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Marialint Limburg 
(fiets)routes rond Venlo 

 

Marialint Limburg 
 
Verspreid over het Limburgse land treffen we grotere en kleinere Mariakapellen aan. Elk 
Mariakapelletje, vertelt zijn eigen verhaal. De duizenden aangestoken kaarsje, de vele bloemen, 
de wanden vol ex-voto’s uit dankbaarheid laten zien hoezeer de devotie tot de Maagd Maria nog 
steeds het leven van heel veel gelovigen blijft bepalen.  

Het zijn plekken waar men tot Maria komt bidden, haar komt bedanken voor haar moederlijke 
zorg en steun, voor haar bemiddeling bij ziekte of zorgen, pijn of komt haar vragen haar om 
kracht.  

De gezamenlijke bedevaartsoorden in Limburg hebben een Marialint samengesteld. Rondom elk 
groot Mariabedevaartsoord zijn fietstochten uitgezet die langs kleinere Mariakapelletjes in de 
omgeving voeren. 

Informatie over deze verschillende fietstochten is te vinden op de volgende websites: 

Tienray www.kleinlourdes.nl 
Venlo www.rkvenlo.nl 
Roermond www.kapelinhetzand.nl 
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl 
Maastricht www.sterre-der-zee.nl 
Wittem www.kloosterwittem.nl 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 
- Federatie Maasdorpen 
- Stichting Vrienden van Kapel van Genooy 
- Stichting 1880 Roermond 
- Mr. Paul de Gruyter Stichting 
- Hendrix’ Stichting 
- Basiliek Sittard 
- O.L.V Sterre der Zee Basiliek Maastricht 
- Edmond Beel Stichting 
- Erfgoedcentrum De Domijnen 
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Twee (fiets)routes langs Mariakapellen rond Venlo 
 

Route ten noorden van Venlo (25 km) 
Kapel van Genooi (Venlo-Noord) - Velden - ’t Ven - Kapel van Genooi 

 

 
Route ten zuiden van Venlo (55 km) 

Kapel van Genooi (Venlo-Noord)-  
Steyl - Kessel - Belfeld -  

Kapel van Genooi (Venlo-Noord) 
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Beschrijving van de route ten noorden van Venlo 
Start eventueel bij treinstation Venlo 
Ga na 62 m op de kruising rechtsaf naar Kaldenkerkerweg. 
Ga na 69 m bij kruispunt terug (naam blijft Kaldenkerker-
weg). Ga na 112 meter bij de rotonde schuin links naar 
Koninginnesingel. Ga na 318 m bij de rotonde rechtdoor 
(naam wordt Prinsessesingel). Ga na 271 meter bij de  
T-splitsing rechtsaf naar fietspad. Ga na 193 m bij einde 
rechtsaf naar Havenkade. Ga na 174 meter bij de zijstraat 
rechtdoor (naam wordt Maaskade). Ga na 285 m bij de 
rotonde schuin links (blijft Maaskade). Ga na 85 meter bij 
de zijstraat rechtdoor (naam wordt Sint Urbanusweg). Ga 
na 884 meter bij de zijstraat schuin links naar 
Genooyerweg. Ga na 886 m bij de zijstraat rechtsaf naar 
Genooyerkapelweg.  
Ga na 157 meter bij het kruispunt rechtsaf naar Sint 
Urbanusweg. Je komt na 30 m bij Urbanusweg 77, de Kapel 
van Genooij (zie nr 1). 
 

OF Start met de rug naar de Kapel van Genooi (zie nr 1) bij Urbanusweg 77. 
 

