Straatnamen te Helenaveen
Straatnaamverklaring door André Vervuurt

Aardbeiweg
Zijweg van de Lagebrugweg. Geasfalteerd tot de Kervelweg. 1900: Grenslaan. Ligt tegen de
westelijke grens van het voormalige concessiegebied (610 hectaren) van Van de Griendt. De
beide kerkhoven liggen buiten de concessie, op gebied van de gemeente Deurne.
Achterlaan zie Koolweg
Aspergeweg zie Jan Deckersstraat
Bonkertweg
Pad vanaf de Lagebrugweg, westelijk van sportpark ‘De Stikker’. Bonkert of bonkaarde is de
bovenste laag van 80 cm die overbleef na het vervenen. Die grond moest verplicht
achterblijven op het land om zo een vruchtbare ondergrond te zijn voor de toekomstige landen tuinbouw.
Boven zie Soemeersingel
Centurioweg
Zijstraat van de Oude Peelstraat. Aangelegd in 1962. Voorheen was dit een turfkanaaltje van het
verveningsbedrijf van de gemeente Deurne. Vernoemd naar de Romeinse honderdman die hier
omgekomen zou zijn rond 300 na Chr. De helm is op 17 juni 1910 ’n paar honderd meter
westelijk van deze weg gevonden door turfsteker Gabriël Smolenaars uit Meijel. De ontveende
percelen aan deze weg zijn begin jaren ’60 van de vorige eeuw gekocht en ontgonnen door de
tuinders Wim en Toon van Mullekom en de agrariërs Willem Thijssen uit Vlierden. Jan van
Ooij en Jo Donkers uit Deurne vestigden zich verderop in de straat. Pietje Sonnemans van de
Jan Deckersstraat deed zijn tuindersbedrijf eind jaren '60 over aan zijn zoons Huub en Pierre
en liet een nieuw huis bouwen op de hoek van de Centurioweg met de Oude Peelstraat.
Dominee Swaluestraat
Zijstraat vanaf de Soemeersingel tot aan het Rectorspad. Aangelegd eind jaren ’60 van de vorige
eeuw. Nieuwbouwwijk met voornamelijk gemeentelijke huurwoningen. Vernoemd naar de
eerste ‘eigen’ dominee (29 maart 1870) van Helenaveen; Edelhardus Bernardus Swalue.
Edelhardus Bernardus Swalue, geboren te Goes was gehuwd met Elisabeth Louise
Middendorp, geboren te Hellendoorn. Haar broer Jan Willem huwde op 15 februari 1834 met
Louisa van Riet, dochter van de Deurnese burgemeester en notaris Gerard van Riet. Edelhardus
en Elisabeth’s gezin bestond uit 6 kinderen; Op 9 september 1875 werd de eerste zoon,
Edelhardus Bernardus, geboren. Op 13 maart 1877: Jan Willem. 6 September 1878: Jeane
Marie, Louisa: 13 april 1880, Tweeling Charlotte Henriëtte en Cornelia zagen het levenslicht op
22 december 1881. Dominee Swalue sterft op dinsdag 5 juni 1883 op 44-jarige leeftijd. Hij
wordt begraven op het kerkhof op het huidige Hannes Joostenplein achter de tegenwoordige
R.K. kerk. Rond 1890 wordt dit kerkhof gesloten en verplaatst men de grafsteen naar het
kerkhof aan de huidige Aardbeiweg. Ter gelegenheid van de 100-jarige sterfdag van Swalue
geeft men de ovale grafsteen in 1983 een plaats in de gevel van de Protestantse kerk aan de
Soemeersingel.
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Douglasweg
Pad van de Oude Peelstraat tegenover Café ’t Kroegske, voorheen café ’t Zinkske, naar de
Soemeersingel.
In 1900 heette het westelijke deel van dit pad, lopend langs een afwateringssloot; ‘Grenslaan’.
De huidige benaming heeft men afgeleid van de Douglasspar-beplanting door Maatschappij
Helenaveen in de jaren ’50 van de vorige eeuw.
