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Ten noordwesten van Venlo is op het voormalige terrein van de Floriade 2010 een mooi wandelgebied
ontstaan. Tijdens deze gemakkelijke wandeling wandelt u langs de hoge Innovatoren naar het bijzonder
gebouw Villa Flora. U verlaat het Floriadeterrein en dan wandelt u door mooie natuur langs de grote
visvijver Zaarderheiken en dan struint u verder over veldwegen en leuke bospaadjes. U komt weer op het
Floriadeterrein en boven op heuvel bij het openlucht theater heeft prachtig uitzicht over het terrein. Via
enkele paviljoens/huizen loopt u terug. Aan het eind passeert u de Sint Janskapel en St Janshoeve en loopt
u terug naar de parkeerplaats. Onderweg zijn genoeg picknickplaatsjes. Op zondagen kan het bij mooi
weer erg druk zijn.
Startadres: Parkeerplaats Sint Jansweg 15, Venlo. Volg de P-borden tot de grote parkeerplaats achter de
hoge witte toren.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

8,56 km

2 uur

1m

1 m
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1. Staande op de grote parkeerplaats met uw rug
naar de Sint Jansweg loopt u naar de rechterhoek
van de parkeerplaats. Ga daar R over het
tegelpad en ga dan meteen voor de hoge witte
Innovatoren L over de asfaltweg met rechts de
toren.

loopt u RD verder richting gebouw Villa Flora
Loop RD tussen de vijvers door en vlak voor het
gebouw Villa Flora van de architect Jón
Kristinsson, dat naar eigen zeggen het groenste
gebouw van Nederland is, gaat u L onder het
afdak door.

(De 70 m hoge Innovatoren (2010-2012), die
ontworpen is door de bekende architect Jo Coenen,
fungeerde als toegangsgebouw van de Floriade
2012, een prachtige wereldtuinbouwexpo, die meer
dan 2 miljoen bezoekers trok maar geen financieel
succes was. De kern van het gebouw telt 11
verdiepingen. Het buitengeraamte, een rechthoekige
witte poort van 70 m hoog, bevat ook nog een veel
hogere verdieping, die de zestiende verdieping wordt
genoemd. Het rechthoekige gat tussen de 10e en de
16e verdieping komt uit de voorgeschiedenis van het
pand: oorspronkelijk waren er meer kantoorverdiepingen gepland. Het is mogelijk alsnog de
tussenliggende verdiepingen te bouwen. De
Innovatoren is nu één van de campusgebouwen op
Brightlands Campus Greenport. Op de campus
werken vernieuwers uit MKB, grootbedrijf, start-ups,
wetenschappers en studenten samen aan innovaties
op het gebied van gezonde en veilige voeding, future
farming en bio-circular economy. In 2020 waren op
de campus 60 bedrijven met circa 650 medewerkers
gehuisvest).

(Tijdens de Floriade fungeerde
expositieruimte).

Aan de kruising bij markeringspaal gaat u RD (71)
met rechts een bedrijfsverzamelgebouw voor o.a.
start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en
onderzoeksinstituten
(Even verder kunt L naar de Japanse tuin lopen).
Meteen voorbij het bedrijfsverzamelgebouw gaat
u bij markeringspaal R richting gebouw Villa
Flora met links het grote betegelde plein. Aan de
kruising
bij
betonnen
doorgang
en
markeringspaal
gaat
u
RD
over
de
betonplatenweg. Aan de kruising bij veerooster

