
Route (fiets)tocht bomenfestival IVN Meijel 
 

 



Bomen in Meijel, 
Meijel had vroeger maar enkele straten en buurtschappen. Bomen stonden bij veel van de 
huizen. De linde had de naam dat deze boom huizen beschermde tegen bliksem. In de oorlog 
werden bij de bevrijding de huizen in vrijwel geheel Meijel beschadigd en/of vernietigd. Dit 
gold ook voor de bomen die bij deze huizen stonden. Veel bomen die niet beschadigd waren 
zijn na de oorlog bij de wederopbouw en de uitbreiding van Meijel verloren gegaan. Toch 
heeft Meijel veel bomen in en rond het dorp. Dit is te danken aan het beleid van de oude 
gemeente Meijel. Hierdoor staan er in Meijel relatief veel bomen t.o.v. andere kernen van 
Peel en Maas. 
 
Ga als je met de rug richting staat, linksaf. Steek de Jan Truijenstraat recht over naar 
Bongerd.  
 
Net voor de volgende kruising zie je de aanbouw aan het heel oude ex-raadhuis en ex-lagere 
jongensschool. Hier staan de eerste oude bomen rond het gebouw.  
Oud raadhuis 
Dit gebouw is aangebouwd aan het oude raadhuis, dat later de lagere jongensschool werd. 
Rond de oude jongensschool stonden veel oude lindebomen. Deze boom op het eind van de 
Bongerd, is er nog een van. Ook aan de Schoolstraat zijn nog enkele lindebomen 
overgebleven (ga even kijken aan de voorzijde van het gebouw). 
 
Steek de volgende 4 kruisingen recht over. Bij de T-splitsing is het volgende kijkpunt. 
 
Donk achter 
De Donk is een zeer oud buurtschap van Meijel. Hier staan een groot aantal oude linden in 
een soort van driehoek. Dit zijn de overblijfselen van een oude brink (zonder poel). Hier werd 
vroeger het vee verzameld uit de buurt en dat ging dan met een begeleider (herder) naar de 
gemeinde gronden (gronden van de gemeenschap die iedereen mocht benutten) om te grazen. 
Het vee kwam ’s avonds weer op stal. 
 
Bij T-splitsing linksaf terug richting kern Meijel. 
 
Net na de eerste kruising is het volgende kijkpunt. 
Donk midden 
Ook hier is nog een fraai groepje lindebomen overgebleven die vroege voor de boerderij 
stonden. Het is een groen eiland in de buurt. 
 
Bij de volgende splitsing is het volgende kijkpunt. 
Hoek Schoolstraat 
Hier is een voorbeeld te zien hoe de lindebomen vroege bij de huizen stonden. Dit zijn twee 
prachtige linden die voor een oud straatbeeld zorgen. 
 
3de weg (T-splitsing) rechtsaf naar Steegstraat. 
Dan 2de weg linksaf Pastpaedje.  
Bij parkje de Doelhof paadje naar rechts volgen 
 
Hier is het volgende kijkpunt. 
Parkje den Doelhof 
Dit parkje was de tuin achter de villa van Jan Truijen. Jan Truijen was een boerenvoorman die 
betrokken was bij veel projecten zoals het oprichten van boerenbanken, zuivelfabrieken, 



tuinbouwverenigingen enz. in de Meijel en ook andere dorpen. Hij is uiteindelijk 
opgeklommen tot lid van de Eerste Kamer. Hierdoor was hij “welgesteld” en kon zich een 
voor die tijd (1882) in Meijel prachtige villa bouwen en grote tuin inrichten. De tuin had bij 
de aankoop door de gemeente nog een struiklaag. Dit werd door de omgeving als minder 
veilig voor het nieuwe openbare parkje ervaren en de struiklaag is weggehaald. De oude 
bomen werden wel gespaard en behoren nu tot de oudste bomen in Meijel. 
 
Bij T-splitsing rechtsaf (Kerkstraat). 
 
