1452. VENLO 13,7 km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze leuke combinatie van Maas- en stadswandeling Venlo, struint u eerst geruime tijd door het
natuurgebied Maascorridor langs de Maas naar de restanten van het oude fort Sint Michiel in Blerick. U
steekt de Maas over en wandelt langs de kademuur/plezierjachthaven naar het Wilhelminapark. Dan loopt
u door het leuke centrum van Venlo met mooi historische gebouwen o.a. stadhuis, leuke winkelstraten en
gezellige pleintjes met terrasjes, Via natuurgebied, dat aan de ander kant van Maas is gelegen, loopt u
terug en via de Zuiderbrug steekt u de Maas over. Via leuke paadjes komt u langs een vistrap en mooie
voormalige watermolen. Via de vijver Tangkoel loopt u terug naar het startpunt. Onderweg is genoeg te
zien. Tijdens hoog water in de Maas is de wandeling niet te lopen. Dit is echt een leuke route. U kunt deze
wandeling mooi combineren met 1458 tot een dag wandeling van 21 km.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

13,66 km

3.15 uur

19 m

51 m
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Startadres: Eetcafé De Elze, Baarlosestraat 324. Venlo. Tel: 077-8510873. Dag. Open vanaf 12.00 uur,
dinsdag gesloten. Bij het café rijdt u de Schansheideweg in en meteen R de parkeerplaats op.

1452. VENLO 13,7 km
1. Vanaf de parkeerplaats loopt u langs het eetcafé
naar de doorgaande weg en gaat u L over het
tweerichtingen fietspad. Na 25 m gaat u aan de
ongelijke 4-sprong R (Tangweg).
Aan de
T-splitsing bij groot wegkruis, type vliegermodel
gaat u L (d’Ohenweg). Aan de 3-sprong gaat u RD.
(Voor u ziet u de kerktoren van de St. Martinuskerk
(1899-1900) in Tegelen).
Aan de 4-sprong gaat u RD het grindpad omhoog
en beneden loopt u via houten klaphek RD over
het graspad en u loopt het natuurgebied
Romeinenweerd/Maascorridor binnen. Aan de
T-splitsing bij wandelknooppunt (wkp) 36 gaat u L
(38) over het graspad met links een vijver en
rechts de Maas. (Mogelijk komt u hier Galloway
runderen tegen). Na bijna 300 m wordt het pad een
breed graspad langs de Maas. Let op! Circa
100 m verder gaat u L over het brede graspad
richting hoog gelegen huis/dijk. (Het graspad kan
na veel regenval drassig zijn). Voor de dijk en bij
ijzeren hek buigt het graspad links omhoog. Vlak
daarna gaat u R door het houten klaphek en loop
RD de dijk omhoog. Boven gaat u R over het
graspad over de dijk met rechts mooi zicht op
Tegelen.
(Even verder voorbij kadebordje nr. 70074 ziet u links
beneden aan de asfaltweg een groot wegkruis staan).
2. Let op! Na 300 m ter hoogte van beekje,
waterstandmeters en kadebordje nr. 70076 gaat u
R de dijk omlaag.
(Hier ziet u beneden aan de asfaltweg een voormalige
watermolen, waar u straks, bijna aan het einde van de
wandeling, langs komt).
Via het rechter houten klaphek volgt u RD het pad
richting Maas met links de Springbeek. Circa 10 m
voor de monding van de Springbeek in de Maas bij
“liggende” bomen steekt u via stapstenen het
beekje over en loop dan RD over het graspad met
rechts de Maas.
(Lukt het niet het beekje over te steken, loop dan terug
en neem het andere klaphek. Dit oversteekpunt is ook
erg geliefd bij de Gallaway runderen).