het

gebouw

als

Aan het eind van de lange vijver gaat u RD over
het betonplatenpad en loop zigzaggend tussen de
vlinderstruiken door. Steek de asfaltweg over en
loop via het houten klaphek RD. 10 m verder gaat
u aan de 4-sprong R over het bospad met rechts
afrastering/asfaltweg. Aan de 4-sprong bij
markeringspaal gaat u L over de bosweg. (U
verlaat pijl). Negeer meteen zijpad rechts.
2. Aan de kruising gaat u RD over de asfaltweg
met links proeftuinen van het bedrijf Compus
Agro/oogstkunde. Na 200 m, neemt u de vierde
weg L. Aan de kruising, met links een laan van
leibomen, gaat u R met rechts de heuvel. Aan de
volgende kruising loopt u RD richting gebouw
van het bedrijf Delta Star. Aan de T-splitsing voor
het gebouw gaat u L. Meteen daarna gaat u aan
de 3-sprong R omlaag en negeer meteen
grindpad rechts. Meteen daarna gaat u aan de 3sprong RD over de asfaltweg die naar links buigt
met rechts afrastering. Volg daarna het smalle
asfaltpad met links het glazen gebouw/tuinkas.
Steek de asfaltweg over en loop RD met links het
volgende glazen gebouw van Cultus Crop
Research.
(Het bedrijf houdt zich bezig met het uitvoeren van
onderzoeken met gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen en biostimulanten in diverse teelten
binnen de land- en tuinbouw).
Steek de volgende asfaltweg over en loop RD met
links proefvelden van Cultus.