Einderweg
Doodlopend weggetje vanaf de Oude Peelstraat. Begin jaren ’60 vestigde zich landbouwer
Brouwers uit Deurne als enige aan dit weggetje. De straat eindigt nabij het voormalige (1979)
verveningsgebied van de firma Minke, een van de laatste verveners in de Deurnese Peel.
Fruitweg
In 1900 werd het gedeelte achter de directeursvilla ‘Eerste laan naar Sevenum’ genoemd. Dit
voormalige Peelpad naar het gehucht ‘Steeg’ bij Sevenum kwam men als eerste tegen tijdens de
vervening van ‘Het Helena-Veen’. Men werkte van zuid naar noord. Sinds 1890 ligt hier
kwekerij ‘Koningstuin’. Deze planten- en boomkwekerij is met steun van Koning Willem III
gesticht door Maatschappij Helenaveen. Men nam o.a. proeven met het kweken van
fruitbomen. De ‘Koningskers’ is hier gekweekt.
Geldersestraat
Deze laan loopt tegenover de vroegere opzichterswoning aan de Helenastraat tot aan de
Koolweg. In eerste instantie noemde men deze laan ‘Tweede laan naar Sevenum’. Rond 1870
omgedoopt tot Geldersche Laan. In dat jaar vestigden zich aldaar tabakstelers uit Gelderland.
Maatschappij bouwde er drie enorme tabakdroogschuren met eindwoningen. Een oude
boekweitschuur werd ook als zodanig ingericht. Links en rechts van de brug over de
Helenavaart lag van 1860 tot ± 1904 de scheepstimmerwerf van de Maatschappij. Tot 1853 was
de Geldesestraat grotendeels een onderdeel van een oud looppad door de Peel. Dit liep vanuit
richting Liessel over een zandrug via de Gelderdijk naar het gehucht ‘Steeg’ onder Sevenum.
Aan het begin van deze laan ligt nabij de Helenavaart de imposante directeurswoning ‘Villa
Gena’ van ±1885. Men kon de Geldersestraat bereiken vanaf de huidige Helenastraat via een
ijzeren pontonbrug. Deze werd begin 20e eeuw vervangen door een draaibrug; ‘De Witte brug’.
Nederlandse militairen hebben deze prachtige brug in 1940 opgeblazen om te trachten een
Duitse inval te hinderen.
Grashoekseweg
Rond 1900 is dit de Koningslaan. Liggend ten zuiden van de Koningstuin vanaf de
Koningsbrug. Dit weggetje volgt daarna de grens met de Limburgse gemeente Helden naar de
Heldenseweg en was destijds een eikenlaan. Mogelijk een onderdeel van de ‘Eerste laan naar
Sevenum’. In 1918 bouwde de Maatschappij met subsidie van het Koning Willem III-fonds aan
het einde van het oudste turfvaartje de maatschappijboerderij ‘De Koningshoeve’. Dit gebouw
werd in april 1944 vernietigd door een brandbom. Grondgebied van het dorp Grashoek strekt
zich tot hier uit. In het verlengde van deze weg bevindt zich een grenspaal. ‘De
Eyndepaal’ (geplaatst in 1717). De eikenlaan vanaf de bocht is de oude ‘Volckmeerlaan’ en
‘Ringlaan’ door het zgn. Medegebruik in de Breedschen Peel. Hier graasden de paarden en
koeien van Maatschappij Helenaveen. Weilanden weden aldaar verpacht aan omwonenden.