Bij de kruising is het volgende kijkpunt. 
Kapelletje Kerkstraat 
Dit kapelletje stamt uit 1768. Bij vrijwel alle kapelletjes en kruizen in Meijel stonden 
lindebomen. Ook hier zijn nog twee prachtige lindes te zien. Of deze van de tijd rond 1768 
stammen of later geplant zijn is niet bekend. Het zijn toch duidelijk twee lindes die er 
waarschijnlijk langer als een mensenleven staan. 
 
Bij eerste linksaf (Heufkensweg). 
Eerste weg rechtsaf. 
Bij T-splitsing rechtsaf (Vieruitersten) 
 
Hier is het volgende kijkpunt. 
Straat Vieruitersten 
De straat in de Vieruitersten is een straat zoals je die op veel plaatsen in Meijel kunt zien. Het 
is een laan. Het zijn bomen die vlak na de ruilverkaveling van ca. 1955 zijn aangeplant. 
Daarom zijn veel bomen in Meijel tussen de 60 en 70 jaar. De bomen moesten schaduw geven 
aan de paarden die in 1955 nog voor al het landbouwverkeer gebruikt werden (tractoren 
waren er toen nog nauwelijks). Nu worden de bomen op sommige plaatsen een “probleem” 
omdat ze te groot worden en op sommige plaatsen de wortels voor opdrukken van het asfalt 
zorgen. Dit gaat de komende jaren nog op verschillende plaatsen in Peel en Maas tot veel 
discussie leiden over hoe met deze bomen omgegaan (kappen of behouden) moet worden. 
 
Eerste zandpad linksaf 
Bij kanaal linksaf.     
  
Kanaal van Deurne en Helenavaart 
Het Kanaal van Deurne en de Helenavaart zijn een onderdeel van het groene lint van bomen 
dat de Peel met de Maas verbind. Dit lint gaat aan de overzijde van de Noordervaart, waar 
beide kanalen beginnen, door langs het Afwateringskanaal ofwel het Neers Kanaal. In de 
kanaalzone zijn veel oudere eiken te vinden die eigenlijk stammen van na de tweede 
wereldoorlog. Vroeger stonden tussen het fietspad en het kanaal geen bomen. Het fietspad 
was toen een jaagpad vanwaar de turfaken van en naar de Deurnese Peel en de Mariapeel 
werden getrokken door mensen of paarden. Nu is de zone dus een langgerekt bos met 
voornamelijk eiken. 
 
Bij fietsbrug rechtsaf. 
 
 
 
Hier is het volgende kijkpunt 
Fietsbruggen 



Hier gaan we dwars door de Kanaalzone. Er liggen twee kanalen ca 50 meter uit elkaar 
parallel aan elkaar. Dit door concurrentie van Jan van der Griendt, die de Mariapeel en een 
gedeelte van de Deurnese Peel verveenden en de Gemeente Deurne die een ander deel van de 
Deurnese Peel verveende. Wil je hierover meer weten zoek dan eens op het internet bij 
Medelo naar de geschiedenis van de 4 kanalen in Meijel 
 
Na fietsbruggen de weg rechtdoor vervolgen (Kwakvors) 
 
Kwakvors 
De fietstocht van Meijel gaat gedeeltelijk door Grashoek om aansluiting te krijgen op de 
bomenfietsroute (ca. 40 km) gemaakt door IVN Helden in de oude gemeente Helden. Je kan 
die meenemen als je dat zou willen. Deze fietsroute komt uiteindelijk weer terug bij de 
bomenroute van Meijel. 
 
Bij T-splitsing rechtsaf. 
 
De Kwakvors voorste deel zandweg 
De Kwakvors, Belgenhoek en de Scherliet was vroeger een laag gelegen (nat) gebied met 
weilanden en akkers met aan de rechter zijde de “hoge” Marisberg. Dit gebied was eigenlijk 
te hoog (te droog) voor landbouw. Om deze reden is er bos aangelegd met voornamelijk 
naaldhout. In de loop van de tijd zal dit naaldbos wel vervangen worden door loofbos dat er 
van nature voorkomt. 
 
