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Tijdens deze gemakkelijke wandeling met enkele heuvels, wandelt u in het begin even over smalle rustige
wegen door een kassengebied. Dan wandelt u door bos, naar de voormalig zand- kleigroeves die door de
Stichting Natuurmonumenten zijn omgevormd tot prachtige natuurgebieden met mooie waterplassen. Het
laatste gedeelte gaat door het prachtige Jammerdal met zijn mooie plassen. Onderweg staan enkele
zitbanken, met name in het Jammerdal. Aan het einde kunt u ook nog de abdijwinkel bezoeken. U kunt de
route inkorten tot 7,2 km.

blz 2 van 3

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

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

10,08 km

2.20 uur

29 m

47 m

776 TEGELEN 10 km – 7,2 km
1. Met uw gezicht naar het restaurant/terras gaat
u R met meteen links van u het gastenverblijf de
Abdijhof en het voormalig wit boerderijtje, dat bij
de abdij hoorde. Waar na 100 m de asfaltweg naar
links buigt, gaat u bij wandelknooppunt (wkp) 74
R (D) over de veldweg, die vlak daarna bij
grenspaal 452 naar links buigt en even verder bij
grenspaal 452 A naar rechts buigt. (Links ziet u
grote tuinkassen. U loopt nu over Duits grondgebied).
Via brug steekt u de snelweg A61 over. Na de
brug gaat u R over de smalle asfaltweg.

bij groot infobord “Holtmühle” en wkp 45 loopt u
RD (86) de grindweg omlaag, die naar rechts
buigt. Negeer zijpaden. Aan de ruime 5-sprong
bij wkp 86 loopt u RD (87) over de brede grindzandweg.

(Voor u ziet u de St. Clemenskerk (1893-1897) in
Kaldenkirchen).

3. Na 600 m aan de T-splitsing
bij
2 plassen en wkp 87 gaat u R (6) de grindzandweg omhoog.

Aan de 3-sprong bij tuinkas,gaat u R over de
smalle asfaltweg gelegen tussen grond van
kwekerij. De asfaltweg wordt na 400 m een
grindweg. (Hier ziet u rechts de grote kloosterkapel).
Negeer meteen veldweg rechts en volg de
grindweg die hier naar links buigt. Waar de
grindweg naar rechts buigt, loopt u RD langs de
hoge dennen. Steek de voorrangsweg over en ga
R over het fietspad. Na 150 m gaat u tegenover
het
voormalige
douanekantoor
L
(Kalderkerkergrensweg) over de asfaltweg, die
een grindweg wordt. (U loopt nu even over
Nederlands grondgebied). Aan de Y-splitsing gaat
u bij bord “Landschaftsschutzgebiet”, grenspaal
448 en verbodsbord, L over de bosweg.
2. Negeer zijpaden. Na 500 m gaat u aan de
kruising bij bordje “Wildschutz” R over de licht
dalende bosweg. Aan de T-splitsing voor
akker/aspergeveld gaat u R. Negeer zijpaden en
blijf de licht dalende bosweg RD volgen. Na
400 m, einde rechts gelegen akker, gaat u aan de
T-splitsing bij 2 gele gasleidingpalen L over de
bosweg.
(U loopt nu evenwijdig aan de rechts gelegen
grindweg, die op Nederlands grondgebied ligt.
Rechts beneden ziet u een waterplas).
Voor het gasexportstation Tegelen van de
Gasunie gaat u L over de betonweg. Meteen na
het gebouw gaat u R en meteen daarna gaat u
aan de 3-sprong L over de grindweg. Vlak daarna

(De grindweg loopt door de voormalige zand–
kleigroeve Wambach. De klei werd o. a gebruikt door
de potten-, dakpannen- en steenbakkerijen. De
groeves zijn door de Stichting Natuurmonumenten
omgevormd tot natuurgebied).

(Hier ziet u links de steile zandwand van de
voormalige groeve. Als u hier L de grindweg, gelegen
tussen de 2 plassen, omhoog loopt en na 100 m L
gaat, heeft u bij grote eik prachtig uitzicht op de
plassen. Hier ziet u ook hoe groot de groeve was. U
kunt hier ook zitten (geen zitbank). Zeker doen!).
Na 150 m gaat u boven aan de kruising bij
volgend infobord “Holtmühle” R over de
grindweg. Negeer bospad links. 100 m verder
gaat u aan de 4-sprong R over het smalle paadje
met links hoge vliegdennen. Na 100 m gaat u aan
de 3-sprong RD en dan buigt het pad meteen naar
links.
(Waar het smalle pad naar links buigt, ziet u rechts bij
dalend paadje, beneden de grote plas).
Negeer zijpaden en blijf het smalle pad RD volgen
met rechts de steile rand van de groeve die vol
geplant is met sparren. Na 400 m gaat u aan de
T-splitsing L en u loopt even verder tussen grote
rioolbuizen door. Meteen na de rioolbuizen gaat u
R over het grindpad met links een weiland en
rechts de bosrand. Aan de 4-sprong bij
gasleidingpaal met geel “hoedje” gaat u RD.
4. Na 50 m gaat u R over het licht dalende
bospad. Aan de T-splitsing gaat u L. Aan de
kruising loopt u RD (wit-rood) met rechts hoge
afrastering. Negeer pad links en loop RD (pijl) het
grindpad steil omlaag.