Grenslaan zie Douglasweg en Aardbeiweg
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Hannes Joostenplein
Aangelegd in 2005 aan de westzijde van de R.K. kerk. Genoemd naar de voormalige locoburgemeester van Deurne en Helenaveense koudegrondtuinder Johannes Joosten. Hij
bekleedde lange tijd de functie van voorzitter van Tuinbouwvereniging Helenaveen. Hannes is
geboren te Helenaveen op 21 december 1909 en overleden te Deurne op 15 januari 1997. Van
1875 tot 1897 is dit perceel de tweede locatie van de Helenaveense begraafplaatsen. Van de
alhier ruim 280 begravenen zijn nog steeds resten in de grond aanwezig. Tot 1944 was het de
bloementuin van het zusterklooster. Daarna werd de grond gebruikt als boomgaard van de
pastorie. In de jaren ’60 van de vorige eeuw verpacht het kerkbestuur het als tuindersgrond en
weiland.
Heldenseweg
Is aangelegd als grintweg in 1913 door Maatschappij Helenaveen en is de verbinding tussen de
Geldersestraat en de Grashoekseweg. Eindigt tegen de Limburgse grens met de gemeente
Helden. Loopt door als onverharde eikenlaan, de ‘Volckmeerlaan’.
Helenastraat
Weg van de Koningsbrug ofwel Grashoekse brug tot aan de Oude Peelstraat in het huidige
centrum van het dorp. De Helenastraat was een van de eerste jaagpaden langs de Helenavaart
van 1853. Eveneens vernoemd naar de echtgenote van Jan van de Griendt; Helena Panis. In
1875 plantte de Maatschappij eikenbomen langs de straat. Voor de katholieke gebouwen (ter
hoogte van Helenastraat 6) pootte men rond 1880 wilde kastanjebomen. Twee daarvan staan er
nu nog. Ook voor de oude directeurswoning/maatschappijkantoor (nr. 16) stond tot ± 2000
een gigantische kastanje.
Helenaveenseweg
Hoofdverbindingsweg van Helenaveen naar Grashoek in Limburg. Het eerste gedeelte vanaf de
Koningsbrug zal op Helenaveens grondgebied officieel een onderdeel van de Grashoekseweg
zijn. Oorspronkelijk was dit een pad vanaf het gehucht Maris richting de Peel nabij het
‘Volckmeer’.
Hoge Brug
Onverharde zijweg van de Kanaalstraat op Liessels grondgebied. Genoemd naar de brug over
het Deurnesch Kanaal. Deze houten brug was letterlijk hoog boven het kanaal gebouwd. Na
vernieling in de 2e Wereldoorlog is deze vervangen door een ophaalbrug. Die maakte in 1963
plaats voor een dam met duiker. De Kanaalstraat vervolgt zijn weg als Oude Peelstraat naar
Helenaveen.
Hovenierstraat
Onverharde zijlaan tussen de Helenastraat bij de ‘Kleine Kom’ en de Aardbeiweg, tegenover het
R.K. kerkhof. Ten zuiden ervan lag tot ±1910 de ommuurde proeftuin van Maatschappij
Griendtsveen. Een hovenier is een tuinier. Het laantje vormt een kruising met het Tuinderspad.
Er staan geen woningen of gebouwen. Rond 1900 werd dit ‘Het Kerkhoflaantje’ genoemd. Tot
op de dag van vandaag bestaat deze oude benaming. ’n Uitvaartstoet ging tot in de jaren ’60 van
de vorige eeuw vanaf de R.K. kerk via deze laan naar het kerkhof. Na verwoesting van de R.K.
gebouwen in 1944 heeft men het plan gehad om aan deze laan een nieuwe kerk te bouwen.
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Imkerweg
Doodlopende zijstraat van de Lagebrugweg, gelegen tussen het viaduct over de A67 en het
Deurnesch Kanaal. De aangelegen percelen zijn pas midden vorige eeuw ontgonnen. In de Peel
zijn veel imkers actief geweest om gecontroleerd de gewassen d.m.v. bijen te laten bestuiven.
Jan Deckersstraat
Begrint pad aan de oostkade van de Helenavaart tussen de Geldersestraat en de Sevenumseweg.