Na 300 m gaat u aan 3-sprong bij wkp 38 RD (82)
verder langs de Maas.
(Als de afrastering gesloten is, ga dan verder via het
overstapje).
U
loopt
onder
de
A73/Zuiderbrug
door
(Opmerkelijk dat u geen snelweggeluid hoort). Loop
verder RD langs de Maas.
(Links ziet u flats in Blerick en schuin rechts voor u ziet
u het ziekenhuis VieCuri).
Negeer zijpaden. Na 1 km verlaat u via klaphek het
natuurgebied en loopt u RD over het graspad
verder langs de Maas. Na 250 m passeert u
zitbanken en links het terras Sur Meuse en de
52 m hoge witte open kerktoren van de Antonius
van Paduakerk (1962), waar aan de Maaskant aan
de muur een kruis hangt. Loop hier verder RD (9)
langs de Maas. Bij klaphek loopt u weer een
natuurgebied binnen en loop RD verder langs de
Maas onder de Maas- en spoorbrug door.
(Mogelijk komt u hier weer Galloway runderen tegen.
Hier ziet u aan het begin en het einde van de
Maasbrug twee grote
gietijzeren kunstwerken
genaamd De Wachters staan. Ze zijn ontworpen door
de Japans-Amerikaanse beeldhouwer Shinkichi Tajiri.
De beelden zijn ontworpen ter nagedachtenis aan alle
oorlogsslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog).
Aan de 3-sprong bij wkp 9 gaat u RD (60).
(Na ruim 100 m passeert u rechts een stenen zuil
t.h. a. aan een Romeinse weg, die hier gelopen heeft
en aan de oversteekplaats over de Maas).
3. Na 250 m gaat u L via houten klaphek het pad
omhoog. Op de kademuur gaat u voorzichtig via
het laddertje hangend aan de kademuur omlaag en
loop dan RD (Garnizoenweg) over de asfaltweg.
Aan de T-splitsing voor de voormalige Frederik
Hendrikkazerne (1910-2006) gaat u L met rechts de
kazerne.
(U kunt hier ook even een kijkje nemen op het
voormalig kazerneterrein waar het infocenter Fort
Michiel centrum voor Archeologie Cultuur en
Natuurhistorie is gevestigd.

