bos in.  (U verlaat hier 
de lange vijver).  Voorbij breed houten hek/klaphek 
gaat u  bij zitbank L over de asfalt- bosweg. Na 
ruim 50 m gaat u scherp R over het brede 
bospad.  Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong L 
omlaag. Voorbij stenen stal gaat u aan de  
3-sprong R het korte steile pad omlaag. Beneden 
voor de vijver gaat u R en via brug steekt u de 
vijver over, waar het Molenbeekje doorheen 
stroomt.  Loop nu om de vijver heen.   
 

(De spoorlijn die u even verder ziet is de spoorlijn 
Venlo- Kaldenkerken).  
 

Voor hotel Bovenste Molen gaat u L  over het 
terras met links de vijver.   
 

(Mocht het terras gesloten zijn, loop dan weer terug 
langs de vijver en over de brug en loop verder langs 
rechts gelegen vijver. Bij de ingang naar het terras 
gaat u RD de grind- bosweg omhoog. Ga nu verder 
bij **** in punt 3). 
 

(De monumentale Bovenste Molen uit 1766 werd in 
1902 door brand verwoest en is  in 1904 herbouwd. 
In  1927 werd de molen verbouwd en hield op, als 
molen, te bestaan. Vanaf 1975 is het hotel onderdeel 
van de hotelketen Bilderberg). 
 

3. Voorbij het ijzeren hek gaat u R de  bos- 
grindweg omhoog. **** Negeer zijpaden. Boven 
aan de T-splitsing bij wkp 66 gaat u R (65).  Aan 
de volgende T-splitsing bij wkp 65 gaat u L (70) 
de doodlopende weg omhoog en loop even 
verder bij rood/witte afsluitboom en verbodsbord 
RD (pijl) verder omhoog.  Boven aan de 3-sprong 
gaat u L tussen de paaltjes door met even verder 
rechts beneden een waterplas/voormalige groeve. 
(U verlaat de gele pijl).  Aan de 3-sprong gaat u via 
klaphek RD het steile pad omlaag.  Beneden aan 
de 3-sprong bij zwerfsteen met gedicht van 
Herman Bors gaat u R tussen twee plassen door.  
Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L  
(pijl/wit-rood) omhoog.  Negeer zijpaadje links 
omlaag en volg het brede pad verder  omhoog.  
Boven aan de 3-sprong gaat u L. (U verlaat hier 
pijl/wit-rood). 
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Voorbij de zwerfsteen met het gedicht van Paul 
Hermans gaat u aan de omgekeerde Y-splitsing 
scherp R en u passeert meteen links een zitbank, 
een fijne pauzeplek na 4,6 km.     
 

(Als u hier aan de omgekeerde Y-splitsing L gaat, 
dan heeft u meteen bij de steile wand mooi uitzicht 
over de lange waterplas).  
 

4.  Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing L. Aan 
de 3-sprong bij wkp 68 en de Prehistorische 
grafheuvels (zie infobord) gaat u R (69). Aan de  
3-sprong bij wkp 69 gaat u L (70) omlaag.  
Beneden aan de T-splitsing gaat u L over de 
zandweg met rechts weer een plas. Steek voorbij 
zitbank en breed houten hek/klaphek het fietspad 
over en loop bij wkp 70 RD (71) het pad omhoog. 
Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij tweede 
markeringspaal R het pad omlaag en steek 
beneden vla vlonderpad de Wittebeek over.  
 

(Als er geoefend wordt met de honden, loop dan 
terug over de brug naar het hoofdpad en ga R. Aan 
de 3-sprong bij wkp 71 gaat u L (2). Ga dan verder bij 
**** in punt 5).     
 

Voor het politiehondenoefenterrein van P.H.V. 
“zet door” gaat u L over het pad met rechts 
hondenhokken/clubgebouw en loop dan RD het 
bos- grindpad omhoog, dat na 200 m beneden 
naar links buigt.  Voorbij afsluitboom gaat u aan 
de T-splitsing L en loop meteen daarna bij witte 
afsluitboom RD met rechts een mooie grote vijver 
waar een zitbank staat.  
 