Per 1 januari 1955 was dit de Aspergeweg. Jan Deckers was een van de mede-oprichters van
Maatschappij Helenaveen. Johannes Matthias Deckers, opzichter en zgn. ‘directeur in Het
Helena-Veen’ is geboren in het gehucht Empel bij ’s-Hertogenbosch op 19 juni 1821. Hij is
gestorven op 22 oktober 1872. Zijn grafmonument staat op het R.K. kerkhof aan de
Aardbeiweg, de vroegere ‘Grenslaan’. Empel ligt in de buurt van Orthen, de plaats waar Jan van
de Griendt in 1804 geboren is. Tegenover de huidige R.K. kerk dreef Jan Deckers als
bijverdienste een Maatschappijwinkel tot 1872. Er bestond toen nog ‘gedwongen winkelnering’
voor de werknemers van de Maatschappij; zij waren verplicht om hier hun inkopen te doen. Op
de plaats van de dam met duiker over de zgn. Boksloot nabij de Kruisbesweg lag vroeger een
drijvend smal voetbruggetje.
Op enkele plaatsen kruiste een ondergrondse PTT- of electriciteitskabel de Helenavaart. Die
plaatsen waren in de berm gemarkeerd met een geëmailleerd geel K-bord met zwarte rand. De
letter K betekende voor de schippers: pas op, hier niet ankeren!
Kaasweg
Onverharde weg, oostelijk gelegen en parallel aan de Helenavaart. Beginnend bij de brug ter
hoogte van de Emmahoeve tegenover Hoeve Willem III. In 1928 laat Maatschappij Helenaveen
kaasboeren overkomen uit o.a. Noord-Holland. Zij vestigen zich in de Koningsboerderijen
‘Emmahoeve’ van 1910 en de ‘Hendrikhoeve’ van 1912. Deze laatste brandt af in de 2e
Wereldoorlog.
Kamp Mariaveen
Zandweg vanaf de Koolweg bij de Soemeerbrug aan de Soemeersingel naar de grens met
Limburg. Het pad kruist de oude grens(sloot) tussen Gelre en Brabantia (1716/1717). Even
verderop ligt in natuurreservaat Mariaveen een van de voormalige Maatschappij Mariaveenontginningsschuren, nu in gebruik als Biologisch Station van Staatsbosbeheer. Een van de
gesloopte boerderijen is direct na de 2e Wereldoorlog in gebruik geweest als noodklooster en school voor de meisjes en kleuters. Tijdens de oorlog diende dit gebouw als onderdak voor
evacuees uit de omgeving: Kamp I. Overste zuster Hendrina beschreef aldaar als eerste de
geschiedenis van Helenaveen. Op die plaats is nu het parkeerterrein van het Biologisch Station
en natuurgebied Mariaveen.
Kanaaldijk Noord
Voormalig jaagpad langs de Helenavaart, zuidelijk in het verlengde van de Helenastraat. Deze
onverharde laan eindigt bij het punt waar het Deurnesch Kanaal en de Helenavaart bij elkaar
uitkomen. Deze laan was in het begin van de 20e eeuw de enige goede verbinding tussen het
dorp Helenaveen, Liessel en Deurne via Meijel. De kanalen waren destijds niet met elkaar
verbonden. Het pad vervolgde voorheen zijn weg tussen de parallel gelegen Helenavaart en het
Kanaal van Deurne tot aan de weg van Beringe naar Meijel nabij boerderij ‘De Vlaanderenhof ’.
De zgn. ‘Doorsteek’ is aangelegd rond 1970.
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Kanaaldijk Oost
Pad, oostelijk van het Kanaal van Deurne, vanaf Kanaaldijk Noord bij de ‘Doorsteek’ tot aan
de Lage Brugweg. Vaak gebruikt door hobby-vissers en fietsers.