Steek na 63 m schuin naar rechts de weg over naar Hakkesstraat. Ga na 479 m bij het kruispunt 
schuin links (naam blijft Hakkesstraat). Na 280 m komt u bij Hakkesstraat 30 (zie nr 2, Lourdesgrot 
Albertushof). Ga na 9 m terug, ga na 291 m na de oversteek rechtsdoor, ga na 360 m bij de zijstraat 
schuin rechts en na 110 m bij kruispunt rechtsaf naar Urbanusweg. 
Ga na 291 m bij kruispunt rechtdoor (naam wordt Oude Venloseweg). Ga na 574 m bij kruispunt 
schuin links naar de Krosselt. Ga na 314 m bij T-splitsing schuin rechts naar Genooierweg. Ga na 
942 m op de kruising linksaf naar Vorstweg. 
Ga na 1,1 km op de kruising rechtsdoor (naam wordt Stappersstraat). Ga na 413 m bij de T-
splitsing rechtsaf naar Veerweg. Ga na 159 m bij de Y-splitsing schuin rechts naar Kloosterstraat. 
Ga na 147 m schuin links naar Markt.  
Ga na 151 m bij kruispunt rechtdoor (naam wordt Schandeloseweg).  
Ga na 1,0 km bij kruispunt linksaf naar Vilgert. Na 168 m komt u bij Vilgert 3, Kapel Maria Hulp 
der Christenen (zie nr 3 ). 
Ga verder op de Schandeloseweg, bij het kruispunt schuin links. Ga na 959 m op de kruising 
rechtdoor (de naam wordt Schandelo). Na 837 m komt u bij Schandelo 31(A), Kapel van 
O.L.Vrouw Altijddurende Bijstand (zie nr 4). Vervolg de route en ga op de kruising linksaf (naam 
blijft Schandelo). 
Ga na 62 m bij de zijstraat linksaf naar Schaapsbroek Veldweg. Ga na 109 m bij Y-splitsing schuin 
rechts (naam blijft Schaapsbroek Veldweg, richting knooppunt 95. Ga na 57 m bij de zijstraat 
schuin links, richting knooppunt 95. Ga na 426 m bij knooppunt 95 rechtdoor naar knooppunt 97 
(tussen knp 95 en 97 komt u in Venlo).  
Ga na 4,3 km bij knooppunt 97 schuin rechts naar Weselseweg.Na 119 m komt u bij Weselseweg 
56, Kapel van O.L. Vrouw in ’t Ven (zie nr 5). Ga bij knooppunt 97 rechtdoor naar knooppunt 39. 
Ga na 264 m bij knooppunt 39 schuin rechts naar knooppunt 38. Ga na 2,9 km bij knooppunt 38 
scherp rechts naar Louisenburgweg. 
Ga na 425 m bij de zijstraat rechtdoor (naam wordt Klagenfurtlaan). Ga na 91 m bij kruispunt linksaf 
(naar Louisenburg). Ga na 29 m bij de zijstraat schuin rechts (Klagenfurtlaan). Ga na 241 m bij de 
rotonde schuin rechts (naar Postweg). Ga na 368 m bij de zijstraat rechtsaf (naar Schaapsdijkweg). 
Na 353 m komt u bij Schaapsdijkweg 81, Mariakapelletje Fliegerhorst (zie nr 6). 
Nu kunt u terugrijden naar de Postweg en de Groote Heide bezoeken of u kunt rijden naar 
knooppunt 10 (Station Venlo) en dan naar knooppunt 7 (is beginpunt van de route).  
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Kapellen langs de fietsroute ten noorden van Venlo 

Kapel van Genooi (ev. station) - Velden - ’t Ven -  
Kapel van Genooi (ev. station) 

1. Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen, Venlo, Genooi 
 Urbanusweg 77, Venlo 
Dagelijks bezoeken zo’n 500 mensen deze devotie- en bedevaartkapel. De kapel is gewijd aan Onze 
Lieve Vrouw 'Hulp der Christenen', in de volksmond O.L. Vrouw van Genooi genoemd, de 
beschermvrouw van Venlo.  
De kapel werd gebouwd in 1423 naar voorbeeld van de kapel van Loreto in Italië. De naam verwijst 
naar de ligging van de kapel: in dat (gene) buitengebied (ooij) van de stad. Toen stond er rond de kapel 
een klooster en een boerderij.  
In 1917 heeft de architect Pierre Cuijpers de kapel uitgebreid tot wat de kapel nu is. 
De verering van het genadebeeld dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. Begonnen als een strikt 
Venlose cultus kreeg de kapel in de loop der eeuwen ook grote aantrekkingskracht op pelgrims uit de 
regio en van ver daarbuiten.  
De gebouwen rond de kapel zijn een aantal jaar geleden gerestaureerd en kregen een nieuwe functie. 
De voormalige boerderij, Genooierhof, werd een pelgrimshuis gelegen aan de route naar Santiago de 
Compostella en het ertegenover gelegen gebouw, de Genuujerie, werd een koffieschenkerij gerund 
door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het terrein bevindt zich ook nog een 
authentiek Kruiswegpark. 

