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STARTPUNT
Q-PARK MAASBOULEVARD

P Q-park Maasboulevard 
Parkeergarage de Roermondse Poort

HOE WERKT DE 
SPEURTOCHT? 

WINACTIE

De speurtocht is bedoeld voor jong en oud en je kunt geheel zelf 
kiezen wanneer je deze gaat wandelen. Er is een centraal startpunt 
gekozen met parkeergelegenheid. De route maakt een mooi rondje 
door het centrum van Venlo. 

De tocht leidt langs verschillende bezienswaardigheden in de 
binnenstad van Venlo. Het is een unieke, verrassende én leerzame 
manier om kennis te maken met de binnenstad van Venlo.
De opdrachten zijn zowel vragen als foto-opdrachten. De antwoor-
den van de vragen vind je ter plekke bij de bezienswaardigheid of je 
algemene kennis wordt flink op de proef gesteld. Uiteraard kun je 
altijd een hulplijn inschakelen door te zoeken op internet.

Wil je kans maken op een cadeaubon van De Maaspoort? Maak van 
alle foto’s die tijdens de speurtocht zijn gemaakt een creatieve col-
lage en stuur deze naar pr@maaspoort.nl!

Veel plezier!

?
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Q-PARK  
MAASBOULEVARD
Je staat nu voor de ingang van Q-park Centrum Maasboulevard.

Loop in het zuidoosten op de Prinsessesingel richting de  
Tegelsepoort (75 m)

Het Romerhuis bevindt zich aan je linkerzijde

ROMERHUIS1
Het Romerhuis is een goed bewaard gebleven woonhuis met een 
winkel in de laat-gotische stijl. Het is in baksteen uitgevoerd met 
een trapgevel en kleine siertorentjes. Het is in oude stijl  
gerestaureerd, nadat het schade had opgelopen in de oorlog.

Vraag 1: Het Romerhuis is een van de oudste huizen van Venlo. In 
welk jaartal is het huis gebouwd?

Vraag 2: Welke producten kun je kopen in het Romerhuis?

TIP: Bekijk het gebouw goed, je herkent nog veel oude  elementen sinds 
de restauratie.

?

?
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DE ROUTE
Loop naar het noordoosten op de Kwartelenmarkt, richting de 
Jodenstraat (15 m)

Sla rechtsaf om op de Kwartelenmarkt te blijven (30 m)

Sla rechtsaf naar de Grote Beekstraat (75 m)

Weg vervolgen naar de Kleine Beekstraat (85 m)

Steek over naar de Dominicanenstraat (130 m)

Sla rechtsaf naar de Spoorstraat (30 m)

Sla linksaf naar de Koninginnesingel (160 m)

Neem de 2e afslag op het Koninginneplein naar het  Stationsplein (65 
m)

Het Station Venlo bevindt zich aan uw rechterzijde

HET STATION2
Het eerste station in Venlo werd geopend op november 1865. Toen 
de bouw van het eerste station werd gepland, was Venlo een  
vestingstad en omgeven door militaire gronden. Het emplacement 
moest buiten de militaire gronden worden gebouwd en kon pas  
enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog worden verbouwd. Hier-
door kon het station dichterbij het centrum worden opgebouwd.

Vraag 1: Waar lag het oorspronkelijke station van Venlo??
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Vraag 2: Welke architect heeft het stationsgebouw ontworpen??

Vraag 3: Hoe heet de spoorlijn die van Venlo naar Nijmegen leidt??

DE ROUTE
Ga met uw rug richting Station Venlo staan. 

Loop op het noordwesten richting het Koninginneplein  
(65 m)

Neem de derde afslag op het Koninginneplein naar de Keulsepoort 
(90 m)

Kijk naar uw rechterzijde en u ziet de volgende stop: Het Limburgs 
Museum

Vraag 4: Welke 3 treinvervoerders stoppen bij Station Venlo??
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HET LIMBURGS 
MUSEUM3

Het Limburgs Museum is het museum voor cultuur en geschiedenis 
in Limburg. Het museum verzamelt, toont en vertelt verhalen over 
Limburg.

Limburg is een bijzondere provincie. Hier vestigden zich de eerste 
mensen en later de eerste boeren. Hier kwamen de Romeinen ons 
land binnen, hier leegden de eerste christenen en ontstonden de 
eerste steden.

Het museum staat op de plek waar eeuwenlang de stadsmuren en 
vestingwerken van de stad Venlo lagen. Het  
museum biedt wisselende tentoonstellingen over Limburg.

