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Aan de zuidrand van Venlo, ligt nabij het prachtige Jammerdal, kinderboerderij De Hagerhof met mooi 
restaurant. Tijdens deze licht heuvelachtige wandeling, loopt u via mooie woonwijk naar het Jammerdal en 
dan struint u door de mooie hellingbossen.  Via leuk pad komt u bij de voormalige abdij Ulingsheide, waar 
u kunt pauzeren. Dan loopt u via veldweg terug naar het prachtige Jammerdal, waar u een rondje doorheen 
maakt, met mooi uitzicht op de langgerekte plas. Dan loopt u door het bos omhoog en loopt u weer boven 
langs de langgerekte plas, u waant zich even in de Ardennen.  Via de vijver Bovenste Molenbeek en de 
vijver Onderste Molenbeek, komt u in de villawijk Onderste Molen. U wandelt over een mooi vlonderpad 
door het dal van de Molenbeek en via mooie weg komt u bij De Hagerhof met mooi terras. U kunt ook 
starten op de parkeerplaats bij de abdij Ulingsheide en dan fijn pauzeren bij de Hagerhof, start dan op de 
parkeerplaats bij punt 3. 
 
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.   

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/


  blz 2 van 3 

 

 
 

Startadres: Kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1, Venlo. Tel: 077-3266540. Geopend: Woensdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.  
 

Startadres: Parkeerplaats Abdij Ulingsheide, Ulingsheide 1a, Tegelen. (Start bij punt 3).  
   

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,59 km  2 uur 34 m 61 m 
 

 
 

1643. VENLO - Tegelen 8,6 km 
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Hagerhof 
gaat u L over het tweerichtingsfietspad. Aan de  
3-sprong, bij wandelknooppunt (wkp) 1, gaat u 
RD (4).  Aan de T-splitsing bij gasontvangstation 
gaat u L (Wittendijkweg) over de asfaltweg.  
 

(Hier aan de T-splitsing ziet u rechts de ommuurde 
algemene begraafplaats Venlo. De route volgend 
passeert u na 150 m rechts de grote parkeerplaats 
van sportpark Vrijenbroek, waar u in de verte,  schuin 
links voor u, boven twee lichtmasten van het 
voetbalstadion van VVV ziet). 
 

Na 300 m gaat u aan de  voorrangsweg R. Na  
200 m, meteen voorbij huisnr. 63, gaat u aan de  
3-sprong L (pijl) over de smalle asfaltweg, met 
rechts de houten woning genaamd “Ut 
Jaomerdal”. U steekt de Maaslijn spoorlijn 
(Roermond-Nijmegen) over en meteen daarna aan 
de 3-sprong gaat u RD (pijl) over de doodlopende 
grindweg. Aan de 3-sprong, bij witte slagbomen 
met tekst “Het Limburgs Landschap”, gaat u RD 
(pijl) over het bospad en u passeert meteen 
rechts een mooie plas (voormalige) kleigroeve.  
Aan de 3-sprong, bij wkp 71, gaat u  R (2) het 
bospad omhoog. Negeer zijpaadjes rechts. Na 
250 m steekt u een beekje over en meteen daarna 
aan de 3-sprong bij boomstronk, gaat u L het 
bospad omhoog. Na 300 m bij zitbank buigt het 
pad rechts omhoog en 150 m verder ziet u rechts 
een grote plas (voormalige) klei- zandgroeve.   
 

2. Aan de T-splitsing, bij de rechts beneden 
gelegen plas met veel kroos,  gaat u L over het 
bospad. Aan de ruime 4-sprong bij parkeerplaats, 
slagboom en infobord, waar u meer te weten 
komt over o.a. de naam  Jammerdal, gaat u R 
over de asfaltweg met rechts de bosrand.  Vlak 
daarna aan de 3-sprong bij wkp 76 gaat u RD 
(75/Jagerstraat) over de veldweg met rechts de 
bosrand/fietspad en links een grote akker.  Na  
600 m gaat u aan de 3-sprong, met rechts de 
Verlengde Trappistenweg, RD (Jagerstraat) over 
de asfaltweg met rechts een fietspad.   Na 200 m 
aan de T-splitsing bij wkp 75, steekt u de 

doorgaande weg (Ulingsheide) over en gaat u L 
(73) over het graspaadje, evenwijdig aan de links 
gelegen doorgaande weg/esdoornlaan.   
 