Met de bouw van de kazerne werd in 1910-1913 op
het terrein van het voormalige Fort Sint Michiel
gestart. Het werd het onderkomen van het 2e
regiment infanterie.
Tot 1934 heette het complex: Michelskazerne,
waarna het de huidige naam kreeg. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog legerden er Duitse troepen. Na
de oorlog werd het o.a. nog gebruikt door de
Infanterie, het opleidingscentrum van het Regiment
Limburgse Jagers en de rijschool van het leger. In
2006 werd het complex, waarvan grote gedeelten
geklasseerd zijn als rijksmonument, gekocht door de
gemeente Venlo).
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u R over de
grindweg met links restanten van het voormalig
Fort Sint Michiel (1641).
(Het fort, ook bekend als de citadel van Venlo, is
genoemd naar de aartsengel Michaël. De bouw startte
op 29 sept 1641, Michaëldag. In 1867 werden de
vestingwerken ontmanteld. In 2010 zijn er delen van
het oude fort blootgelegd. De restanten gelden als
uniek voor Nederland, omdat dit een van de weinige
door de Spanjaarden gebouwde forten betreft op
Nederlandse bodem. Vooral de gaafheid speelt daarbij
een grote rol).
Voorbij infobordje en vlak voor het eerste links
staande gebouw gaat u L het klinkerpad omlaag.
Let op! Na 10 m gaat u beneden L en meteen
daarna gaat u R via het “trapje” omhoog en dan
loopt u over de brede muur met links de gracht.
De muur van het fort buigt naar rechts. Bijna aan
het einde van de muur, bij kleiner voormalig
kazernegebouw, stapt u links van de muur af en
volgt u RD het grindpad met rechts de restanten
van het oude fort.
(U passeert meteen links het gebouw
voormalige exercitieloods (zie infobordje)).
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Let op! Circa 10 m voor de hoek van de muur/fort
en voor het hoger gelegen treinstation VenloBlerick gaat u scherp L over het grindpad met
rechts afrastering/spoorlijn. (U loopt nu richting
hoge flat in de verte). Aan de T-splitsing gaat u R
het grindpad omhoog. Steek het fietspad over en
loop via het brede trottoir onder het lage
spoorwegviaduct door. Na het viaduct gaat u L
het brede tegelpad omhoog.
4. Boven steekt u bij de twee gietijzeren
“Wachters” de Maas- Stadsbrug over. Bij de
volgende twee “Wachters” gaat u de brede stalen
trap omlaag. Beneden bij wkp 10 loopt u RD (11)
onder de spoorbrug door en ga dan meteen L de
trap omlaag en ga dan R over het tweerichtingen
fietspad met links de Maas. Negeer bij het
bovenstaande grote rode kunstwerk “Tango”
zijpad rechts en loop RD met rechts mooi zicht op
de binnen- plezierjachthaven. Bij het hoge
kunstwerk “De Vreedzame Krijger” gemaakt door
kunstenaar Rik van Rijswick steekt u R via brug de
binnenhaven over. Aan de T-splitsing gaat u bij
wkp 16 L (35) met links de kademuur. Aan de
5-sprong neemt u schuin L het smalle pad gelegen
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tussen de kademuur en ijzeren hek met links
beneden de in- uitvaart van de binnenhaven.
(Rechts ziet u hier de Luip, een restant van de
middeleeuwse stadsmuur die de bebouwde kom van
Venlo tot ver in de 19e eeuw ontsloot. Zie infobordje).
(In maart 2021 vonden hier werkzaamheden plaats. Is
dit nog zo, ga dan hier R de klinkerweg omhoog.
Meteen daarna gaat u L (Maasschriksel) over de
doodlopende klinkerweg. Aan de 4-sprong bij de St.
Jacobuskapel (rond 1500) en het Madonnabeeld (16e
eeuw) in muurnis op de hoek van de kapel gaat u L
het klinkerpad omlaag. Beneden gaat u R. Vak daarna
bij huisnr. 27 steekt u de weg over en loopt u RD over
de klinkerpad/kademuur met de platanen en met links
mooi uitzicht op de Maas en rechts de parkeerplaats
waarop de in de regio alom bekende frituur “patatte
Wiel”
staat.
Aan
het
einde
van
de
kademuur/parkeerplaats gaat u L over het grindpad.
Bij de asfaltweg gaat u R, steek de doorgaande weg
over en ga dan L over het trottoir. Ga nu verder bij ****
in dit punt. Als de werkzaamheden klaar zijn, laat dat
dan even weten. Alvast bedankt)
(De route volgend moet u even verder een
“vervelende” trede omhoog. Wilt u dat niet loop dan
hier RD met links de kademuur. Bijna 50 m verder
gaat u RD het brede pad omlaag met links brede
trappen en rechts de kademuur. Ga dan verder bij ^^^^
in dit punt)
Aan het einde stapt u voorzichtig
R op de
kademuur en gaat u L het brede pad omlaag met
links brede trappen en rechts de kademuur. ^^^^
Beneden loopt u RD langs de Maas. Neem dan de
asfaltweg schuin R omhoog. Steek boven de
doorgaande weg over en ga L over het trottoir. ****
Na 30 m gaat u R via het asfaltpad door het park
omhoog. Meteen daarna gaat u aan de T-splitsing
L langs huisnr. 42. Aan de volgende T-splitsing
gaat u L over het trottoir langs huisnr. 40.
5. Tegenover huisnr. 36 gaat u R over asfaltpad
en u loopt het Wilhelminapark binnen.
(Het Wilhelminapark is aangelegd na 1870, toen
de vestingwerken Fort Ginkel werden gesloopt. In
het villapark, zoals het toen heette, verrezen enkele
villa's
met
namen
als
Goltzius (1893),
Puteanus (1893), Sophia (1897), Wilhelmina (1898)
en Hermine (1900). Tussen 1909 en 1933 werden
nog elf enkele en twee dubbele villa's gebouwd. Het
villapark kreeg daarna pas de naam Wilhelminapark).
Aan de 4-sprong gaat u L langs de zitbank.
Meteen daarna aan de 4-sprong gaat u R. Aan de
volgende 4-sprong gaat u R (pijl) omlaag en dan
steekt u via mooie halfronde brug de parkvijver
over.
(Links voor de brug staat een zitbank, een mooi
pauzeplekje na 8,2 km lopen).
In de sleutelgatvormige parkvijver ligt een
monumentale fontein, die stamt uit 1921. Daarvoor
heeft er een uit 1892 stammende rots fontein
gestaan. De fontein is opgedragen aan de
toenmalige burgemeester van Rijn).