2. Lourdesgrot Albertushof 
  Hakkestraat 30, Venlo 
Oorspronkelijk was het voormalig klooster Albertushof een 
boerderij, ook wel Hendrikkenhof genaamd. Omstreeks 1905 
werd deze aangekocht door de paters Dominicanen als 
buitenverblijf voor hun studenten. Vanaf 11 januari 1939 
huisvestte Albertushof het missiehuis van de Zusters 
Dominicanessen. Vanuit Albertushof vertrokken circa zestig 
zusters naar de missie in Zuid-Afrika.  
De Lourdesgrot is in 1948 gebouwd maar in 2009 helaas ingestort tijdens een hevige storm. De grot 
kon worden gerestaureerd. Tijdens de opruimings-werkzaamheden voor de restauratie werd een 
glazen cilinder gevonden, mogelijk een deel van een fles, met briefjes erin. Deze briefjes bevatten een 
lijst van de oorspronkelijke gevers die de grot mogelijk hebben gemaakt, gebeden en zelfs een relikwie 
van de "Blessed Martin de Porres O.P." uit New York. Alle briefjes zijn weer ingemetseld in de nieuwe 
grot, samen met enkele nieuwe opdrachten, de kennisgeving van het jaartal van de wederopbouw en 
de naam van de opbouwer. 
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Venlo en de Tweede Wereldoorlog 
De drie hiernavolgende Mariakapellen vinden hun ontstaan aan de gebeurtenissen die daar tijdens de 
Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef het volgens oudere mensen in ’t Ven relatief rustig. Toch was 
het oorlogsgeweld dichtbij. Denk aan het op een dikke kilometer afstand gelegen Fliegerhorst, het 
vliegveld van de Duitse bezettingsmacht. Gelegen op zowel Duits als Nederlands grondgebied. De aan- 
en afvoer van troepen en materieel over de Straelseweg. Huize Nazareth werd door de Duitsers 
gevorderd om manschappen onder te brengen. Het geronk van de overvliegende geallieerde 
vliegtuigen die de Duitse steden en de maasbruggen bombardeerden. Vense jongens die in het leger 
dienden en dwangarbeiders die in de latere oorlogsjaren in Duitsland te werk werden gesteld. Er werd 
gedaan wat men kon. Onderduikers en evacués vonden onder andere plek in het klooster Albertushof 
van de zusters Dominicanessen. En natuurlijk was er veel schade door ingeslagen granaten. 

Na afloop van de oorlog realiseerden velen zich wat een geluk het was de oorlog te mogen overleven. 
Daarvoor wilde men vanuit een goede katholieke traditie de hemel prijzen. Uit dankbaarheid werden 
dan ook overal in het land kruisen geplaatst en kapelletjes gebouwd. Zo ook in ’t Ven. Aan de 
Weselseweg het kapelletje Onze Lieve Vrouw in ’t Ven, aan de Schoolweg een kruis en in de tuin van 
Albertushof een Lourdesgrot. 

3. Maria, Hulp der Christenen 
  Vilgert 3, Velden 
Deze kapel werd in 1812 gebouwd op de plek waar in dat jaar de monstrans van 
de kerk van Velden was teruggevonden. Deze was tijdens de Franse bezetting 
jarenlang verborgen in de bodem. 
Uit dankbaarheid voor het terugvinden ervan schonk de Veldense kerk het 
originele houten Mariabeeld aan de kapel. 