Vraag 1: Het Limburgs Museum is onderdeel van 3  
provinciale musea in Limburg. Welke 2 andere musea zijn hier ook 
onderdeel van?

?

Vraag 2: Hoe heet het park waar het Limburgs Museum aan is  
gevestigd?

?

Vraag 3: Welke kernwaarden streeft het Limburgs Museum na? 
Noem er tenminste 3.?
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DE ROUTE
Loop richting het noordwesten op de Keulsepoort richting de Op 
het Laer (100m).

Museum van Bommel van Dam bevindt zich aan uw  
rechterzijde

MUSEUM VAN-
BOMMEL VAN DAM4

Museum van Bommel van Dam is een museum voor  
moderne kunst in Venlo. Er worden veelal schilder- en  
tekenkunst, beeldhouwkunst, fotografie en installaties  
geëxposeerd. 

In november 2017 sloot het museum haar deuren om te verhuizen 
naar een nieuwe locatie. Dit wordt momenteel nog verbouwd.

Vraag 1: Wat was voorheen gevestigd in het gebouw dat momenteel 
verbouwd wordt en het museum zich in gaat vestigen? 

Vraag 2: De stichting Van Bommel van Dam reikt eens in de 3 jaar 
een prijs uit aan een veelbelovende kunstenaar uit Nederland of 
Noordrijn-Westfalen. Aan welke twee eisen moet een kunstenaar 
voldoen om kans te maken op deze prijs?

?

?
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HEILIG  
HARTBEELD5

Aan de voorzijde van museum Van Bommel van Dam bevindt zich 
het Heilig Hartbeeld.  Op 5 juni 1921 werd het door Bisschop Lauren-
tius Schrijnen uit Roermond onthuld. Het beeld geeft een Christus-
figuur weer en staat op een grafeerde granieten sokkel. De scriptie 
luidt: Regi Suo Cives (de burgers aan hun koning).

Opdracht: Maak een foto bij het Heilig Hartbeeld. 

DE ROUTE
Loop naar het noorden op de Keulsepoort, richting de Nassaustraat 
(40 m)

Sla links af naar de Parade om vervolgens rechtsaf de Keizerstraat in 
te lopen (25 m)

De Domani bevindt zich aan uw linkerzijde

DOMANI6
Domani is gelegen aan het Dominicanenplein in hartje Venlo. De 
naam is af te leiden uit het Latijn. In 2005 verlieten de laatste paters 
het gebouw en is het in 2007 heropend als o.a. cultureel podium.

Vraag 1: Wat is de Nederlandse vertaling van Domani??
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Vraag 2: Waar diende de Domani voorheen voor??

KEIZERSTRAAT7
Loop richting de Keizerstraat. De Keizerstraat in Venlo wordt van 
oudsher in de volksmond Floddergats genoemd omdat het smalle 
16e eeuwse straatje vroeger in een modderpoel veranderde bij een 
paar spatten regen. 

Vraag 1: Waar heeft deze straat zijn naam aan te danken? ?

De Floddergats voert langs het hek dat de Dominicanenkerk  
omzoomt. Op het hek heeft een kunstenaar köpkes (hoofdjes) gep-
laatst die op humoristische wijze persoonstyperingen en een aantal 
uitdrukkingen en liedjes uit het Venloos dialect uitbeelden.

Vraag 2: Hoe heet deze Venlose Kunstenaar??
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DE ROUTE
Loop naar het Ursualastraatje, richting de Klaasstraat (60m)

Sla linksaf naar de Klaasstraat (140 m)

Sla rechtsaf naar de Vleesstraat (95 m)

Tip: Kijk eens goed om je heen en naar de panden boven de winkels in 
de Vleesstraat en ontdek de historie van een van de oudste straten van 
Venlo!

Sla linksaf naar de Markt (40 m)

Sla rechtsaf om op de Markt te blijven (45 m)

Het Stadhuis bevindt zich aan uw rechterzijde

HET STADHUIS8
Het Stadhuis van Venlo is een vrijstaand stadhuis in een renais-
sancestijl gebouwd. Het ligt aan het centrale plein, De Markt, op 
de kruising met diversen staten. Het Stadhuis heeft tussen 2007 en 
2009 weer een grondige renovatie ondergaan.

Tip: Loop een rondje om het gebouw en kijk naar alle mooie uiterlijke 
kenmerken: glas-in-lood ramen, leeuwen op de buitentrappen, etc.

Vraag 1: Wat is de huidige functie van het Stadshuis van Venlo nu??

