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Tijdens deze afwisselende familiewandeling wandelt u over leuke bospaadjes naar het mooie natuurgebied 
Onderste en Bovenste Molen en Jammerdal. De terugweg gaat ook weer door het mooie Jammerdal waar u 
o.a. bij zitbank prachtig uitzicht heeft over een lange plas, een voormalig zand- kleigroeve.  Bij punt 4 kunt 
u naar het terras van Kinderboerderij Hagerhof lopen. U kunt ook bij de Hagerhof starten.  
 

Startadres: Parkeerplaats voetbalstadion de Koel (VVV), Kaldenkerkerweg 182, Venlo. 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Kinderboerderij Hagerhof, Hagerlei 1, Venlo. Tel: 077-3266540. Geopend: Woensdag t/m zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.   Vanaf de Hagerhof gaat u L en loop RD door het bos naar punt 4. 

 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

8,65 km  1.55 uur  30 m  62 m 
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1. Vanaf de parkeerplaats loopt u terug naar de 
doorgaande weg en ga L. Negeer inrit links naar  
voetbalstadion en ga dan meteen schuin L over 
de grindweg door het park. (U loopt nu dus links 
van het fietspad). Bij trafohuisje gaat u L over het 
pad. Negeer trap rechts naar woningen. Vlak 
daarna gaat u aan de Y-splitsing L en dan buigt 
het pad rechts langs de afrastering van het 
stadion.  Ga op de hoek van de afrastering aan de 
3-sprong L verder langs de afrastering met links 
het stadion. **** Steek RD het grasveld over en 
loop RD over het bospad.  Aan de T-splitsing gaat 
u R over de brede bosweg. 
 

2.   Aan de volgende T-splitsing gaat u L over het 
bospad.  Aan de kruising bij 2 dode bomen gaat u 
RD. (Links ziet u hier een stenen gebouw). Negeer  
zijpad scherp rechts en dan loopt u langs de 
spoorlijn Venlo-Kaldenkirchen.  Ga aan het eind 
RD over de asfaltweg en steek de spoorlijn over.  
Ga dan meteen R over het smalle bospaadje.  Na 
20 m gaat u aan de 3-sprong L.  Aan de asfaltweg 
gaat u RD/R.  Negeer zijpad (fietspad)  rechts en 
loop RD over het pad evenwijdig aan de 
doodlopende weg. Na 50 m gaat u bij afsluitboom 
R over de bosweg langs de afrastering. Negeer 
zijpaadje rechts.  Aan de T-splitsing bij reling 
gaat u R en ga dan meteen L door het klaphek.  
Volg het pad door het mooie natuurgebied 
Onderste en Bovenste Molen met rechts aan de 
bosrand de Wittebeek.  Aan de ruime 3-sprong 
gaat u L langs een zitbank met mooi uitzicht over 
het Jammerdal.   
 

3.  Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing L. 
Meteen daarna bij  wandelknooppunt (wkp) 68 en 
infobord “Prehistorische grafheuvel” en gaat u 
RD (72/wit-rood)  door het klaphek en volg RD de  
bosweg.  Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-
splitsing bij bord “Bovenste– Onderste 
Molenbos” R over de grindweg, die een asfaltweg 
wordt.  
 

(Hier ziet u  schuin links voor u in de verte de toren 
van de kloosterkapel van de abdij Ulingsheide).   
 

Aan de T-splitsing, waar de asfaltweg naar links 
buigt, gaat u bij afsluitboom R het asfalt– fietspad 
omlaag. Loop over het rechts gelegen (gras)pad. 
Na 200 m gaat u bij wkp 70 bij klaphek en 
infobord L het bospad omhoog. Negeer zijpaden 
en blijf het pad geruime tijd RD volgen met rechts 
aan de bosrand de Wittebeek. Steek na 700 de 
spoorlijn (Maaslijn) over en volg RD (Voerdijk) de 
asfaltweg.  Aan de voorrangsweg gaat u R 
(Natteweg). Neem de eerste weg L 
(Wittendijkweg). Na ruim 300 m, waar het rechts 
gelegen bos eindigt , gaat u bij afsluitpaaltjes R 
over het bos- fietspad.   
 

