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Tijdens deze vlakke en afwisselende wandeling wandelt u door de prachtige bossen van Marisberg en over 
leuke paadjes langs de Helenavaart en het kanaal van Deuren. De route biedt een en al natuur en gaat 
grotendeels over onverharde paden en veldwegen. Neem zelf proviand mee, na 6,4 km en 9 km staat een 
zitbank. Aan het eind is een fijn terras.  U kunt de wandeling  met 4,2 km uitbreiden met een mooie lus door 
een prachtig heidegebied en langs het kanaal van Deurne.  (Niet in gps). 
 

Startadres:  Helenaveenseweg 2, Grashoek. 
 
 

GPS afstand Looptijd Hoogteverschil Totaal omhoog 

11,15 km  2.25 uur  15 m  16 m 
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496. GRASHOEK 11,1 km (15,5 km) 
 

1. Staande aan de Helenaveenseweg met uw rug 
naar de parkeerplaats en gezicht naar huisnr.2 
gaat u L. Voorbij huisnr. 9 A gaat u bij 
wandelknooppunt (wkp) 66 L (10) over het 
graspad met rechts de Groote 
Molenbeek/greppel. Het pad/beekje buigt naar 
links. 50 meter verder gaat u bij wkp 10 R (75) 
over de veldweg R  met even verder links van u 
de bosrand. Negeer het eerste bospad links. (U 
verlaat hier de pijl) Neem dan 100 m verder voorbij 
4-stammige boom het volgende bospad L.  Aan 
de T-splitsing voor naaldbos gaat u R. Negeer 
zijpaadje links (pijl). Na circa 400 m loopt u onder 
hoogspanningskabels door. Negeer zijpaden. Bij 
rood/witte afsluitboom gaat u RD door het bos.   
 

2.  Na 40 m gaat u aan de ruime 3-sprong L.  Aan 
de T-splitsing gaat u R over de brede grindweg.    
 

(Na circa 150 m passeert u links in het bos (slecht te 
zien) het veldkruis Marisbaan).  
 

Aan de kruising bij zitbank en veldkruis gaat u RD 
(pijl). Bij wkp 87 gaat u L (93) over het bospad. 
Aan de 3-sprong bij de bosrand gaat u R. (U 
verlaat pijl)  Negeer  zijpaden. Na 250 m gaat u aan 
de asfaltweg L.  Na 50 m gaat u R (pijl) over het 
bospaadje. Aan de T-splitsing gaat u R (pijl) over 
de zandweg. Na 50 m gaat u L (pijl).  Een eind 
verder buigt het pad naar links met rechts de 
Helenavaart.  
 

(De 15,7 km lange Helenavaart, is tussen 1853 en 
1880 door de Maatschappij Helenaveen gegraven 
om turf af te voeren. In Meijel mondt ze uit in de 
Noordervaart).  
 

Bij wkp 90 gaat u RD (20) 
 

3. Na 250 m loopt u bij stalen brug RD (20) over 
het paadje met rechts nog steeds het kanaal.   
 

Degene, die de extra lus van 4,2 km maakt volgt nu 
de beschrijving onderaan deze pagina). 
 

**** Waar na 1, 1 km aan de linkerzijde het weiland 
eindigt, negeert u zijpad links en volg verder het 
pad langs de vaart. (U verlaat hier de  pijl). 200 
meter verder aan de 3-sprong van kanalen buigt 
het pad naar links. Volg weer geruime tijd het pad 
met rechts de Helenavaart en het kanaal van 
Deurne, die over een afstand van 5 km parallel 
aan elkaar lopen en dan in de Noordervaart 
uitmonden.  
 

(Nadat in 1853 Jan van de Griendt, een opzichter van 
Waterstaat, in het 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 nog af en toe tegen). 
 

U passeert een infobord over het struinpad de 
Verheven Peel   
 

4. Let op Na bijna 1 km, waar het brede bos links 
ophoudt, gaat u aan de 3-sprong bij greppel L 
over het smalle paadje langs een 5-stammige 
berk. (Links op de hoek staat een berk).  U loopt nu 
door een moerasgebied en rechts ziet u een grote 
akker.   
 