Bij volgende kruispunt linksaf (halfverharde weg) 
 
De Kwakvors achterste deel zandweg. 
Als je op de hogere delen in de bossen kijkt, zie je dat veel bomen te leiden hebben van de 
droogte. Er staat veel dood hout en je ziet aan de eiken dat ze te leiden hebben van de droogte. 
Er staat (stond) ook een perceel met fijnsparren. Ook deze zijn ten prooi gevallen aan de 
droogte. Omdat door de droogte de verdediging van fijnspar niet meer werkte kan de 
letterzetter (een bastkever) de bast van de bomen binnendringen. Door droogte en letterzetter 
is hier en op vele andere plaatsen het fijnsparbos ten gronde gegaan. 
 
Bij T-splitsing linksaf. 
 
Belgenhoek 
In de Belgenhoek, op de weg terug richting Meijel, zien we de groene muur die de bomen van 
het lint dat de Helenavaart siert. De Helenavaart heeft op de grens van Limburg een 90 graden 
knik gemaakt richting Helenaveen. Dat de Helenavaart hier de provinciegrens volgt is ook 
geen toeval. Achter de groene muur ligt, op het Brabantse, een groot open Peelrestant het 
Zinkske.  
 
Verharde weg volgen. 
Eerste verharde weg rechtsaf (terug bij Kwakvors) 
 
Bij infobord rechts ligt de Scherliet. 
Bij zitbank links het volgen de kijkpunt 
Scherliet en Kwakvors 
Zoals eerder gezegd was in 1995 de Kwakvors nog een erg open nat landbouw gebied. In een 
hoekje tegen de Helenavaart is een klein Peelrestant blijven bestaan. Een van de weinige 



Peelrestanten in Peel en Maas. Dat er nu zoveel bossen en groen is te vinden in het gebied 
heeft te maken met de ruilverkaveling Everlose Beek in de negentiger jaren van de vorige 
eeuw. De compensatie van verloren natuurelementen zijn voor een deel gecompenseerd in de 
Kwakvors. Hierdoor is het een afwisseling geworden van open natte natuur en nieuw bos. 
Hier kan je zien wat er in een tijdspan van 25 jaar kan gebeuren met een gebied. Hier een 
open vlakte voor te stellen met weilanden is bijna niet meer mogelijk 
 
Bij weiland met poort ligt het perceel van Stichting VEEN met tegen de kanaal het voedselbos 
in aanleg. 
Kwakvors en perceel Stichting VEEN 
Behalve dat er in het kader van de ruilverkaveling aan nieuwe natuur en nieuw bos gewerkt 
wordt, is ook de stichting VEEN aan de slag gegaan met natuurontwikkeling in het gebied. 
Aan de rechterzijde ligt een perceel van de Stichting VEEN. Tegen het groene lint is er in 
2018 op een gedeelte van het perceel nieuw bos aangeplant als compensatie van natuurverlies 
op andere plaatsen in Peel en Maas. In de verte zie je ook het infobord van een nieuw 
voedselbos dat er langzaamaan in het nieuw aangeplante bos gerealiseerd wordt. Het kan 
bezocht worden via een afslag van het Struinpad (14 km wandelroute) dat door de Stichting 
VEEN in dit gebied gerealiseerd is. 
 