(Na 200 passeert u een picknickbank en een St. 
Jozefbeeld met kind).  
 

Aan het einde van het paadje gaat u R over de 
asfaltweg. (U verlaat pijl en wit-rood).  Negeer 
zijweg links (Lucie Coutazweg), naar 
parkeerplaats.  Waar de asfaltweg voor de grote 
kapel (1928) van de voormalig abdij Ulingsheide 
naar rechts buigt,  gaat u L over het brede 
tegelpad naar de parkeerplaats (Alternatief 
startpunt).  
 

(Als u hier de asfaltweg volgt, komt u na bijna 50 m 
links bij café Oelespot, een leuke pauzeplek. De 
uitspanning is gehuisvest in de oude bottelarij van de 
voormalige Trappistenabdij. U kunt hier ook de 
abdijwinkel bezoeken.  
 

De abdij Ulingsheide 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. Later verbouwden ze de 
boerderij tot een klooster, dat in 1933 tot abdij werd 
verheven. De huidige kapel en het gastenkwartier 
dateren van 1928. In 1943 vernielde een brand een 
groot gedeelte van het klooster. Na de oorlog werden 
dit gedeelte in een andere stijl herbouwd. In 2007 
hebben de laatst overgebleven monniken het grote 
complex verlaten).  
 

Bij kunstwerk en huisnr. 3 gaat u R en u komt op 
de parkeerplaats. 
 

3. Staande op de parkeerplaats, waarop een groot 
beeld van monnik staat en met uw gezicht naar 
de abdij, gaat u L. Via het hekje in afrastering  
verlaat u de parkeerplaats en bij de ingang (poort 
Ora et Labora) van het voormalige klooster gaat u  
RD (pijl) over de grindweg/esdoornlaan, met 
rechts de muur van de kloostertuin.   
 

https://kinderboerderijhagerhof.nl/
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(Als u hier R gaat, komt u op het binnenplein van het 
klooster. Hier is (2022) kringloopwinkel Emmaus 
Feniks gehuisvest. Open wo-za en zondag van 10 tot 
16 uur).   
 

Op de hoek van de muur gaat u R, verder over de 
grindweg/esdoornlaan, met rechts nog steeds de 
muur.  Aan de T-splitsing,  voor afrastering, gaat 
u L (pijl) over de veldweg met rechts de bosrand 
en links een grote akker. Aan de 3-sprong bij 
wandelknooppunt (wkp) 72 gaat u L (68/wit-rood) 
met rechts de bosrand. Aan de volgende  
3-sprong gaat u RD (pijl).  Meteen daarna aan de 
3-sprong voor bord  “Onderste- en Bovenste 
Molen” en bij witte slagboom met tekst “Het 
Limburgs Landschap”, gaat u R (pijl/wit-rood) 
over het bospad. Negeer zijpad rechts. Vlak 
daarna gaat u bij breed houten hek door het 
klaphek. Meteen daarna aan de 3-sprong bij  
wkp 68 en infobord “Prehistorische grafheuvels 
op de Jammerdaelse Heide” gaat u L (69).  
 

(De zeven grafheuvels op de Jammerdaalse 
Heide dateren uit de vroege ijzertijd. De 
oorspronkelijke begraafplaats moet groter zijn 
geweest dan de huidige zeven grafheuvels. Bij 
archeologisch onderzoek trof men urnen aan met de 
resten van de crematie en door vuur aangetaste 
bronzen armbanden en ringen). 
 

Vlak daarna aan de Y-splitsing, bij wkp 69 gaat u 
L (70) het pad omlaag. Beneden aan de  
T-splitsing, in het Jammerdaal, een voormalige 
klei- zandgroeve, gaat u R. (U verlaat de gele pijl).    
 

4.   Aan de 3-sprong gaat u R met links de mooie 
plas/vijver. Negeer zijpad links omlaag en volg 
het grind- zandpad RD verder omhoog. Boven 
aan de Y-splitsing gaat u L met links de steile 
rand, met mooi uitzicht op de langgerekte plas, 
waar doorheen de Wittebeek stroomt. (U verlaat 
pijl/wit-rood).  
 