4.  Bij greppel/sloot gaat u R over het graspad 
met links de sloot.  (Als u hier echter RD het 
fietspad volgt komt u rechts bij het terras van 
Kinderboederij Hagerhof).  Aan de asfaltweg gaat u 
R.  Negeer fietspad links.  Aan de voorrangsweg 
gaat u L.  Aan de rotonde gaat u RD over het 
graspad langs het fietspad. Neem de eerste weg 
R (Ganzenstraat) en steek weer de spoorlijn over.  
Aan de T-splitsing gaat u R (Onderste Molenweg).  
Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u L (Onderste 
Molenweg) over de eenrichtingsweg. Na 250 m 
gaat u aan de volgende 3-sprong R (Onderste 
Molenweg) verder over de doodlopende weg. 
Negeer asfalt- fietspad links en loop bij 
afsluitboom RD over de doodlopende weg, die 
een dalend fietspad wordt. Negeer zijpaden. Aan 
de 4-sprong bij wkp 70 gaat u L (69) door het 
klaphek door het klaphek en volg het zandpad 
door het prachtige Jammerdal  (Jaomerdal) met 
links een plas.  
 

(Via het infobord komt u o.a. meer te weten hoe dit 
200 ha grote natuurgebied  aan zijn naam komt). 
 

5.  Let op! Bij steile rand van voormalige groeve 
gaat u R (pijl) het zandpaadje omhoog. Boven aan 
de T-splitsing bij wkp 69 gaat u L (67).  Het pad 
buigt naar rechts en u passeert een zitbank  
 

(Bij deze zitbank heeft u prachtig uitzicht op de lange 
plas, die gelegen is in het Jammerdal en die ontstaan 
is door zand- kleiwinning). 
 

https://kinderboerderijhagerhof.nl/
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Aan de T-splitsing bij wkp 67 gaat u L (66/wit-
rood). Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u L 
(wit-rood) omlaag met rechts beneden de lange 
plas. (Hier boven staat rechts nog een zitbank).  
Beneden aan de 3-sprong gaat u R (pijl). Meteen 
daarna gaat u L het steile zandpaadje omhoog 
naar het klaphek.   
 

(Als dit te steil is, volg dan gewoon het bospad RD. 
Ga dan verder bij **** in dit punt).  
 

Ga door het klaphek en ga dan meteen R over het 
pad langs de afrastering. Loop links langs het 
klaphek. **** Aan de smalle asfaltweg/fietspad 
gaat u L (wit-rood). Na bijna 100 m gaat u R over 
grindweg. Let op!  Na 100 m, tegenover 
tennisbaan, gaat u R het bospaadje omhoog.  
 

 

Aan de 3-sprong vlak voor stenen stal gaat u L 
het steile paadje omlaag.  
6.  Beneden steekt u R het bruggetje over en loop 
RD tussen de 2 vijvers/Molenbeek door.  
 

(Hier op bruggetje heeft u links  mooi uitzicht het 
hotel de bovenste Molen met het mooie terras. De 
monumentale Bovenste Molen uit 1766 werd in 1902 
door brand verwoest. In 1904 werd de molen 
herbouwd. In 1935 kreeg de molen een hotel- 
restaurantfunctie. Vanaf 1975 is het hotel onderdeel 
van de hotelketen Bilderbreg)  
 

Neem het eerste paadje schuin R en steek de 
spoorlijn over.  Meteen daarna gaat u L de trap 
omhoog.  Boven aan de trap loopt u RD met links 
de spoorlijn Venlo-Kaldenkirchen.  Negeer zijpad 
rechts naar  grasveld en blijf het pad langs de 
spoorlijn RD volgen. Let op!  Na 300 m, net 
voorbij rechts gelegen omgevallen boom, gaat u 
R over het bospaadje.  Aan de T-splitsing gaat u 
L. Aan de 3-sprong op de hoek van de afrastering 
loopt u RD langs de afrastering.  Na 25 m gaat u L 
langs de 4-stammige boom.  (Links ziet u huizen in 
Venlo).  Aan de T-splitsing gaat u L en negeer trap 
links.  Bij trafohuisje gaat u R over de grindweg 
door het park en u  komt u weer bij de 
parkeerplaats. 

 
Auteur: Jos Wlazlo 
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden 

gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
 