5. Na 200 m gaat u boven aan de 3-sprong bij  
wkp 71 R (2).  **** Negeer zijpaden. Na 250 m gaat 
u aan de 3-sprong meteen voorbij beekje RD.  Let 
op!  50 m verder gaat u L het paadje omlaag langs 
een “houten keet” en volg RD het pad door het 
weiland met rechts struiken/afrastering en even 
verder links een vijver.   
 

(U verlaat hier de pijl. De route volgend ziet u dat het 
weiland blijkbaar geliefd is bij wilde zwijnen).   
 

Bij stal gebouwd van betonblokken gaat u L over 
de asfaltweg en volg RD de asfaltweg omhoog 
door de buurtschap Egypte.  
 

 

(Meteen links in weiland ziet u bijenkorven).  
 

Na 300 m gaat u boven aan de T-splitsing bij  
wkp 77 L (76).  Na 150 m tegenover twee 
voormalige opzichterswoningen (huisnrs. 8/9/zie 
infobordje) gaat u L over het bospad langs 
houten doorgang. Aan de 3-sprong gaat u R 
(rood).   
 

6. Steek bij infobord en parkeerplaats het fietspad 
over en loop RD over de asfalt- bosweg, die na 
100 m een grindweg wordt,  met links de beboste  
voormalige kleigroeve.  
 

(Via infobord komt u te weten hoe het natuurgebied 
Jammerdal aan zijn naam komt)  
 

Negeer na 400 m twee vlak naast elkaar liggende  
zijpaden links en volg de grindweg RD (pijl) met 
links de bosrand. (Rechts ziet u de kerktoren van de 
abdij). Negeer bij wkp 72 zijpad links en loop 
verder RD (73) over de grindweg met links de 
bosrand.  Aan de 3-sprong gaat u R (pijl) door de 
lindelaan met links de kloostermuur.   
 

(Voor u, in de verte, ziet u een hoge schoorsteen van 
een dakpannenfabriek in Tegelen).  
 

Bij de ingang (poort Ora et Labora) van het 
klooster gaat u bij afrastering RD.  
 

(Als u hier L gaat, komt u op het binnenplein van het 
klooster waar (2021) een kringloopwinkel is 
gehuisvest  
 

Steek nu RD de parkeerplaats/voormalig parkje 
over.  
 

(Hier staat rechts een groot beeld van een monnik).  
 

Ga aan het einde van de parkeerplaats L over het 
tegelpad met links de grote kloosterkapel. Aan de 
asfaltweg loopt u RD en u komt weer bij Oelespot, 
de sponsor van deze wandeling, waar u binnen of 
op het leuke terras nog iets kunt eten of drinken. 
U kunt natuurlijk ook nog een bezoekje brengen 
aan de abdijwinkel. 
 

(De uitspanning is gehuisvest in de oude bottelarij 
van de voormalige Trappistenabdij)..  
 
 

 
 
De abdij Ulingheide, is een voormalig kloostercomplex van de Cisterciënzerorde van de Stricte Observantie in de 
volksmond ook wel trappisten genoemd. In 1884 vestigden zich voor het eerst enkele monniken hier in een op de 
heide gelegen boerderij, als "overloop" voor de Belgische abdij van Westmalle. Deze breidden ze uit en ze 
begonnen de omliggende gronden te ontginnen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Later verbouwden 
ze de boerderij tot een klooster, dat in 1933 tot abdij werd verheven. Hier woonden en werkten de monniken 
waarbij het gebed centraal stond. In 1898 namen de broeders de miswijnhandel van Westmalle over.  Anders dan 
in enkele andere trappistenkloosters werd in dit klooster niet het bekende trappistenbier gebrouwen, maar werd er 
trappistenlikeur gestookt. De huidige kapel en het gastenkwartier dateren van 1928. In 1943 vernielde een brand 
een groot gedeelte van het klooster. Na de oorlog werd dit gedeelte in een andere stijl herbouwd. In 2007 hebben 
de laatst overgebleven monniken het grote complex verlaten.  
 
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.  


