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Net ten noorden van Venlo ligt het bosrijke natuurgebied Zwart Water. Veldwegen, bospaadjes, struinen 
langs de Maas, een mooi ven, twee naast elkaar liggende kapellen en een fijne horecazaak om te pauzeren, 
het zit allemaal in deze gemakkelijke wandeling.  Vanaf de wandelparkeerplaats wandelt u meteen door de 
mooie bossen van het Zwart Water naar de buurtschap De Krosselt. Vervolgens loopt u naar de Maas war u 
langs struint. Via mooi pad komt u bij de twee naast elkaar staande kapellen die een bezoekje waard zijn U 
kunt hier bij de leuke Koffieschenkerij De Genuuierie na ruim 8 km pauzeren. U kunt hier ook even een 
kijkje nemen in het Processiepark  Via rustige weggetjes loopt u weer naar het natuurgebied Zwart Water  
waar u o, a.  langs de prachtige plas Venkoelen komt. Even later staat u weer op de parkeerplaats. U kunt 
ook starten bij Koffieschenkerij De Genuuierie, start dan bij punt 5. 
 
 

http://www.wandelgidszuidlimburg.com/
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Startadres: Wandelparkeerplaats Zwart Water, Schandeloselaan 29, Venlo.  
 

 
 

Startadres: Koffieschenkerij Genuujerie, St. Urbanusweg 77, Venlo.  (start bij punt 5).   Tel: 077-3511996. 
Geopend: Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur, keuken van 11.30 tot 16.00 uur.   
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

 12,54 km  2.45 uur  28 m  71 m 
 

 
 

   1630. VENLO 12,5 km 
 

1. Vanaf de parkeerplaats loopt u bij infobord 
naar de asfaltweg en gaat u R.  Meteen daarna 
aan de 4-sprong bij wandelknooppunt (wkp) 7 
gaat u RD (48). Meteen daarna, bij witte 
afsluitboom van de Stichting het Limburgs 
Landschap, gaat u schuin R (pijl/groen 
(ruiterroute)) over het bos- grindpad. Aan de 4-
sprong gaat u L (groen) over het bospad, dat na 
150 m naar rechts buigt. (U verlaat hier aan de 4-
sprong de gele pijl). Aan de 3-sprong, meteen na 
de bocht naar rechts, gaat u L (groen). Aan de 
volgende 3-sprong gaat u RD  (U verlaat groen). 
Vlak daarna gaat u aan de T-splitsing R over de 
grind- bosweg met even verder links in het 
weiland/natuurgebied een grote plas. Negeer 
zijpaden. Na 300 m aan de T-splitsing, waar de 
grind- bosweg naar rechts buigt en voor sloot,  
gaat u L (pijl/geel-rood) via houten doorgang over 
het iets hoger gelegen smalle bospad met links 
en rechts broekbos/natbos.   
 

(U loopt hier over het traject van een voormalig 
smalspoor. Via dit spoorlijntje, werd de hier  in de 
nabijheid gewonnen klei, afgevoerd naar de 
nabijgelegen baksteenfabriek).  
  

U passeert na 200 m links een plas en even 
verder rechts een zitbank, waar tegen boom een 
gedicht hangt. Steek bij wkp 49 de smalle 
asfaltweg over en loop bij picknickbank RD (6) 
over de bosweg. Aan de T-splitsing bij houten 
afsluitboom en wkp 6 gaat u L (5) over de grind-
bosweg.   
 

2. Aan de 4-sprong, aan de rand van de 
buurtschap Schandelo en bij beeldje van de 
Gekke Moandaagvierder, gaat u RD (Paddeweg) 
over de asfaltweg, die vlak daarna een brede 
grindweg wordt met links en rechts van u 
broekbos/natbos.   
 

(Gekke Maondaag is een volksfeest, dat voorafgaand 
aan carnaval, gevierd wordt in de dorpen Velden, 
Lottum en Grubbenvorst).   
 