4. Onze Lieve Vrouw Altijddurende Bijstand 
 Schandelo 31A, Velden 
De vondst van Romeinse villa’s en grafvelden duidt erop dat in Schandelo al 
bewoning was tijdens de Romeinse periode.  
De gevonden 15e -eeuwse resten van een Mariakapel laten zien dat dit gebied in 
de Middeleeuwen bewoond was.  
De gevonden resten liggen onder de huidige Mariakapel. Deze Kapel van Onze 
Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand werd gebouwd ca. 1428 en in 1930 
overgedragen aan de Kerk. De tekst op het doek voor het altaar ‘O, Maria, sta ons 
bij’ herinnert aan de WO-II. Schandelo lag toen zwaar onder vuur vanwege een 
in de buurt gelegen Duits schijnvliegveld. 

5.  Kapel Onze Lieve Vrouw in ’t Ven 
  Weselseweg 56, Venlo  
Na afloop van de oorlog realiseerden velen zich wat een geluk het was 
de oorlog te mogen overleven. Uit dankbaarheid hiervoor werden dan 
ook overal in het land kruisen geplaatst en kapelletjes gebouwd. Zo ook 
in ’t Ven: naast de huidige Weselseweg het kapelletje Onze Lieve Vrouw 
in ’t Ven, aan de Schoolweg een kruis en in de tuin van klooster 
Albertushof de genoemde Lourdesgrot. In de glas-in-loodramen van de 
kapel werd de tekst vermeld “omdat wij gespaard zijn gebleven is deze 
kapel in 1948 gebouwd”. Tot op heden verzorgen buurtbewoners de 
kapel. In de Mariakapel werd een uit hout gesneden Mariabeeld geplaatst met het Kindje Jezus op 
de arm, afkomstig uit de oude, in de oorlog verwoeste, Nicolaaskerk in Venlo. Begin 21e eeuw viel 
de oorspronkelijke boerderij onder de slopershamer. De Mariakapel bleef dit lot bespaard. Met de 
inzet van veel buurtbewoners werd deze, inclusief het glas-in-lood, gerestaureerd. De 
(her)inwijding vond plaats op 1 mei 2005.  
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6. Mariakapel Fliegerhorst,  
 Groote Hei Venlo 
 tegenover Schaapsdijkweg 81 
 
Dit wegkapelletje, gewijd aan Maria, was in de Tweede Wereldoorlog 
een wachthuisje bij de Westelijke hoofdingang van Vliegveld 
Fliegerhorst Venlo, het Duitse vliegveld op de Groote Heide. Bij het 
hoofdwachtgebouw op het Vliegveld waren cellen voor Duitse 
Soldaten en voor bemanningsleden van de neergehaalde geallieerde 
bommenwerpers. 
Nachtjagers van Fliegerhorst Venlo maakten het tijdens WO-II de 
geallieerde piloten lastig om het Ruhrgebied aan te vallen. Nu resten 
van de gevreesde luchtmachtbasis nog maar enkele gebouwen: de verkeerstoren (nu klimtoren) en de 
lege vlakte met start- en landingsbanen (nu een zweefvliegveld). 
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Beschrijving van de route ten zuiden van Venlo 
 
Start bij de Urbanusweg 77, de Kapel van Genooij (zie nr 1). 
 
Van de Kapel van Genooi rijdt u zuidwaarts richting knp 7. U 
heeft de rivier de Maas steeds aan uw rechterzijde. 
Dan via knp 10 en 8 naar knp 5. Hier rijdt u het kloosterdorp 
Steyl binnen. Al van een afstandje zie je de spitse torens van 
Missiehuis St.Michaël. Het statige kloostercomplex uit 1875 
staat prachtig te pronken aan de oever van de Maas. 
U rijdt hier kloosterdorp Steyl binnen (zie nr 7) 
 
 

 
 
 
 
Ga na 483m bij het einde rechtdoor, naam wordt 
Sint Michaelstraat.  
Ga na 367m bij de Y-splitsing schuin links naar 
Veerweg.  
Ga na 54m bij de zijstraat rechtsaf naar Sint 
Michaelstraat.  
Je komt na 15m bij Missiemuseum Steyl in Steyl.  
Ga na 122m op de kruising schuin rechts naar 
Maashoek. Hier ligt de Botanische tuin 
Jochumhof. 

