
 

 

Omleiding 

Etappe Swolgen - Venlo 

Kaart 28-29, blz 107-109 

Datum: 
Gemarkeerd: 

Noodzakelijk: 
Lengte: 

Extra lengte:  

 01-07-2020 
 Ja 
 Ja 
 5,8 km 
 -300 m 

Wegens de vervanging van een persleiding is er een omleiding tussen het veer bij Velden 

en de kapel bij Genooi. Dit duurt waarschijnlijk tot medio januari 2021. 

Richting Noord - Zuid 

kaart 28, blz 107, regel 1 
Met de pont oversteken en rechtsaf de Veerweg opgaan. Iets verder met de weg mee naar links buigen. Daarna eerste 
rechts, Stappersstraat, later Vorstweg. Deze zonder afslaan blijven volgen. Na een haakse bocht naar links op 
eerstvolgende kruising rechts, Genooierweg. Na een fabriekscomplex klaphek rechts negeren, vlak daarna met een 
haakse bocht naar links. Op het einde rechtsaf over het fietspad, Oude Venloseweg. Na het viaduct eerste weg rechts, 
Fazantweg. Na een haakse bocht naar links gaat het over in de Genooyerweg.  
 
Vlak voorbij een links gelegen kapel, rechtsaf een half verharde weg opgaan. Aan het einde, even voor de Maas, linksaf 
gaan over een dijk. Deze dijk verder volgen tot het einde aan de rand van Venlo. Hier linksaf met een trappetje de dijk 
af en naar de weg toe lopen. Het (drukke) fietspad en de (drukke) weg oversteken en de weg naar rechts volgen. Voor 
hotel-restaurant Valuas de weg en het fietspad terug oversteken en even verder het voetpad volgen, over de dijk. Ca. 
50m voor het einde van de dijk, van de dijk afgaan, de weg oversteken en linksaf gaan, Wilhelminapark (flatgebouw 
rechts houden). 
 
Lees nu verder bij kaart 29, regel 9. 

Richting Zuid – Noord 

kaart 29, blz 109, regel 13 
Deze oversteken en op de dijk langs de Maas rechts gaan. Voor hotel-restaurant Valuas het (drukke) fietspad en de 
(drukke) weg oversteken en de langs de andere kant van de weg lopen tot huisnr. 34.Hier terug de weg oversteken en 
met een voetpad over de dijk gaan en vervolgens met een trappetje de daarachterliggende dijk opgaan. Deze dijk 
verder naar rechts volgen. Ruim 800 m verder rechtsaf gaan in de richting van een sportpark. Het pad komt vlakbij 
een kapel uit op een asfaltweg. Hier linksaf gaan, Genooyerweg. 
 
Voorbij sportvelden rechtdoor (graspad links negeren). Na een haakse bocht wordt het Fazantweg. Einde links via het 
fietspad, Oude Venloseweg. Na het viaduct eerste links, Genooierweg. Er volgt een haakse bocht naar rechts (klaphek 
links negeren). Op kruising links, Vorstweg. Deze verder volgen. Er volgt nog weer een haakse bocht (pad links met 
‘Pieterpad-bordje’ bij kapelletje negeren) en hij gaat over in de Stapperstraat. Aan het einde linksaf, Veerweg. Deze 
buigt na ca 200 meter naar rechts en komt uit bij een veer. Met het veer de Maas oversteken.  
 
Lees nu verder bij kaart 27. 
 



 

 

 