Opdracht: Maak een foto bij het Stadhuis. Voeg deze samen in een 
collage met de andere foto-opdrachten tijdens de speurtocht. En maak 
kans op een cadeaubon van de Maaspoort.
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DE ROUTE
Loop in het noordoosten op de Markt, richting de Peperstraat (30 
meter)

Sla linksaf naar de Peperstraat (80 meter)

Poppodium Grenswerk bevindt aan uw rechterzijde

POPPODIUM 
GRENSWERK9

Grenswerk is een middelgroot podium voor popmuziek in de ge-
meente Venlo. De naam Grenswerk werd gekozen om twee redenen. 
Ten eerste wil het poppodium nieuwe grenzen opzoeken op allerlei 
manieren. Ten tweede wil het poppodium de grenzen van Venlo en 
Duitsland optimaal benutten en ook bezoekers uit het Ruhrgebied 
trekken.

Vraag 1: Met welke organisaties werkt Poppodium Grenswerk nauw 
samen? Noem er tenminste 2.?

Vraag 2: In oktober 2014 opende Grenswerk haar deuren. Wie gaf 
het eerste officiële concert in Grenswerk??
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Loop naar het noordwesten op de Peperstraat, richting de Maass-
chriksel (50 m)

Sla linksaf naar de Havenkade (80 m)

DE ROUTE

Opdracht: Stop even op de Havenkade en geniet van het uitzicht. Maak 
een foto met de Maas op de achtergrond. 

Aan je linkerzijde bevindt zich De Luif (vestingwerken)

DE LUIF10
Tot ver in de 19e eeuw was Venlo omringd door vestingwerken. In 
de ringmuur om de vestingstad bevonden zich 4 stadspoorten. De 
Luif is één van de weinige overgebleven vestingwerken. Omdat een 
groot deel is verdwenen tijdens de aanleg van de nieuwe Maas-
boulevard, wordt er extra zuinig omgegaan met dit laatste stuk 
historisch erfgoed.

Opdracht: Maak een foto bij de oude vestingwerken.

Vervolg je route en ga linksaf (50m)

De Maaspoort Theater & Events bevindt zich aan je linkerzijde

DE ROUTE
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DE MAASPOORT 
THEATER & EVENTS 

11

De Maaspoort is de grootste podiumkunstvoorziening in Noord- en 
Midden-Limburg. Het gebouw dateert deels al uit 1984. De Maas-
poort presenteerde zich vanaf het begin met een breed palet aan 
podiumkunstvoorstellingen, vooral op het gebied van dans, visueel 
theater en muziek. In het programma was en is de professionele  
podiumkunst van groot belang, maar De Maaspoort initieert en 
ondersteunt ook voorstellingen op semiprofessionele en amateur-
basis en is een succesvolle evenementenlocatie.

Naast theater en evenementenlocatie, bevat De Maaspoort meer-
dere horecagelegenheden in haar gebouw. Dit zijn: Bistro de Luif, 
Cabillaud en het Scheuten terras. Aan de zijkant van het gebouw 
bevindt zich ook het Theaterhotel Venlo.

Opdracht: Tijdens de vragen is het van belang dat je het gebouw van 
alle kanten gaat verkennen. Loop er omheen en ontdek de veelzijdigheid 
van het gebouw.

Vraag 1: Leg uit hoe je de vorm van het kabbelende water terug kunt 
zien in de vormgeving van het gebouw. Noem minimaal 2  
kenmerken.

?

Vraag 2: Waar verwijst de naam van De Maaspoort naar??

Vraag 3: Kijk naar binnen! Hoe herken je de oude architectuur in de 
binnenzijde van het gebouw??

DE MAASPOORT 
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Vraag 4: Hoe heet de grootste theaterzaal van De Maaspoort??

Vraag 5: Ga naar de website van De Maaspoort. Bekijk het  
programma en noem tenminste 3 genres die jij leuk vindt.?

Vraag 6: Draai je om, op de Oude Markt zie je een beeld staan dat in 
1985 is gemaakt door Fons Bemelmans. Hoe heet dit beeld en waar 
staat het symbool voor?

?

BISTRO DE LUIF

Vraag 1: Waar is de naam Bistro de Luif van af te leiden??
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Vraag 2: Kijk door de ramen naar binnen in het restaurant. Hoe zou 
je de stijl omschrijven??

RESTAURANT CABILLAUD

Vraag 1: Wat is de slogan van restaurant Cabillaud??

Loop weer richting De Markt.