Waar het asfaltpad naar links buigt, loopt u bij
trafokast RD over het bospaadje en na 20 m gaat
u aan de 3-sprong in het open bos met
houtwallen R. Aan de asfaltweg gaat u R met
links een vijver.
3. Aan de 4-spong bij wandelknooppunt (wkp) 73
gaat u R (90) en via brug steekt u de het beekje
Mierden over. Neger zijpaden en volg geruime tijd
het graspad/veldweg RD met links de bosrand en
rechts een groot paardenweiland.
(Rechts in de verte ziet u de ronde mestsilo bij
boerderij).
Na ruim 400 m, 25 m voorbij einde groot
paardenweiland, gaat u aan de 3-sprong L (pijl)
over de doodlopende bosweg en even verder ziet
u rechts aan de bosrand een vijver. Bijna aan het
eind van de doodlopende weg gaat u R (pijl).
Meteen daarna gaat u voor de grote visvijver
Zaarderheiken R over het graspad. (Hier staat L
een zitbank). Een eindje verder passeert u links
een mooie vissteiger voor invaliden met prachtig
uitzicht op de vijver. Meteen daarna aan de 3sprong, met rechts een houten gebouwtje van de
visvereniging en rechts een parkeerplaats, gaat u
RD over het gras langs de vijver. Meteen daarna
aan de 3-sprong bij zitbank L over het graspad
met links de vijver en u loopt even onder de
hoogspanningskabels door. (Hier aan de 3-sprong
verlaat u de pijl). Aan de volgende 3-sprong gaat u
L over het graspad gelegen tussen twee vijvers.
Aan het einde van de vijvers gaat u aan de 5sprong RD het brede middelste pad omhoog
richting varkensruggen.
4. Aan de T-splitsing bij de varkensruggen gaat u
R over de bosweg met rechts aan de bosrand de
visvijver. Aan de volgende T-splitsing gaat u L
over de zandweg met links de bosrand en rechts
een groot paardenweiland. Negeer zijpaden. Na
500 m, einde groot weiland, gaat u bij wkp 90 L
(30) over de asfaltweg/fietspad. Aan de 4sprongng bij wegwijzer gaat u RD. Meteen daarna
aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de zandweg
met rechts de spoorlijn Venlo- Eindhoven. Na 200
m steekt u de asfaltweg/fietspad over en volg
verder de zandweg met links de bosrand en
rechts de asfaltweg/fietspad. (Na 200 m bij grote
akker ziet u links weer de hoge witte Innovatoren).
Na 400 m gaat u aan de 4-sprong L over de
asfaltweg/fietspad. Na ruim 500 m gaat u meteen
voorbij hoogspanningskabels R over het smalle
bospaadje met rechts de hoogspanningskabels.
Even verder buigt het smalle pad naar links.
Steek de brede zandstrook (golfbaan in aanleg?)
over en ga voor de bosrand R met links de
bosrand. Een eindje verder volgt u RD het
kronkelende bospaadje. Na 250 m gaat u aan de
T-splitsing L over de bos- grindweg.
5. Waar na 150 m links het bos eindigt, gaat u bij
3 paaltjes R over het bospad. Negeer zijpaden.
Aan de T-splitsing gaat u L (pijl). Negeer zijpaden
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rechts. Na 300 m gaat u aan de brede zandweg
L (De Zaar). (U verlaat de pijl). Meteen daarna buigt
de zandweg bij 2 woningen (huisnr. 3 en 4//atelier
de Totempaal) naar rechts. Aan de 3-sprong gaat
u RD met even verder rechts de afrastering van
pompstation van WML Aan de T-splitsing gaat u
R de doodlopende asfaltweg/fietspad omlaag.
Voorbij ijzeren hek en het beekje Mierden gaat u
aan de 4-sprong R over het brede asfaltpad met
links de vijver en rechts het beekje. (Straks komt u
langs de bijzonder woningen, die aan de overskant
staan). Aan de 3-sprong gaat u RD. Vlak daarna
aan de 4-sprong gaat u L het asfaltpad omhoog.
Boven aan de 4-sprong bij het openluchttheater
gaat u R de trap omhoog. Boven bij
uitkijkplatform, met prachtig uitzicht op o. a. de
vijver gaat u L over het hoogste pad gelegen
tussen populieren met links het theater.
6. Bijna aan het einde van de populierenlaan gaat
u L de vierde trap (trap met leuning) omlaag. Aan
de eerste 4-sprong gaat u R het asfaltpad omlaag
richting Innovatoren. Beneden aan de T-splitsing
gaat u L. Negeer zijpad links. Meteen daarna aan
de kruising gaat u RD met links de vijver en
rechts het Aqua Pavilion. Aan de volgende
kruising, met voor het u Belgische paviljoen, gaat
u L over de klinkerweg met links de vijver. Waar
de klinkerweg naar rechts buigt, passeert u het
Indonesisch paviljoen met o. a. een paalwoning.
(U kunt hier ook tussen de gebouwen doorlopen).
Aan de 3-sprong,met links een stijger in de vijver
waarop zitbanken staan, een genietplekje, loopt u
RD met rechts het Turks paviljoen (witte muur).
Aan de volgende 3-sprong met links weer een
stijger met zitbanken, gaat u RD met rechts het
Italiaans paviljoen. Aan de 4-sprong gaat u R over
de grindpad. Aan de 4-sprong bij twee
betonblokken en het Spaans paviljoen gaat u R.
Vlak daarna tegenover het Spaans paviljoen gaat
u L over het bospad met rechts het Belgisch
paviljoen. Aan de 3-sprong gaat u L over het
bospaadje en u komt bij de St Janskapel (1959)
(Hier vlakbij de St. Janskapel staat bij zitbank en
groot kruis een altaar. Op deze plek heeft van 1640 1942 de vorige (grotere) kapel gestaan. Via Aleid van
Baersdonk, rector Alard Luctine en de pelgrim
Francois uit Fumay komt u meer te weten over deze
verdwenen kapel (knopje induwen)).
Aan de 3-sprong bij de kapel gaat u RD (pijl).
(U passeert bij waterpunt de plek waar de
afgebroken
St Janshoeve (1430-1810) heeft
gestaan. Via
de 12 jarige boerenzoon kleine
Johannes, de grote Johannes en de 9 jarige
boerendochter Marieke komt u meer te weten over
deze verdwenen hoeve).
Aan de asfaltweg gaat u RD (pijl) met rechts de
gerestaureerde langgevelboerderij Janshoeve
(1929). Aan de kruising voor de hoge Innovatoren
gaat u R terug naar de parkeerplaats.
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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.