Meteen na de brug gaat u voorbij zitbank aan de
4-sprong L.
Aan de volgende 4-sprong bij infobord gaat u R.
Aan de T-splitsing voor Villa Mosa (1903) gaat u L.
Meteen daarna aan de 3-sprong gaat u RD en blijf
op het trottoir lopen met rechts de mooie villa’s
o.a. huisnr. 5 Villa Agens (1902), nr.3 Villa Maria
(1902) en de grote Villa Flora (1901).
Aan de
T-splitsing voor parkeergarage gaat u L. Aan de
4-sprong gaat u R langs huisnr. 39–51 en u loopt
het centrum van Venlo binnen, het stedje van
plezeer.
Aan de rotonde (Klein-Park) met
kunstwerk gaat u RD door de bomenlaan over het
Monseigneur Nolensplein.
(Het beeld/kunstwerk op de rotonde is een ode aan
alle muzikale verenigingen uit Venlo. Links op het
plein staat het grote standbeeld van monseigneur
Nolens).
Aan de kruising
gaat u RD door de
voetgangerszone. Na 40 m gaat u aan de 3-sprong
L omhoog. Aan de T-splitsing voor de Sint
Martinusbasiliek, die uit circa 1400 stamt, gaat u
bij wkp 14 R (15) met rechts het prachtige pand
van het Ald Weishoés/Oude Weeshuis (1611).
(De kerk met de prachtige glas-in-lood ramen is via
de inpandige kapel te bezichtigen. De route volgend
passeert u meteen links (nr. 26) de pastorie (1754/zie
infobordje). Rechts bij huisnr. 21a passeert u het
mooie huis (1588/zie infobordje) met trapgevel).
Aan de 5-sprong bij kunstwerk “stoel” en
wegwijzer gaat u R met links de protestantse Sint
Joriskerk (1718).
6. Aan de kruising bij pissoir gaat u L (Markt) met
rechts het prachtige stadhuis. Aan de kruising bij
wegwijzer gaat u R (Markt/Steenstraat) met rechts
zicht op de prachtige voorkant van het stadhuis.
(De onderste kern stamt uit begin 1300, de opbouw en
gevel uit 1597-1599. Op dit plein wordt jaarlijks op
carnavalsdinsdag de Boerebroélof gehouden).
Aan de 3-sprong steekt u schuin L langs het
kunstwerk Orpheus het plein (Oude Markt) over
en dan gaat u L (Maasstraat).
(Op dit pleintje, dat dan de Zoepkoel heet, vindt op de
zaterdag voor carnaval De Boetegwoeëne Boetezitting
plaats).
Negeer zijwegen.
(Als u aan de kruising bij hoge flat L (Wijngaardstraat)
gaat, komt u voorbij kunstwerk “stoel” op de hoek van
de Kwartelenmarkt bij het prachtige rijksmonumentale
Romerhuis, een woonhuis uit 1490. Op het pleintje
staat het beeld van Schinkemenke, een geharnaste
stadswachter met een schild waarop het wapen van
Venlo staat. Hij staat op een schildpad. Het beeld
staat op een stenen zuil met enkele reliëfs).
Steek via zebrapad de doorgaande weg over en ga
L (Prinsessesingel). Bij de verkeerslichten gaat u
R onder het spoorwegviaduct door. Steek bij de
volgende verkeerslichten RD de weg over en ga
bij wegwijzer R langs huisnr. 13a omhoog. Negeer
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zijweg links. Voorbij de hoge laarzen, die staan
voor
het
stadskantoor
met
de
groene
gevelbekleding, gaat u bij de verkeerslichten RD.
(De hoge laarzen, het kunstwerk “The boots of the
Hunter” is gemaakt door de kunstenaar Pii Daenen.
Met dit kunstwerk vraagt hij aandacht voor de
problematiek
rondom
natuur,
milieu,
voedselproductie en voedselconsumptie).