Na 300 m gaat u aan de 3-sprong bij wkp 5 L (3). 
Let op! Meteen daarna, meteen voorbij witte 
afsluitboom van de Stichting het Limburgs 

Landschap, gaat u bij houten afsluitboom en bij 
bordje “Welkom” L over het smalle bospad. (U 
verlaat dus de gele pijl). Aan de T-splitsing gaat u R 
(wit). Aan de volgende T-splitsing gaat u R en 
meteen daarna aan de T-splitsing bij houten 
afsluitboom gaat u L (pijl) over de bosweg. Aan 
de 3-sprong gaat u  L (pijl/geel) over het licht 
stijgende bospad.  Aan de T-splitsing gaat u R en 
meteen daarna gaat u aan de 3-sprong bij wkp 3 L 
(40). Waar na 300 m, de rechts staande 
afrastering met bielzenpalen naar rechts buigt, 
gaat u aan de 4-sprong R over het smalle bospad 
met rechts de  afrastering. (U verlaat de pijl). 
Voorbij houten afsluitboom gaat u aan de T-
splitsing R over de grind- veldweg en u passeert 
enkele gele paaltjes, die het traject aangeven van 
een hogedruk olieleiding.  
 

(Waar een eind verder de veldweg een asfaltweg 
wordt, ziet u schuin R voor u de kerktoren van de 
Andreaskerk in Velden).  
 

3. Steek, aan de rand van Velden, de doorgaande 
weg (N271) over en loop RD (Hoeverstraat) over 
de grindweg. Na bijna 200 m, 50 m voor 
voorrangsweg,  gaat u tegenover spijlenhek  L  
(Weerdweg) over de veldweg. Na  400 m wordt de 
veldweg in de buurtschap de Krosselt/Velden  
een asfaltweg en dan passeert u camping De 
Weerd. Aan de T-splitsing, voor huisnr. 17, gaat u 
R en u passeert enkele mooie optrekjes.  Steek bij 
wkp 40 de doorgaande weg (Oude Venloseweg) 
over en loop RD (39/Genooierweg) en na 100 m 
bij zitbank ziet u links de autoweg Venlo- 
Duisburg. Aan de T-splitsing gaat u R 
(pijl/Genooierweg). 
 

(U passeert meteen links (nr. 40) een garagepoort 
met de tekst Tehijspijrgeb. Als u die van achter naar 
voren leest, dat weet u wat er staat).   
 

Na ruim 100 m, meteen voorbij huisje van de 
Gasunie, gaat bij wkp 39 en bij breed houten hek 
L (38) via klaphek over het pad door het weiland. 
Na bijna 100 m, meteen voorbij twee ijzeren 
hekken, gaat u schuin L over het graspad richting 
brug.   

https://genuujerie.nl/
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Circa 30 m vóór  breed houten en klaphek gaat u 
R het graspad omlaag richting Maas.   
 

(Rechts in de verte ziet u de O. L. Vrouw ten 
Hemelopneming kerk in Grubbenvorst, die aan de 
andere kant van de Maas staat.  
 

Voor u ziet u de 70 m hoge Innovatoren, die 
fungeerde als toegangsgebouw van de Floriade, een 
wereldtuinbouwtentoonstelling, die in 2012 in Venlo is 
gehouden). 
 

Let op! Bij twee greppels gaat u R omlaag met 
rechts de greppel.  
 

4. Vlak daarna bij de Maas gaat u L door het 
struingebied/natuurgebied Maascorridor  en loop 
onder de Noorderbrug/A67 door.   
 

(Voor u in de verte ziet u de 90 m hoge kerktoren van 
de St. Martinusbasiliek in Venlo. 
 

Mogelijk komt u hier Gallowayrunderen tegen).  
 

Na het viaduct struint u geruime tijd verder RD 
(wit-rood) door het natuurgebied vlak langs de 
Maas.   
 

(Na 150 m ziet u rechts  de plezierjachthaven Venlo.  
 

Na 600 m steekt u, vlak bij de Maas, een 
greppel/waterstroompje  over).  
 

Na 1,1 km,  voorbij houten afsluitboom, gaat u 
aan de T-splitsing bij wkp 38 L (41) over de 
grindweg.  Na 100 m passeert u een veerooster/ 
klaphek en volg RD (pijl) de grindweg boven over 
de Maasdijk. Vlak daarna aan de 3-sprong gaat u 
R (pijl) de grindweg omlaag en u passeert meteen 
rechts een kleine parkeerplaats en infobord en 
een eind verder links een sportcomplex.  Aan de 
T-splitsing gaat u L (pijl) over de smalle 
asfaltweg. U komt meteen rechts bij de 
Kruiskapel (1846), waar vlak voor de ingang links 
een oorlogsmonument “Nederlands - Indië 1945-
1950” staat.    
 
Links van deze kapel staat de grote Kapel van 
Genooi/Leef vrouw van Genue. Beide kapellen 
zijn zeker een bezoekje waard!  
 