Aan de linkerzijde van het Stadhuis vind je de ingang van  
Theaterhotel Venlo

DE ROUTE
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THEATERHOTEL12

Vraag 1: Loop naar de ingang van het Theaterhotel aan de zijkant van 
De Maaspoort. Hier liep vroeger een straatje. De hotelbar is naar dit 
straatje vernoemd. Hoe heet dit straatje?

?

Vraag 2: Bij de ingang van het Theaterhotel zie je veel oude element-
en van de straatjes van vroeger terug. Noem tenminste 2 elementen 
die je herkent.

?

Loop naar het zuidoosten op de Maaspoortpassage, richting de 
Markt

Sla rechtsaf naar de Peperstraat (30m)

Weg vervolgen naar de Sint Jorisstraat (90 m)

Sla linksaf naar de Grote Kerkstraat (100 m)

Het Ald Weishoès bevindt zich aan je linkerzijde

DE ROUTE
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ALD WEISHOÈS13
Het Ald Weishoès, een vroeg-17e-eeuws, in Gelderse  
Renaissancestijl gebouwd rijksmonument, ligt op de hoek  
van de Grote Kerkstraat en de Kleine Kerkstraat van Venlo. 

Vraag 1: Wat is de Nederlandse vertaling van ‘Ald Weishoès’??

Vraag 2: Waar diende dit gebouw vroeger o.a. voor??

Loop richting de T-splitsing: de Grote Kerkstraat, richting de Kleine 
Kerkstraat, Sint Martinuskerk en draai je richting deze kerk

De Sint Martinusbasiliek bevindt zich voor je

DE ROUTE
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SINT MARTINUS-
BASILIEK

14

De Sint-Martinusbasiliek is een gotische hallenkerk die tot stand 
kwam tussen 1410 en 1610. De toren is zeker 3 keer herbouwd en 
heeft een ui-vorm als bekroning. In 2018 heeft de kerk de eretitel tot 
basilica minor toegekend gekregen door paus Franciscus.  

De kerk herbergt waardevolle kunstschatten, onder ander gebeeld-
houwde barokke preekstoel, 15e eeuwse koorbanken en schilder-
stukken.

Opdracht: Maak een foto met de Sint Martinusbasiliek op  
de achtergrond.

Loop naar het noordoosten op de Sint Martinusstraat, richting de 
Monseigneur Boermansstraat (100m)

Sla rechtsaf naar de Monseigneur Boermansstraat (180m)

Aan je rechterzijde vind je het Rosarium

In het midden van het Rosarium staat een beeld, loop hier naartoe.

DE ROUTE

BEVRIJDINGS 
MONUMENT

15

Het Bevrijdingsmonument herdenkt de bevrijding van Venlo in 1945. 
Het voetstuk van het monument staat symbool voor de puinhopen 
van de verwoeste stad Venlo. Uit deze puinhopen rijst een vrouw op 
die haar kind ten hemel heft als symbool van het nieuwe en  
jonge leven.
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Opdracht: Maak een foto voor het monument.

Loop verder op de Monsigneur Boermansstraat tot het einde van de 
straat. 

Het Julianapark bevindt zich aan de overkant van de weg.

DE ROUTE

JULIANAPARK16
Het Julianapark diende vroeger als rangeertterein met een spoor-
verbinding naar Hamburg via Straelen. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd het terrein omgebouwd tot het Julianapark. In het park zijn 
tegenwoordig kleine stukken stadsmuur te vinden die afkomstig zijn 
van de Maasboulevard tijdens de aanleg hiervan.

Opdracht: Zoek een oud stadsmuur-element en maak een foto.

Vraag 1: Hoe heet het gratis festival dat iedere zomer plaatsvindt  
in dit park?

?

Vraag 2: Waar heeft de eerste editie van dit festival in 1977  
plaatsgevonden??
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Tip: Wandel lekker rond in het park en geniet van al het groen 
 en de natuur.

Loop naar het zuidwesten op de Deken van Oppensingel, richting de 
Keullerstraat (110m)

Sla rechtsaf naar de Keulsepoort (40 m)

Sla linksaf naar de Spoorstraat (130 m)

Sla rechtsaf naar de Koninginnesingel (190 m)

Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Prinsessesingel (240 m)

Q-Park Maasboulevard bevindt zich aan uw rechterzijde

DE ROUTE

EINDE
Wij hopen dat je een goede indruk hebt gekregen van wat de  
binnenstad van Venlo jouw allemaal te bieden heeft. Vergeet niet 
om je collage te sturen naar pr@maaspoort.nl om kans te maken op 
een Maaspoort Cadeaubon. 

Dankjewel voor je deelname aan het ‘Rondje Cultureel Venlo’.