Weer terug over de twee fietsbruggen. Na tweede brug rechtsaf. 
Tweede weg (verhard)  linksaf Molenbaan) 
 
Bij het infobord en de watermeters is het volgende kijkpunt. 
Molentje 
Voor het Molentje geldt het zelfde als voor de Kwakvors. Hier heeft voor de derde keer in een 
eeuw tijd het landschap een gezichtsverandering ondergaan. Voor 1945 was dit nog een 
veengebied, een Peel. Na de oorlog is het gebied ontgonnen en was het voornamelijk een 
weidegebied met op de iets hogere delen akkers. Omstreeks 2000 is dit, door gelukkige 
omstandigheden, weer omgezet in natuur. Het draagt nu bij aan het aaneensluiten van diverse 
losse natuurgebieden van de Peelvenen. De meeste bomen in het landschap dat je hier ziet, 
zijn niet ouder dan 20 jaar. 
 
Als je aan beide zijden bos herbt, is het volgende kijkpunt. 
Startebos 
In de Molenpeel kom je door een gedeelte van het Startebos. Het was vroeger een droog 
heidegebied met stuifzand een de rand van Meijel. Na de tweede wereldoorlog is er bos 
geplant, hoofdzakelijk naaldhout als mijnhout. De mijnen zijn gesloten en het bos is er nog. 
Het Startebos zal in de loop van de tijd steeds meer gaan veranderen in een gemengd bos of 
loofbos. 
 
Bij T-splitsing linksaf 
 
Molenstraat 
De Molenstraat is een oud buurtschap van Meijel. In de straat zijn nog op een paar schaarse 
plaatsen oude lindebomen bewaard gebleven.  
 
 
 
Bij eerste weg links ligt het volgende kijkpunt  
Kapelletje Heuvel 



Het kapelletje op de Heuvel ligt aan de bovenzijde van de Peelrandbreuk. De populieren die 
eerst rond dit kapelletje stonden waren einde levensduur en zijn vervangen.  
 
Bij T-splitsing linksaf 
Bij T-splitsing linksaf over fietspad en na ca 100 meter pad rechtsaf.   
 
Park Wilbertsput 
In het parkje bij de Wilbertsput staan nog een paar oudere eiken. Het bijzondere van dit parkje 
is dat het net boven de Peelrandbreuk staat op de horstzijde (de horstzijde komt omhoog, de 
slenkzijde zinkt nog steeds). 
 
Via pad terug naar fietspad 
Bij fietspad linksaf. 
 
Na ca 200 meter, voor het kruispunt met de berkenheg, ligt het volgende kijkpunt aan de 
linkerzijde 
Peelrandparkje en bijenoase 
Net voor Meijel ligt het Peelranbreukparkje en een bijenoase met voornamelijk meerjarige 
wilde bloeiende planten. Tussen het fietspad en het parkje staan mispels. Deze boom kom je 
niet vaak tegen. Helaas zijn er een aantal dood gegaan. 
 
Bij de N279 linksaf de parallelweg op richting Meijel 
 
In het verlengende van de Kalishoek aan de andere zijde ligt de Kremmer. 
Net voor de kruising ligt het kapelletje. 
 
Kapelletje Randweg en bomen Kremmer 
Bij de N279 aangekomen zien je aan de overzijde nog een paar zeer oude lindes staan. Deze 
bomen sierden meer dan een eeuw het huis van de Kremmer. Dit was een dorpscafé, 
kruideniersbedrijf. Het was ook jarenlang het thuishonk van Schutterij St. Willibrordus. 
Bij het kapelletje van de Heilige Familie is ook nog een oude linde overgebleven. 
 
Na kapelletje linksaf (Kalisstraat) 
 
Net voor de tweede weg links staat aan de linkerzijde de oude paardekastanje. 
Kalisstraat 
Ook de Kalisstraat is een van de oudere buurtschappen van Meijel. Helaas zijn veel bomen uit 
deze oude straat weg door eerder genoemde oorzaak. Er is echter een oude paardekastanje 
overgebleven en op de splitsing Molenstraat, Dorpstaart, Kalisstraat zijn ook nog enkele oude  
lindes.   
 
Tweede weg rechtsaf. 
Eerste weg linkaf. 
Weg voor friteszaak rechtsaf.  
Je bent terug bij Truijenhof Tomveld 2 
 
   