(Voor info zie “monumentencomplex Genooi” 
beneden aan de beschrijving).  
 

Meteen na de kapel van Genooi gaat u R over het 
asfaltpad en u komt bij koffieschenkerij 
Genuuierie waar u binnen of op het terras iets 
kunt eten of drinken o. a. een broodje Maria, 
broodje St Martinus en Vaticaansoep. In de zaak 
staat ook een groot koffiebrand apparaat  
 

Tegenover de koffieschenkerij  staat B&B het 
Pelgrimshoes, dat gehuisvest is in de voormalige 
hoeve Genooierhof (1864).  
 

(Als u bij de koffieschenkerij en het Pelgrimshoes RD 
loopt, dan komt u meteen bij  het processiepark). 
 

5. Met uw rug naar de ingang van koffieschenkerij 
Genuuierie gaat u R over het asfaltpad. Aan de T-
splitsing bij de kapel van Genooi gaat u R over de 
asfaltweg. Meteen daarna gaat u aan de 3-sprong 

bij wkp 41 RD (40/geel-rood/Genooyerweg) over 
de asfaltweg met rechts tuinkassen en links het 
sportcomplex. Negeer zijwegen en volg de 
asfaltweg, die een smalle asfaltweg wordt, RD en 
na 300 m loopt u langs een rij knotwilgen.  Na 600 
m  gaat u in Genooi aan de 4-sprong, met voor u  
een doodlopende weg waar een voormalige 
hoeve uit 1834 staat, bij hoger staande 
hoogspanningskast   R  (geel-rood/Fazantweg).  
Aan het eind steekt u de Oude Venloseweg over 
en gaat u L over het tweerichtingsfietspad en u 
loopt onder het viaduct van de A-67 door. Meteen 
na het viaduct  gaat u bij plaatsnaambord Velden 
R (geel-rood/Lijsterweg) de asfaltweg (even) 
omhoog en u passeert enkele leuke optrekjes. Na 
500 m steekt u voorzichtig de doorgaande weg 
(N271) over en gaat u bij het volgende beeldje van 
de Gekke Moandaagvierder R over het fietspad.  
 

(Via het infobord komt u meer te weten over de 
historie van deze  feestdag) 
 

50 m verder, bij huisnr. 185, gaat u L over de 
grindweg, die vlak daarna een bospad wordt.  
 

(Na 300 m passeert u links camping de Krosselt).  
 

Na 400 m, einde camping,  gaat u aan de 4-sprong 
bij houten afsluitboom RD over het bospad. 
Negeer zijpaadjes.  
 

6. Na ruim 400 m gaat u aan de 3-sprong L over 
de bosweg. Negeer meteen zijpad links en volg 
RD (groen/wit/geel-rood) de bos- grindweg.  Aan 
de 3-sprong gaat u RD met rechts aan de bosrand 
de grote plas Venkoelen. Na bijna 300 m, waar de 
grindweg rechts omhoog buigt en vlak voor witte 
afsluitboom, gaat R (geel-rood/pijl) over het 
smalle pad met links boven de asfaltweg en 
rechts de grote plas Venkoelen, een oude 
Maasmeander, die ontstaan is door vervening tot 
in het begin van de 19e eeuw en door kleiwinning 
voor de baksteenindustrie. U passeert meteen 
een zitbank.  
 

(De Venkoelen, die gelegen is in het natuurgebied 
Zwarte Water,  is bekend vanwege de paddentrek. In 
het voorjaar worden wegen hiervoor 's nachts 
afgesloten.  
 

Het gebied Venkoelen wordt in diverse Venlose 
carnavalsliedjes bezongen o.a.  in het bekende 
Venloos carnavalsliedje  “As De Sterre Dao Baove 
Straole’ van Frans Boermnas).  
 

Bij de volgende witte afsluitboom en bij twee 
zitbanken (genietplekjes) gaat u RD (pijl) verder 
langs de  grote plas. (U verlaat hier geel-rood). Vlak 
daarna gaat u  aan de Y-splitsing R (pijl) over het 
smalle pad verder langs de plas en u passeert 
meteen weer  een zitbank. Bijna 200 m verder bij 
de volgende zitbank aan het water buigt het pad 
links omhoog.  Vlak daarna aan de T-splitsing bij 
wkp 4 gaat u L (7). Negeer zijpaden loop RD. 
Steek bij witte afsluitboom de asfaltweg over en 
loop bij wkp 7 RD. Meteen daarna gaat u R en bij 
groot infobord komt u weer op de parkeerplaats. 