Meteen daarna gaat u L over het trottoir, langs het
fietspad, omlaag met rechts een parkeerplaats.
Steek aan de kruising bij verkeerslichten RD de
asfaltweg/fietspad over en 10 m verder gaat u R
(pijl) het voet- klinkerpad omlaag.
7. Beneden gaat u aan de 3-sprong R (pijl) over het
klinkerpad dat even verder voor de Maas naar
links buigt en een grindpad wordt. Voorbij de rij
hoge populieren gaat u aan de 3-sprong RD (pijl)
met rechts de Maas en links twee rijen knotwilgen.
Volg nu het pad verder langs de Maas. Na 500 m
gaat RD de asfaltweg omhoog en meteen daarna
gaat u R over het grindpaadje verder langs de
Maas. Na 600 m buigt het pad links omhoog.
Boven gaat u R over de asfaltweg/fietspad. Vlak
voor het viaduct gaat u L de trap omhoog. Voorbij
de volgende trap gaat u boven voor de autoweg
A73 R en steekt u via de Zuiderbrug de Maas over.
Na ruim 300 m, aan het einde van de geluidswal,
gaat u scherp R over het tegelpad en loop de trap
omlaag. Beneden aan de T-splitsing gaat u R (38)
onder het viaduct door. (U bent meteen weer het
geluid van de snelweg kwijt). Steek bij het links
gelegen huisnr. 38 de asfaltweg over en loop dan
over de smalle asfaltweg met links het huis. Boven
gaat u L over het schelpenpad door het bos met
even verder rechts boven leuke optrekjes. Negeer
klaphekjes links. Na 400 m, waar het pad naar
rechts buigt, loopt u RD over het grasveld met
links struikgewas.
8. In de linker hoek van het grasveld loopt u RD
over het paadje. Meteen daarna gaat u bij zitbank
L over de grindweg, Negeer meteen klaphek links
en loop RD langs het ijzeren hek over de grasdijk.
Na 100 m gaat u schuin R het graspaadje omlaag.
Aan de T-splitsing gaat u
R met links de
Springbeek. Meteen daarna aan de 4-sprong bij
zitbank, infobord en wkp 37 steekt u L (35) via
brug de Springbeek over.
(Voor u ziet u de prachtige voormalige carréhoeve
Giesenhof (1e helft 19e eeuw), die in het verleden ook
dienst deed als veerhuis en schipperslogement).
Meteen daarna bij bord “Einde bebouwde kom
Hout-Blerick” gaat u R over het graspad met
rechts de vistrap en de prachtige voormalige
watermolen genaamd “de Watermeule”.
(De molen is gebouwd in 1700, vermoedelijk zelfs
eerder. In 1939 raakte de koren- oliemolen buiten
gebruik. In 1976 woedde er in de molen een brand,
waarbij het molenrad verwoest werd. Nu is het een
woonhuis. Voorbij de molen ziet u rechts nog twee
mooie woningen).

Voorbij betonnen bruggetje gaat u aan de 3-sprong
L
(pijl)
met
links
de
beek
Tangkoel.
150 m verder gaat u bij wkp 35 R (76) en steekt u
via stalen brug de (vis)vijver Tangkoel over en
loop dan bij infobord en voorbij afsluitboom RD
over de asfaltweg met links knotwilgen. Na 400 m
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steekt u de doorgaande weg over en gaat u L over
het tweerichtingen fietspad. 100 m verder aan de
ongelijke 4-sprong gaat u RD en meteen daarna
komt u rechts bij Eetcafé De Elze waar u binnen of
op het terras nog iets kunt eten en drinken.

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.

