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blz 2 van 3
Een wandeling door de Deurnsche Peel is een must voor elke wandelliefhebber. Tijdens deze afwisselende
wandeling wandelt u eerst even door het dorpje Griendtsveen en dan struint u geruime tijd over een
avontuurlijk paadje dwars door de Peel. Af en toe moet u door hoog gras en het kan drassig zijn. Via lange
bosweg komt u bij het prachtig natuurgebied Mariaveen waar u enkele fraaie vennen passeert. Hier staat na
7,5 km wandelen ook een zitbank. U wandelt over graspaadjes langs een hoeve en dan loopt u over het
jaagpad langs het kanaal. Als laatste wandelt u over het kronkelende Nonnenpad door mooie natuur terug
naar het café waar o.a. een mooi terras is. Ook is er een blotevoeten pad. Neem voor onderweg zelf
proviand mee. Doe waterdichte schoenen aan of neem extra sokken mee.
GPS-afstand 14300 m, looptijd 3.30 uur en hoogteverschil 6 m.
Startadres: Toon Kortooms Park, Griendtsveenseweg 80, Deurne. (Maandag gesloten).

1082 GRIENDSTVEEN 14,3 km
1. Bij de ingang van de parking steekt u de weg
over naar het bospad langs de Helenavaart. U
passeert een afsluitboom en vervolgt het pad.
Aan het einde bij huisnr. 16 gaat u RD over de
asfaltweg verder langs het kanaal. Aan de 3sprong bij de St. Barbarakerk (1895) gaat u L de
brug over.

Negeer zijpaden. Na 750 m buigt het pad weer
naar links en loopt u verder langs water. (U
verlaat hier de Helenavaart). Na bijna 200 m buigt
het pad weer naar links. Na 400 m, einde water,
buigt het pad naar rechts en volgt u het brede
graspad en meteen daarna loopt u over dit pad
weer naar rechts.

(Hier staat rechts aan de doorgaande weg een
infoplaquette over de bekende schrijver Toon
Kortooms, die hier in Griendtsveen opgroeide).

(U loopt dus nu terug maar nu aan de andere kant
van het water. Er is geen duidelijk pad, zoek zelf het
beste pad, kan soms drassig zijn. Na 200 m buigt het
brede graspad naar links met rechts van u nog
steeds het water. Vaak loopt u hier door hoog gras).

Meteen
daarna
aan
de
kruising
bij
wandelknooppunt (wkp) 18 gaat u R (19) over de
grindweg verder langs het kanaal.
(Hier aan de 4-sprong staat bij picknickbank het
kunstwerk “groeikracht”. Zie infobordje). Negeer na
50 m veldweg links naar Villa Spagnum (1897). (Aan
de overkant van het kanaal ziet u vanaf rechts de
voormalige pastorie (1895), die naast de kerk staat,
de basisschool en het voormalig klooster met
gasthuis “Het Huis van de Heilige Catharina”, dat van
1903 tot 1997 bewoond werd door de Zusters
Fransiscanessen).

Let op! Aan het eind van het water gaat u R over
het begroeide bospad, dat vaak moeilijk te zien is.
Na 200 m tot aan het water gaat u L over het
paadje met rechts van u weer water. Na 250 m,
einde water, gaat u bij ijzeren hek RD over de
bosweg, die enkele haakse bochten maakt.
3. Aan de T-splitsing bij klaphek en afsluitboom
gaat u R over de brede bosweg. **** Na circa 800
m passeert u aan de rechterkant de plas Land van
Bommel.

De grindweg buigt naar links. Aan de 3-sprong
gaat u R en u steekt het water over. (Niet via brug)

(Als u hier R het brede graspad inloopt, dan heeft u
bij zitbank mooi uitzicht op de plas).

2. Meteen daarna aan de T-splitsing bij wkp 19
gaat u R over de veldweg langs een zitbank. (U
verlaat hier de wandelmarkering). Volg nu bijna 3
km dit avontuurlijke paadje, dat na 130 m naar
links buigt en dan geruime tijd langs de
Helenavaart loopt.

Aan de 3-sprong bij 2-stammige boom gaat u RD
(wit-rood) en u passeert weer enkele plassen. Na
bijna 1 km gaat u aan de 4-sprong bij wkp 20 R
(52) over de veldweg.