Kerkhoflaantje zie Hovenierstraat
Kervelweg
Laan van Helenastraat nabij de Geldersestraatbrug naar de Aardbeiweg. Kervel; Latijns:
Anthriscus cerefolium, werd in de beginjaren door tuinders in Helenaveen als specerij
gekweekt. De Kervelweg was rond 1875 een van de belangrijkste doorgaande wegen van
Helenaveen. Destijds de snelste en kortste verbinding tussen Liessel en Sevenum. Noordelijk
van de Kervelweg nabij de Helenavaart lag de ommuurde proeftuin van Maatschappij
Griendtsveen. Dit was een enclave (i.v.m. aandelen) binnen Helenaveen. Ten zuiden van dit
voormalige Peelpad bouwde de Maatschappij rond 1860 een van de eerste boerderijen en het
koetshuis. Deze gebouwen vormden met de daarbijgelegen opzichterswoning (Helenastraat 18)
het centrum van veenkolonie ‘Het Helena-Veen’.
Koning Willem III Plein
Voormalige speelplaats van de Openbare Lagere School, nu R.K. basisschool ‘De Peelparel’.
Genoemd naar Koning Willem III (1817-1890), de beschermheer van Maatschappij Helenaveen
en oprichter van het Fonds, in eerste instantie ter ondersteuning van aktiviteiten voor de
ontginning van de Peel. Op de zaterdag voorafgaande aan de tweede zondag van september
vindt op dit plein sinds ±1963 de jaarlijkse kermis plaats. Voor die tijd stonden de attracties op
het kerkpleingazon aan de Oude Peelstraat. Het plein kreeg zijn naam in 1989 tijdens de viering
van het 100-jarig bestaan van het Fonds Koning Willem III.
Koningslaan zie Grashoekseweg
Koolweg
Genoemd naar de groenten die ook in Helenaveen op de ’koude grond’ en onder zgn. glazen
stolpen, ‘klokken’, gekweekt werden: bloemkool, boerenkool, spitskool, savooiekool, rode- en
witte kool. Weg vanaf Geldersestraat tot, nu doodlopend, naast Mariaveen. Rond 1900 heette
dit weggetje ‘De Achterlaan’. Zo genoemd omdat het de meest oostelijke en ver weg gelegen
laan van Helenaveen was. De Koolweg loopt parallel aan de grens met Limburg en is vrijwel in
originele staat. De Koolweg bezat tot 1944 twee draaibruggen: een klein exemplaar over de
Eerste Zijwijk/Boksloot bij de Kruisbesweg en een grotere bij de huidige Sevenumseweg over
het onvoltooide Sevenumkanaal. Beide plaatsen zijn nu voorzien van een dam met duiker. De
bocht in de Koolweg tegenover de Rector Nuijtsstraat is een gevolg van de inham in de
Helenavaart en een aansluiting van een zijwijk richting Mariaveen. In de inham heeft rond 1900
een drijvende turfstrooiselfabriek gelegen.
Kruisbesweg
Begrint pad zuidelijk van de zgn. ‘Eerste Zijwijk’ ofwel ‘De Boksloot’. Verbindt de Jan
Deckersstraat nabij de ‘Kleine Kom’ met de Koolweg. Kruisbessen (Ribes uva-crispa), veel
geteeld in Helenaveen, worden in de Peel ‘Ribessen’ of ‘Kroezels’ genoemd.
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Lagebrugweg
Weg in het verlengde van de Oude Peelstraat. Tegenwoordig een zijstraat daarvan.
Verbindingsweg naar Neerkant. Genoemd naar de ‘lage’ brug van destijds over het Deurnesch
Kanaal. Na 1944 is een groot gedeelte van deze weg verhard met puinresten van de vernielde
R.K. gebouwen. Midden jaren’60 van de vorige eeuw kwam men tijdens de aanleg van het
viaduct over de A67 die resten weer tegen. Ongeveer 200 meter westelijk van het Deurnesch
Kanaal heeft het Nederlandse leger o.a. in de Lagebrugweg een betonnen tankweringfundament
aangelegd. In een betonnen ondergrond kon men palen zetten die de Duitse tanks tegen
zouden moeten houden...
