Landgoed Pelgrimshof
Op dit landgoed komen natuur en
kunst samen. Een mooi resultaat van
onze samenwerking met eigenaar
Jeroen Sanders.
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2 Ecoduct en heidelandschap
Het ecoduct zorgt ervoor dat de
nieuwe natuurgebieden met elkaar
worden verbonden en de dieren
uit verschillende leefgebieden
zich kunnen voortplanten. Aan
beide kanten vind je de nieuwe
heidelandschappen met heidevennen
waar je als wandelaar of ruiter heerlijk
doorheen kunt struinen.
3 Parc Zaarderheiken
Dit natuurgebied in ontwikkeling
biedt een prachtig recreatiegebied
voor wandelaars, recreatieve fietsers,
ruiters/menners, moutainbikers en
hardlopers. Geniet er nu al in alle
rust en zoek straks met je collega’s,
vrienden of familie de gezelligheid op
van het natuurpaviljoen. Of ontmoet
nieuwe vrienden op de 18 holes
golfbaan.
4 Ecologie
Binnen Greenport Venlo leven
veel planten en dieren. Door de
ontwikkelingen is het extra belangrijk
om voor voldoende en goede
leefgebieden te zorgen en deze ook
met elkaar te verbinden. Daarom
maken we 400 hectare natuur en
landschap. Daarnaast bouwen we
ecologische voorzieningen zoals
faunatorens voor vleermuizen
(4a), verblijven voor huismussen,
uilenkasten, een zwaluwwand
(4b) en veilige routes en (kunst)
burchten voor de das. Tijdens de
fietstocht kom je een aantal van deze
voorzieningen tegen.

Groote Molenbeek
In de omgeving Groote Molenbeek
werken we met samenwerkingspartners aan de ontwikkeling van het
beekdal. Zo gaat de Groote Molenbeek op plekken weer meanderen en
maken we voorzieningen zodat het
gebied het water langer kan vasthouden. Daardoor is het gebied beter
bestand tegen extreme weersomstandigheden zoals te veel water,
maar ook periodes van droogte.
Een belangrijke opgave vanwege
de klimaatverandering. Door deze
inrichting is er ook meer plek voor
dieren en planten en ontstaat er meer
biodiversiteit.
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Kraijelheide
Het natuurgebied Kraijelheide is van
grote cultuurhistorische waarde.
Op de heuvel ‘Boekenderberg (8a)’
overzie je dit mooie gebied met
daarin ook het herstelde Kolenven
(8b) en het kunstwerk de Galg
(8C). Dit kunstwerk verwijst naar
terechtstellingen die in een ver
verleden in dit gebied werden
voltrokken.
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Kunstwerken
Stap even af bij de monumenten
Hoeve Rust Roest (9a), Hoeve
de Berkt (9b) of de Galgenberg
(8c) en sta stil bij deze plekken
die herinneren aan een historisch
verleden.
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6 Duurzaamheid
We zetten in op een duurzame
regio. Zo zie je langs de spoorlijn
Venlo-Eindhoven acht windmolens
die samen 30.000 huishoudens
van groene energie voorzien. De
overcapaciteit van de zonnedaken
op de gasloze bedrijven op Trade
Port Noord, levert nog eens voor
19.000 huishoudens groene
energie. En via de Greenport
Bikeway en het fietspadennetwerk
op de bedrijventerreinen, fietsen
werknemers op een veilige en
duurzame manier naar hun werk.

Ruimte voor werk
De werkgelegenheid bij vele
bedrijven in de sectoren agrofood,
logistiek en maakindustrie biedt
kansen voor iedereen die een
(andere) baan zoekt. Banen voor
zowel praktisch als theoretisch
geschoolden. Zo hoeven jongeren
niet meer naar de Randstad voor een
mooie carrière. Die vinden ze nu ook
in Noord-Limburg. De regio waar het
behalve prettig wonen, ook prettig
werken is.

Brightlands Campus
Greenport Venlo
Op het voormalige Floriadeterrein
groeit de Brightlands Campus in rap
tempo. Hier werken ondernemers,
wetenschappers en studenten
samen aan onderzoek naar gezonde
en veilige voeding, future farming
en bio-circulaire economie. Op de
campus zijn inmiddels 74 bedrijven,
5 kennisinstellingen, 40 onderzoekers
en 1.200 studenten actief.

Werken in het groen
Op onze bedrijventerreinen zie je op
veel plekken groen en waterpartijen.
De vele honderden bomen maken het
voor de werknemers van de bedrijven
een fijne lunchplek of wandelgebied.
Het regenwater dat op de daken
van de bedrijfsgebouwen valt, komt
terecht in de grote waterpartijen
tussen de bedrijven. Zwanen, eenden
en andere watervogels dobberen hier
in het zonnetje.
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Ontdek Greenport Venlo
De regio waar mensen prettig wonen, de keuze hebben uit veel mooie
banen en opleidingen én kunnen recreëren in mooie natuur. Behalve
bedrijventerreinen voegen we ook 400 hectare natuur en landschap
toe.

Op de kaart staan een aantal hotspots
aangegeven. Dit is slechts een greep
uit wat de regio te bieden heeft.
Meer weten? Kijk dan op
www.greenportvenlo.nl

Samen met Landschap Horst aan de Maas maakten we een 52 kilometer lange fietsroute die je laat kennismaken met alle ontwikkelingen in
Greenport Venlo. Je kunt de route ook splitsen in twee delen: de route
ten noorden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven (36 km) en route ten
zuiden van die spoorlijn (30 km).

Geniet van de omgeving en neem ook
de tijd voor een hapje en/of drankje
bij één van de horecagelegenheden
langs de route.
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Volg ons op Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn
Kijk voor meer informatie op www.greenportvenlo.nl
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Volg ons op Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn
Kijk voor meer informatie op www.greenportvenlo.nl
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Werken in het groen
Startpunten
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Esri Nederland, Jan Willem van Aalst - www.imergis.nl
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(Markt)

Station Venlo-Blerick, Sevenum

Innovatoren Brightlands Campus,

(Wilhelminaplein/gemeentehuis),

Meer weten over de ontwikkelingen in ons gebied? Check de achterkant van deze kaart! →
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Station Horst-Sevenum, Horst
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aandacht is besteed aan:

u verschillende plekken waar

In de lichtblauwe cirkel vindt