(Indien dit paadje niet te belopen is door hoog water,
loop dan terug naar wkp 19 en ga RD (21). Negeer
bij wkp 21 brug links en loop RD (01). Negeer
zijpaden. Aan de 3-sprong bij wkp 01 gaat u R (20)
met links van u water. Negeer bij infobord bosweg
rechts. Ga nu verder bij **** in punt 3).

Aan de 3-sprong gaat u L (pijl) over het brede pad
dat u 1,5 km RD volgt. U wandelt hier langs
natuurgebied Mariaveen.

(Dit punt is waarschijnlijk het meest gefotografeerd
punt van de Mariapeel).

(U passeert een brug met uitzicht op de vennen. U
passeert een zitbank, een mooie pauzeplek na 7,5
km. Mogelijk ziet u hier Nederlandse landgeiten, die
het natuurgebied begrazen.

De circa 1400 ha. grote Mariapeel is een hoogveenachtig natuurgebied dat
beheerd wordt door
Staatsbosbeheer. Samen met Deurnese Peel en het
Grauwveen is het sinds 1993 een beschermd
drasland).
Aan de 3-sprong bij wkp 52 gaat u RD door het
klaphek en volg dan RD de bosweg. (U verlaat
hier de wandelmarkring). Aan de T-splitsing voor
de Helenavaart gaat u R (Koolweg) over de smalle
(nieuwe) asfaltweg.
4. Steek bij huisnr. 60 L via de brug het kanaal
over en ga dan R langs de doorgaande weg. Let
op! Na circa 800 m neemt u voorbij huisnr. 123
het tweede graspad (dus net iets voorbij de
wegversmalling) L met links van u de sloot.
(Indien het gras te hoog staat en u er niet door komt
volg dan de doorgaande weg. Na 250 m, meteen na
brug, gaat u L over de inrit langs de hoeve naar de
parkeerplaats. Ga dan verder bij **** in dit punt).
Het pad buigt naar rechts en aan het eind blijft u
links aanhouden over het gras met rechts de
hoeve. Bij de hoeve gaat u L over de
parkeerplaats **** en bij infobord “Hoogveen”
gaat u R (rood) over het graspad langs de
slagboom.
(Tussen 15 okt en 15 maart is dit pad afgesloten. Ga
dan R langs de hoeve en ga dan L over de
asfaltweg).
Het pad buigt naar rechts. Aan de doorgaande
weg gaat u L even langs de Helenavaart.
5. Let op! Bij de brievenbus van huisnr. 6 steekt
u R via de smalle houten brug weer de
Helenavaart over en ga dan L (rood) over de
veldweg.
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(De 15, 7 km lange Helenavaart, een zijkanaal van
de Noordervaart, is tussen 1853 en 1880 door de
Maatschappij Helenaveen gegraven om turf af te
voeren. In Meijel mondt ze uit in de Noordervaart, die
weer uitmondt in Nederweert in de ZuidWillemsvaart. Het kanaal is al lang geleden gesloten
als vaarwater. Alleen roeiboten komt u nog tegen).
Aan de 3-sprong bij klaphek steekt u RD de brug
over en volg verder de veldweg (jaagpad). Negeer
graspad rechts. Bij de volgende houten brug
gaat u RD over het fietspad. Steek L de brug over
en ga dan R over het verharde pad langs het
water. Aan het eind bij afsluitboom gaat u RD
verder langs de Helenavaart en de doorgaande
weg.
(Na circa 400 m ziet u rechts de water-3-sprong waar
u aan het begin aan de overzijde gewandeld heeft).
Na circa 600 m negeert u bosweg links.
6. Circa 30 m vóór het plaatsnaambord
Griendtsveen gaat u bij wegwijzer scherp L
(Nonnenpad). Volg nu bijna 1 km dit pad. Na
geruime tijd gaat u aan de T-splitsing bij
wandelmarkeringspaal R. Meteen daarna aan de
3-sprong bij zitbank loopt u RD over het graspad.
(U loopt nu parallel aan circa 130 m links van u
gelegen Kanaal van Deurne).
Negeer graspad links en loop RD langs de
boerderij. Aan het eind gaat u door het klaphek
en loop dan RD over de parkeerplaats richting
voorrangsweg. Vlak vóór de voorrangsweg gaat
u L over het graspad met rechts het water. Aan de
kruising bij wkp 17 gaat u L (12). Meteen daarna
bij infobord gaat u R over het bospad. U komt u
weer bij het zelfbedieningsrestaurant de
“Veenderij”, de sponsor van de wandeling, waar
u binnen of op het ruime terras nog iets kunt eten
of drinken.
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