Beneden aan de 3-sprong gaat u R over het pad
gelegen tussen hoge afrasteringen met links het
hertenkamp en vijvers en rechts de hoge
grashelling.
(De hoge grashelling is de opgehoogde rand van de
voormalige kleigroeve Wambach (1969–1973), die
van 1975-1997 gebruikt is als stortplaats
(voornamelijk bedrijfsafval). De groeve/stortplaats is
nu ingericht als natuurgebied (Wambachpark) dat
door begrazing met schapen onderhouden wordt).
Bijna boven aan de 3-sprong bij 2 hekken gaat u
L omlaag verder langs de afrastering. Let op! Bij
gasleidingpaal nr. 5 gaat u R het smalle paadje
steil omhoog.
(Als u hier 30 m RD loopt, komt u na 6 km lopen bij
een zitbank met mooi zicht op de vijvers en het
dierenparkje. Vindt u het paadje te steil, loop dan
even terug naar 3-sprong en ga bij afsluitboom L
omhoog).
Boven gaat u L over het trottoir.
5. Steek vlak daarna de doorgaande weg
(Kaldenkerkerweg) over en loop bij groot
wegkruis RD (Ulingsheide) over het trottoir met
rechts afrastering en links de asfaltweg. Na 300 m
steekt u via brug de snelweg A74 over. Meteen
daarna voorbij veerooster gaat u aan de 3-sprong
bij wkp 44 R (75) over het rechts van de weg
gelegen (gras)pad. Na 150 m gaat u aan de
4-sprong bij fietsknooppunt 14 en wkp 75 L (76)
over het links van de asfaltweg gelegen asfaltfietspad.
(Degene die 7,2 km loopt, gaat hier RD door de
bomenlaan terug naar het restaurant. Rechts van de
weg/bomenlaan is een pad langs de akker).
Na 200 m, waar de asfaltweg naar links buigt
(Verlengde Trappistenweg), loopt u RD over het
fietspad/brede grindweg met een eindje verder
links van u de bosrand. Na 600 m gaat u aan de
3-sprong (Egypte) RD over de asfaltweg. Vlak
daarna, waar de asfaltweg naar rechts buigt, gaat
u bij afsluitboom RD het asfalt- fietspad omlaag.
Loop over het rechts gelegen (gras)pad. Na 200 m
gaat u aan de 4-sprong bij wkp 70 R (69) door het

blz 3 van 3
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).
Negeer zijpad rechts en loop RD met rechts de
steile rand van de voormalig groeve. (U verlaat
hier even de pijl).
6. Aan de 3-sprong gaat u R (wit-rood/pijl) met
links de lange mooie plas. Na 150 m gaat u boven
aan de 3-sprong R. (Hier ziet u voor u een zitbank).
Meteen daarna gaat bij wkp 67 R (69) over het pad
en u passeert even verder een zitbank.
(Bij deze zitbank heeft u prachtig uitzicht op de lange
plas, die ontstaan is door zand- kleiwinning).
Aan de 3-sprong bij wkp 69 loopt u RD (68). Aan
de T-splitsing bij wkp 68 en infobord
“Prehistorische grafheuvel” gaat u R (72/witrood) door het klaphek en volg RD de bosweg.
(Als u hier bij wkp 68 L gaat en dan meteen R gaat
komt u bij de zitbank, die u eerder zag en waar u
mooi uitzicht heeft).
Voorbij afsluitboom gaat u aan de T-splitsing L
over de grindweg. (Voor u ziet u de kloosterkapel).
Meteen daarna gaat u aan de Y-splitsing R (witrood/pijl) met links de bosrand en rechts een
grote akker. Aan de 3-sprong bij wkp 72 gaat u R
(73/wit-rood) met links afrastering/bosrand. Aan
de volgende 3-sprong gaat u R door de mooie
bomenlaan met links de kloostermuur. Bij de
ingang (poort Ora et Labora) van het klooster gaat
u RD door het hekje in de afrastering.
(Als u hier L gaat, komt u op het binnenplein van het
klooster).
Loop nu RD door het parkje/parkeerplaats. (Hier
staat rechts een groot beeld van een monnik). Ga
aan het einde L over het trottoir met links de
grote kloosterkapel en u komt weer bij het
café/restaurant, de sponsor van de 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 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.

