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Tijdens deze gemakkelijke en rustige wandeling wandelt u over o.a. een grindweg naar een prachtige 
vijver. Na een leuk rondje om de vijver en langs een mooi vennetje loopt u over rustige smalle wegen naar 
het Kanaal van Deurne. Hier wandelt u geruime tijd over een mooi pad langs het water. Bij de brug loopt u 
over een mooi vlonderpad onder de brug door. Het laatste stuk wandelt u over leuke bospaadjes door het 
Startebos terug naar het dorp en komt u weer bij de parkeerplaats.  Neem voor onderweg zelf drinken mee. 
Halverwege staan enkele zitbanken. 
 

Startadres: Bistro Gossimijne, Raadhuisplein 1, Meijel.   Achter de Bistro is een parkeerplaats. 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

9,89 km  2.15 uur  7 m  7 m 
 

 
 

1024. MEIJEL  9,9 km  
 

1. Met uw rug naar de ingang van de Bistro loopt 
u R naar de Sint Nicolaaskerk (1955) met de 80 m 
hoge kerktoren.  Aan de 3-sprong voor de kerk 
gaat u L (Kerkstraat).  
 

(De in speklagen opgetrokken kerk staat op dezelfde 
locatie waar ook de oudere kerken van Meijel 
stonden. In 1788 stond op deze plek al een kerk.  
 

Tegenover de kerk  staat de pastorie.  
 

Op 25 sept. 1944 werd de toenmalige kerk (1877) 
door de terugtrekkende Duitsers opgeblazen met een 
hele vrachtwagen dynamiet. Vervolgens lag het dorp 
een maand in de frontlinie, waarbij de kerk regelmatig 
werd beschoten door de Duitsers, omdat in het dorp 
geallieerden zaten. Bij de herovering door de 
Duitsers op 27 okt. 1944  werd de kerk voor de 
tweede maal opgeblazen, zodat zij totaal verwoest 
werd. Op 15 nov. 1944 werd Meijel definitief bevrijd 
door het Britse 8e Korps en werden de restanten van 
de kerk opgeruimd).  
 

Let op!  Meteen voorbij het kerkhof gaat u R over 
het tegelpad vlak langs de deur van de 
voormalige noodkerk (huisnr. 8)  en volg het 
tegelpad langs het lange gebouw.  
 

(Na de verwoesting van de kerk werden tussen 1944 
en 1947 café zaal Pluijm en het parochiehuis gebruikt 
om de vieringen in te houden. In 1947 werd de 
noodkerk, die later als gymnastieklokaal kon 
fungeren, in gebruik genomen. Nadat de huidige kerk 
in 1955 in gebruik genomen was, werd de noodkerk 
in 1956 verbouwd tot gymnastieklokaal.  
 

Momenteel (2017) is de noodkerk in gebruik als 
clublokaal van de Beugelclub Meijel).  
 

Neem nu het eerste asfalt- voetpad L door het 
parkje. Aan de T-splitsing gaat u R. Aan de 
kruising van voetpaden gaat u RD. Negeer 
zijpaadje links. Aan de asfaltweg gaat u L 
(Pastpaedje) langs huisnr. 20. Voorbij huisnr. 44 
gaat u aan de kruising R (Kapelkesweg). Aan de 
3-sprong gaat u RD. Aan de T-splitsing gaat u L 
(Steegstraat).  
 

2. Na 400 m gaat u voorbij huisnr. 32  R en via de 
grindweg verlaat u de bebouwde kom. Bij twee 

kruispunten gaat u RD. Neem dan de eerste 
doodlopende weg R. Aan de T-splitsing voor 
mooie visvijver en bij wandelknooppunt (wkp) 52 
gaat u R over het pad langs de vijver. Negeer 
zijpaadjes. Aan de 3-sprong bij wkp 51 gaat u L 
(52) verder langs de vijver. Bij picknickbank 
negeert u graspad rechts. 50 meter verder neemt 
u het eerste smalle grindpaadje R met links nog 
een picknickbank en rechts een kleine vijver. Aan 
het eind van deze vijver gaat u aan de 3-sprong L 
over het graspad met links een smal slootje.   
 