(Na 200 m kunt u links naar een hoogzit lopen met 
boven een 2-persoons bankje. Een fijne pauzeplek 
na 6,2 kom met mooi uitzicht over de 
heide/moerasgebied met enkele vogelplassen. De 
route  volgend passeert u na 200 m ook een gewone 
zitbank).   
 

Aan de asfaltweg bij zitbank (6,4 km) gaat u L met 
rechts het natuurgebied Scherliet. Na bijna 600 m 
gaat u bij wkp 20 R (91) over de veldweg. Aan de 
3-sprong gaat u L langs een rij bomen over de 
veldweg richting boerderij in de verte. (U verlaat 
de pijl). 
 

5. Na 500 m gaat u R over de asfaltweg langs de 
boerderij.  Aan de 3-sprong gaat u RD. Let op! Na 
25 m gaat u bij bordje “Bosbeheer Helden”  R 
over het smalle bospaadje, dat door het bos 
kronkelt. Aan de 3-sprong, waar u links een 
omheind weiland ziet, gaat u R (gele pijl). U 
passeert bij zitbank een zuil met de tekst “Wegh 
van Meijl op Seven”.  
 

(Over een afstand van ongeveer 15 km staan sinds 
2014 tussen de dorpen Meijel en Sevenum negen 
basaltzuilen met een onderlinge afstand  van een 
Romeinse mijl (1478 m). Ze illustreren de van 
oudsher beruchte “Wegh van Meijl op Seven” De 
sage verhaalt dat een ridder met zijn schildknaap 
door plaatselijke boeren in het veen is gedreven en is 
vermoord).   
 

Vlak daarna steekt u bij wkp 91 de brede 
grindweg over en loopt u RD over de veldweg.  
Volg geruime tijd RD de veldweg/graspad gelegen 
tussen weilanden en later een stuk door het bos.   
Na circa 700 m gaat u aan de kruising van 
graspaden scherp L (pijl).   
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Aan het eind gaat u bij zitbank (9 km), wkp 73 en 
het Lancaster-monument (zie tekst op plaquette) R 
(74). Aan de kruising bij volgende zitbank gaat u 
RD (pijl) verder door de Marisberg bossen. 
Negeer zijpaadje links. Aan de 4-sprong bij wkp 
74 gaat u  RD (75) en na bijna 100 m loopt onder 
hoogspanningskabels door.   
 

6. Aan de T-splitsing gaat u L (pijl) over de brede 
grindweg. Na circa 50 m begint rechts een 
naaldbos. 100 meter verder gaat u bij wkp 75 R 
(10) over het smal bospaadje. Aan de T-splitsing 
gaat u R (pijl). (Hier heeft in het begin van de 
wandeling gelopen). Aan de 3-sprong bij de 
bosrand gaat u L. Aan de T-splitsing voor weiland 
gaat u R.  
 

(Schuin links voor u ziet u al de kerktoren van de 
Heilig Hart van Jezuskerk (1954) in Grashoek).   
 

Negeer  zijpaden. Bij wkp 10 gaat u RD (14). Na 
400 m gaat u aan de asfaltweg bij wkp 14  L (15) 

en u loopt Grashoek binnen.  Aan de kruising bij 
wkp 15 gaat u L (11/Roomweg).  Aan de 3-sprong 
gaat u RD en u komt u weer bij het begin. 
 

Beschrijving extra lus van 4,2 km 

Ga R de stalen brug over en ga dan meteen L 
over de zandweg. Na 150 m bij breed ijzeren hek 
gaat u R door het klaphek. (U verlaat pijl). Negeer 
zijpaden  en volg  geruime tijd RD het pad door 
het mooie heidegebied genaamd Het Zinkske. 
(Mogelijk ziet u hier Nederlandse  landgeiten, die het 
natuurgebied begrazen). Aan de asfaltweg gaat u L. 
Na 700 m gaat u vlak vóór het kanaal van Deurne 
L over het pad met rechts het kanaal. Na bijna 1 
km gaat u bij  brug/stuw en wkp 81 RD (82). Na 
200 m buigt het pad bij  picknickbank en de 3-
sprong van kanalen naar links met rechts van u 
de Helenavaart en links het natuurgebied.  Steek 
na bijna 1,5 km R de stalen brug over en ga 
meteen R over het smalle pad met links het 
kanaal.  Ga nu verder bij  **** in punt 3. 

   
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.   

 

 