Vanaf knp 5 in Steyl linksaf de Veerweg op en 
steek met het veer de Maas over. Vervolg de 
route naar knp 04 en 58 in Baarlo. Daarna langs 

de Maas naar knp 54. Hier volgt u even de richting naar knp 55 over de Bosakkerweg. Op nummer 
8 bevindt zich de Mariakapel van Kessel-Hout (zie nr 8). 
Keer om en ga terug naar knp 54 en fiets verder naar knp 53 in Kessel. In het begin van de 
bebouwde kom van Kessel fietst u rechtsaf de Baarlosestraat op. 
Bij de tweede weg naar links, de Molenstraat, bevindt zich de Molenkapel van O.L.V. 
Altijddurende Bijstand (zie nr 9). 
Fiets terug naar de route en vervolg richting knp 53. Steek in Kessel de Maas over met het veer 
en fiets verder naar knp 6. Fiets verder richting knp 76. De route loopt langs de Haagweg richting 
Kessel-Eik. Waar de Haagweg overgaat in de Neerstraat, na de kruising met de Maasstraat, 
bevindt zich de Mariakapel van Kessel-Eik (zie nr 10). 

Volg de Rijksweg naar knp 6 en verder naar knp 2 in Reuver. Fiets verder naar knp 99. Vlak 
daarvoor ligt de buurtschap Ronkenstein. Ga vlak daarvoor linksaf de Onderste Hofweg op. 
Aan de rechterkant van deze zandweg ligt de  
Maria-der-Troostkapel / Kapel met de fluitende Engel (zie nr 11) direct voor de “Onderste Hof”. 
Fiets terug naar Ronkenstein en fiets verder naar knp 99. Fiets daarna door naar knp 70 in Belfeld. 
Fiets verder naar knp 05. Hierbij gaat de route een heel stuk langs de Maas. Bij de stuw gaat de 
route even langs de Rijksweg. Daarna weer langs de Maas. 
Bij de bebouwing van Mergelstraat gaat u van de route af. Volg de Mergelstraat, steek de Rijksweg 
over en volg de Geloër Kapelweg tot de Kapel van Geloë O.L.V. Hulp in alle Nood (zie nr 12). 
Vanaf hier fietst u weer terug naar Venlo. 
  



 8 

Kapellen langs de fietsroute ten zuiden van Venlo 

Kapel van Genooi (ev. station) 
 - Steyl - Kessel-Hout - Kessel-Eik - Belfeld-Geloë 

Kapel van Genooi (ev. station) 
 

1. Onze Lieve Vrouw Hulp der Christenen, Venlo, Genooi 
 Urbanusweg 77, Venlo 
Dagelijks bezoeken zo’n 500 mensen deze devotie- en bedevaartkapel. 
De kapel is gewijd aan Onze Lieve Vrouw 'Hulp der Christenen', in de 
volksmond O.L. Vrouw van Genooi genoemd, de beschermvrouw van 
Venlo.  
De kapel werd gebouwd in 1423 naar voorbeeld van de kapel van Loreto 
in Italië. De naam verwijst naar de ligging van de kapel: in dat (gene) 
buitengebied (ooij) van de stad. Toen stond er rond de kapel een 
klooster en een boerderij.  
In 1917 heeft de architect Pierre Cuijpers de kapel uitgebreid tot wat de kapel nu is. 
De verering van het genadebeeld dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. Begonnen als een strikt 
Venlose cultus kreeg de kapel in de loop der eeuwen ook grote aantrekkingskracht op pelgrims uit de 
regio en van ver daarbuiten.  
De gebouwen rond de kapel zijn een aantal jaar geleden gerestaureerd en kregen een nieuwe 
functie. De voormalige boerderij, Genooierhof, werd een pelgrimshuis gelegen aan de route naar 
Santiago de Compostella en het ertegenover gelegen gebouw, de Genuujerie, werd een 
koffieschenkerij gerund door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op het terrein bevindt 
zich ook nog een authentiek Kruiswegpark.  