(Als u na 20 m bij het mooie gedicht “serenade” van 
Paul Hermans R gaat, komt meteen bij een zitbank, 
een genietplekje)  
 

Meteen daarna, aan de omgekeerde Y-splitsing  
gaat u RD met links beneden de langgerekte plas 
(voormalige) klei- zandgroeve. Na 250 m, voorbij 
afrastering/klaphek, gaat u aan de 3-sprong bij 
het gedicht van Amber - Helena Reisig L, met 
rechts hoge afrastering. Na ruim 100 m  gaat u bij 
ruiterpaal 21 L het bospaadje omlaag, met links 
het einde van de lange plas. Negeer zijpaadjes 
links.  (Beneden kunt u links een paadje omlaag 
lopen naar de plas).  Boven gaat u L over de asfalt- 
bosweg/fietspad. Na ruim 50  m gaat u aan de  
4-sprong L via klaphek over het pad. Bij de steile 
rand gaat u R, met links mooi uitzicht op de 
langgerekte plas. Negeer zijpaden. Na 200 m 
buigt het pad naar rechts en verlaat u de beneden 
gelegen lange plas. (Als u hier even L gaat, heeft u 
weer mooi zicht op de plas met de hoge randen).   
 

5.  Voorbij klaphek gaat u bij zitbank L de asfalt- 
bosweg/fietspad omlaag.  Na 50 m gaat u aan de 
3-sprong scherp R over het bospad.  Vlak daarna, 

bij oude liggende boomstammen,  gaat u aan de 
3-sprong L net bospad omlaag. Voorbij stenen 
gebouwtje gaat u aan de 4-sprong R, het steile 
pad voorzichtig omlaag. Meteen daarna gaat u 
beneden L over het paadje, met rechts de 
Bovenste Molenplas, waardoor de Molenbeek 
stroomt. (Als u hier R naar de brug loopt, heeft u 
mooi uitzicht op de plas).   Aan het einde, bij hotel 
de Bovenste Molen, gaat u L de bosweg omhoog.  
 

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

Na 20 m gaat u, bij wit betonnen paaltje, R over 
het bospaadje met rechts appartementen, 
horende bij  hotel de Bovenste Molen. Steek 
beneden de smalle asfaltweg over en loop RD 
over de doodlopende klinkerweg, die een 
klinkerpad wordt, met rechts de Onderste 
Molenplas.  
 

(Hier lag van 1934 tot 1991 het (natuur)strandbad 
Onderste Molen dat door de Venlonaren in de 
zomer druk bezocht werd. In 1992 werd het 
gesloopt om plaats te maken voor de huidige 
villawijk).  
 

Aan de 3-sprong gaat u L de klinkerweg omlaag.   
Aan de T-splitsing, voor aardig optrekje,  gaat u L 
over de asfaltweg. Vlak daarna aan de volgende 
T-splitsing, bij wkp 61, gaat u L (62). Meteen  
daarna aan de 3-sprong, bij wkp 62, gaat u R 
(64/Ganzenstraat).   
 
 

(Hier ziet u links de voormalige Onderste Molen 
(1626-1928)). 
 

U steekt de spoorlijn (Maaslijn) over en meteen 
daarna gaat u L over het fietspad met links de 
spoorlijn.   
 

6. Meteen voorbij de rotonde “Onderste Molen” 
gaat u tegenover huisnr. “tien” L via klaphek over 
het graspaadje en volg even verder het 
vlonderpad. Via twee klaphekjes steekt u de 
doorgaande weg over en volgt u RD het 
vlonderpad door het nat- rietgebied. Aan het 
einde van het vlonderpad volgt u het graspaadje 
langs de afrastering. Aan de 3-sprong bij klaphek 
en houten brug, over de begroeide Molenbeek, 
gaat u RD. Voorbij klaphek gaat u L over de 
klinkerweg en loop dan RD over de smalle 
asfaltweg/fietspad. Aan de T-splitsing gaat R over 
de smalle asfaltweg. (Circa 20 m vóór de T-splitsing 
kunt u ook schuin R over het grasveld lopen).  Na 
150 m steekt  u de Molenbeek over en dan gaat u 
meteen L over het graspaadje, met links de beek.  
Aan de smalle asfaltweg, die u net verlaten heeft, 
gaat u L  en negeer meteen graspad links. Aan de 
T-splitsing, bij wkp 1, gaat u R (64) over het 
tweerichtingsfietspad. Na 50 m komt u rechts bij 
de ingang van Kinderboerderij De  Hagerhof, de 
sponsor van deze wandeling, waar u nog iets 
kunt eten of drinken. 