Monumentencomplex Genooi 
 
Kapel van Genooi  

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Genooi werd in 1423 gebouwd als kloosterkapel van het toenmalige 
klooster Mariëndal, dat  werd gesticht door vrouwen die als Tertiarissen leefden volgens de Derde Regel 
van Sint Franciscus. De kapel was toegewijd aan de Heilige Catharina. Tijdens de Tachtigjarige 
Oorlog werd het klooster door soldaten van het Staatse garnizoen geplunderd en op 20 sept. 1582 door 
brand verwoest. Nadat de zusters tijdelijk elders verbleven keerden zij in 1586 terug naar Venlo.   

In 1631 werd  op de restanten van het vroegere klooster Mariëndal, door de zusters 
Annunciaten (voortgekomen uit de gemeenschap van Mariëndael) een nieuwe kapel gebouwd, die gewijd 
werd aan Onze-Lieve-Vrouw in 't Genooi. In de nieuwe kapel liet de overste van het klooster  een altaar 
plaatsen met daarop het Mariabeeld dat er nu nog staat. De kapel werd in 1757 westwaarts vergroot en in 
1916 door de bekende Roermondse bouwmeester  Pierre Cuypers uitgebreid met een driepasvormige 
kooruitbreiding. Aan de achterzijde zijde van het koor werden in de vorm van een klaverblad 
drie apissen gebouwd met in totaal 15 prachtige gebrandschilderde ramen, die de 15 geheimen van 
de Rozenkrans verbeelden. 
 

In 1829 verlieten de zusters Annunciaten Venlo en droegen ze de kapel over aan de parochie.  In 1797 werd 
het stoffelijk overschot van de zaligverklaarde annunciate Agnes Huyn (1613-1641) herbegraven in de gang 
van de kapel, nadat zij in eerste instantie was bijgezet in de kapel van het klooster Trans-Cedron in Venlo. 
In het voorportaal van de kapel hangt aan de rechter muur nog steeds een portret van Agnes Huyn (links) 
naast dat van de stichteres van de Annunciaten, Johanna van Valois (1464-1505/rechts)  
 

Dat de kapel druk bezocht wordt blijkt wel uit het feit dat maandelijks circa 15000 kaarsen worden 
aangestoken  
 

 

De Genooierhof 
 

De Genooierhof, die twee oudere voorgangers uit 1609 en 1797 heeft gehad,  is een langgevelboerderij met 
aangebouwde Kruiskapel.  De boerderij dateert uit 1846.  Bij de boerderij hoort de tegenovergelegen  
schuur uit 1864, die nu (2023) dienst doet als Koffieschenkerij.   
 

De boerderij bestaat uit een woonhuis met aan de westzijde en een eenbeukige stal  aan de oostzijde, die 
samen onder een zadeldak zijn geplaatst. De kruiskapel is tegen de kopgevel aan de westzijde van de 
boerderij gebouwd. Tussen het woonhuis en de kruiskapel bevindt zich een gerfkamer,  de ruimte waar de 
pastoor zich voorbereidde op de mis. Deze sacristie is vanuit het woonhuis te bereiken en via twee 
toegangsdeuren aan weerszijden van de kapel. Oorspronkelijk waren er nog twee doorgangen naar de 
kapel, maar deze zijn dichtgezet nadat in 1917 het grote altaar is geplaatst. In 2016 is de boerderij 
gerenoveerd en het stal-gedeelte verbouwd tot bed & breakfast. 
 
Kruiskapel 
 

De halfronde kruiskapel stamt uit 1846. Het grote missiekuis in de mooie kapel dateert uit 1817. Voor meer 
info over de kapel zie info over de Genooierhof.   
 
Processiepark 
 

In 1882 wordt al melding gemaakt van een kruisweg en een calvariegroep bij de kapel. Mogelijk zijn deze 
later vernieuwd, want op paasmaandag 1927 werd het processiepark, met de daarin gelegen calvariegroep, 
ingewijd. Begin april 1933 gaf bisschop Lemmens van Roermond toestemming om een kruisweg in dit 
processiepark op te richten. Tot 2008 was het processiepark gelegen aan de oostzijde van de St. 
Urbanusweg. Nu ligt het processiepark achter de kapel en het pelgrimshuis/voormalige hoeve 
Genooierhof. 
 
 
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.   

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tachtigjarige_Oorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatse_leger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bed_%26_breakfast