De nummers 2 tot en met 6 maken deel uit van de route ten noorden van Venlo 

7.  Kloosterdorp Steyl 
 
Het ontstaan van Steyl is nauw verweven met handelsroutes die 
gebruik maakten van de Maas. Al in de Romeinse oudheid speelde 
Steyl hierbij een rol.  
Als gevolg van de Kulturkampf worden in 1875 in Duitsland kerken 
en kloosters gesloten. Alle kloosterordes van toen zijn nog in Steyl 
aanwezig.  
Kloosterdorp Steyl straalt nog steeds een meditatieve sfeer uit. In 
de kloostertuin van klooster St. Michaël zien we Lourdesgrot. 
Verder biedt Steyl het Missiemuseum, een fraaie botanische tuin 
Jochumhof, het Limburgs Schutterij Museum, het Wereldpaviljoen en volop horeca. 
 

In Steyl gaat u vanaf knooppunt 05 de Veerweg op. Met het veer steekt u de Maas over om verder 
te fietsen aan de andere oever van de Maas. U komt dan in Baarlo. U fietst nu verder naar het 
zuiden, richting Kessel. 

8. Kessel-Hout, Mariakapel  
Bosakkerweg 8  

Deze kapel werd omstreeks 1870 gebouwd door Peter Mertens, 
uit dankbaarheid voor de genezing van zijn chronische hoofdpijn! 
(bron: website “Kerkgebouwen in Limburg”) 
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9.  Kessel 
 O.L.Vr. Altijddurende Bijstand, “Molenkapel” 
 Hoek Molenstr./ Baarloseweg 

 
Tot 1944 stond tegenover deze kapel een uit de 16e eeuw 
stammende windmolen, die op 19 nov. 1944 vanaf de oostkant 
van de Maas door de Duitse troepen in brand is geschoten; ter 
herinnering hieraan ligt ter linkerzijde van de kapel een 
molensteen; de kapel stamt uit 1918 en is in 1981 
gerestaureerd. 

 
 

10.    Kessel-Eik  
 Mariakapel,   
 Neerstraat 60 
 
De kapel (uit 1892) werd in 1977 gerestaureerd. Het 
Madonnabeeld is een kopie van het beeld uit de naast-
gelegen en tot ruïne vervallen oorspronkelijke kapel aan de 
Maasstraat. 
 
 

11.    Reuver  
 Maria-der-Troostkapel / Kapel met de fluitende engel 
 
Deze kapel is gebouwd door de paters Kruisheren, getuige de gevelsteen 
boven de ingang met het wapen van deze orde; eerste vermelding:  
1761 “Kapel met de fluitende Engel”. 
De kapel bevindt zich in de idyllische buurtschap Ronkenstein 
(beschermd dorpsgezicht en een ‘absolute must’!) 
 

 

12. Onze Lieve Vrouw Hulp in Alle Nood 
  Belfeld-Geloë 
 (Geloër) Kapelweg 7, Belfeld 
 

We maken een sprong in de tijd en gaan 
terug naar de nacht van 8 op 9 april 1943. 
De lucht boven Noord-Limburg is gevuld 
met het zware gebrom van geallieerde 
bommenwerpers die op weg zijn naar 
Duitse steden. Vanaf het vliegveld op de 
Groote Heide in Venlo stijgen Duitse 
jachtvliegtuigen op. De zoeklichten van de 
bezetter tasten de lucht af. Een geallieerde 
piloot probeert zich te redden, maar kon 
niet voorkomen dat een zware bom 
neerkomt bij het kapelletje. Het kapelletje 

was volledig weggevaagd, maar tussen de puinhopen lag daar ongeschonden het Mariabeeld. 