3. Voorbij afsluitboom gaat u L 
(Steenkampseweg) over de asfaltweg. Volg nu de 
asfaltweg, die naar rechts buigt en dan Peelbaan 
heet.  Negeer na 500 m veldweg rechts. Aan de T-
splitsing gaat u L.  Aan de 4-sprong gaat u R (pijl) 
over de veldweg. Aan de T-splitsing voor het 
kanaal van Deurne en bij wkp 92 gaat u L (29). 
Volg nu bijna 2,5 km het mooie pad met rechts 
het 15 km lange Kanaal van Deurne en de 
Helenavaart, die over een afstand van 5 km 
parallel aan elkaar lopen en dan in de 
Noordervaart uitmonden.  
 

(Voorbij afsluitboom passeert u links een zitbank, een 
fijn pauzeplekje na 5,5 km.  
 

Nadat in 1853 Jan van de Griendt, een opzichter van 
Waterstaat, in  huidige Helenaveen een stuk 
Peelgrond van de gemeente Deurne had gekocht om 
turf te steken en dit heel succesvol deed, besloot de 
gemeente Deurne hetzelfde te doen. Om de turf 
vanaf hun grondgebied te kunnen vervoeren naar de 
Noordervaart werd tussen eind 1876 en medio 1878 
het Kanaal van Deurne gegraven.   
 

De gemeente had in eerste instantie gedacht de turf 
te kunnen afvoeren via de Helenavaart, maar dit 
werd geweigerd door Jan van de Grindt, de eigenaar 
en exploitant van de veengronden bij Helenaveel. 
Daarom lopen het Kanaal van Deurne en de 
Helenavaart hier circa 5 km vlak langs elkaar. Beide 
kanalen zijn al lang geleden gesloten als vaarwater. 
Alleen roeiboten komt u af en toe nog tegen). 
 

Na 1 km gaat u aan de 3-sprong bij afsluitboom 
RD verder langs het kanaal.  Neem na 500 m het 
eerste vlonderpad R (pijl) onder de brug door.  
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Aan het eind gaat u bij wkp 29 RD (25) verder 
langs het kanaal.   
 

4. Na 900 m gaat u voorbij zitbank aan de 3-
sprong bij wkp 25 L (24) over de veldweg.  Vlak 
daarna aan de volgende 3-sprong gaat u RD (pijl) 
over de asfaltweg.  (U bent hier in de buurt van 
Vieruitersten). Voorbij de tuin van huisnr. 19 gaat u 
L (pijl) over de veldweg/graspad met even verder, 
links van u een greppel. Aan de grindweg gaat u 
R (pijl).  Voorbij links gelegen manegeweide gaat 
u L (pijl) over de veldweg. Aan de 3-sprong bij 
overhangende bomen gaat u R over het bospad.  
Aan de 4-sprong bij zitbank gaat u RD over de 
doodlopende asfaltweg met rechts van u 
sportpark “De Starte”.  Negeer bospad links. Aan 
de 3-sprong bij zitbank, waar de asfaltweg naar 
links buigt,  gaat u R (pijl).  Negeer pad links naar 
bijenpark Molania van I.V.N. Meijel.  
 

(Behalve de gewone honingbij zijn er nog een groot 
aantal andere bijen, meestal solitaire bijen. Dit zijn 

bijen die niet in een groot volk leven, maar een nest 
voor zichzelf hebben. Zeker een bezoekje waard).   
 

Precies tegenover de scheiding van de twee 
voetbalvelden van RKMSV Meijel gaat u L over 
het pad.   
 

5. Vlak daarna neemt u op het mountainbike 
veldje het tweede bospad schuin L. (Dus niet 
scherp links!).  Aan de Y-splitsing gaat u L.  (U 
loopt hier door het Startebos). Aan de ongelijke 4-
sprong loopt u precies RD.  Negeer zijpaden. Aan 
de grindweg gaat L.  Negeer  zijweg rechts. Neem 
dan de eerste weg R tussen de rood/witte paaltjes 
door. Meteen bij huisnr. 17 (Rijtakker) steekt u 
schuin L het speelveldje over richting  kerktoren.  
Aan de overzijde bij huisnr. 1 gaat u L. Aan de T-
splitsing gaat u R (Rozenberg).  Aan de volgende 
T-splitsing gaat u L (Langveld).  Aan alweer een 
T-splitsing gaat u R (Zonneblauw).  Aan de 
kruising gaat u RD.  Aan de ongelijke 4-sprong 
gaat u L over de klinkerweg. Op het plein gaat u R 
terug naar het startpunt. 

   
 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.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