Lindelaantje zie Rector Nuijtsstraat
Meester Theelenstraat
Zijstraat van de Pastoor Kerssemakersstraat in de ‘nieuwbouwwijk’. In juni 1984 aangelegd en
genoemd naar de voormalige hoofdonderwijzer ‘Mister Theelen’. Leonardus Hubertus Theelen,
geboren te Roggel op 20 januari 1891, was hoofd aan de lagere school vanaf 1922. Hij overleed
op 27 september 1952. Theelen was o.a. de oprichter van Voetbalvereniging ‘Helenaveen’. Hij
leidde de tuinbouwcursus voor de jonge aanstaande tuinders. In zijn schoolhuistuin stonden
kippenhokken. Een varkenshok was tegen de achtergevel van de lagere school (op de plaats van
het huidige gemeenschapshuis) gebouwd naast een druivenkas. Ook gaf hij imkers les i.v.m. de
bestuiving van planten in de tuinderij. Het huidige kerkpleingazon is een onderdeel van de
voormalige tuin van de hoofdonderwijzerswoning. De Meester Theelenstraat ligt op
weidegrond die vroeger toebehoorde aan Koningshoeve ‘Willem de Zwijger’ van Maatschappij
Helenaveen.
Moesweg
Eerste zuidelijke zijlaan van de Helenastraat naar de vroegere Grenslaan; het huidige
onverharde deel van Aardbeiweg.
De naam ‘moes’ zal afgeleid zijn van Rabarbermoes. Rabarber (Rheum rhabarbarum) is een
imposante oude groentesoort die veel geteeld werd in Helenaveen en stond vroeger vaak op het
menu van de tuinders. Tegenover de huidige Moesweg lag in de 19e eeuw een houten, op
petroleumvaten drijvend voetbruggetje in de Helenavaart. Zo kon men tot 1882 de noodkerk
aan de huidige Fruitweg bereiken. De tegenwoordig iets verderop gelegen ‘Koningsbrug’ ofwel
‘Grashoekse brug’ lag er in die tijd nog niet.
Oude Peelstraat
Hoofdweg en belangrijke doorgaande weg vanaf de ‘Hoge Brug’ over het Deurnesch Kanaal,
tot in het nieuwe centrum van Helenaveen. Door de Duitse bezetter in de 2e Wereldoorlog
(tijdelijk) omgedoopt tot Schoolstraat, simpelweg omdat daaraan de lagere school lag. In
1962/1963 verbeterd en grotendeels vernieuwd. Men legde destijds tevens een nieuw gedeelte
aan, westelijk van de Centurioweg. De oorspronkelijke weg richting Deurnesch Kanaal kreeg
vanaf daar de bestemming van fietspad, bijgenaamd ‘het wasbord’. Naar verluidt zijn betonnen
putringen als fundament voor de oude weg gebruikt (...).
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Pastoor Bijnenstraat
Verbindingsstraat in de dorpsuitbreiding tussen Dominee Swaluestraat en de Pastoor
Kerssemakersstraat. Aangelegd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Pastoor Wilhelmus Caspar
Aloysius Bijnen, geboren te Helmond op 19 juni 1838, was de R.K. herder van 14 november
1880 tot op zijn sterfdatum 30 juli 1896. Hij was de eerste bewoner (30 september 1882) van de
toen nieuwe pastorie aan de Helenastraat. Dit gebouw brandde af op 20 november 1944 door
toedoen van terugtrekkende Duitse militairen.
Pastoor van Haarenstraat
Straat met een doodlopende zijstraat tussen de Oude Peelstraat en het einde van de Pastoor
Kerssemakersstraat. Aangelegd aan het eind van de 20e eeuw. Augustinus Cornelius Joannes
van Haaren, geboren te Hoge en Lage Mierde op 16 september 1868, was pastoor te
Helenaveen van 30 maart 1917 tot 1 januari 1946. Hij kreeg toen eervol ontslag vanwege ziekte.
Pastoor Kerssemakersstraat
Zijstraat van de Soemeersingel in de dorpsuitbreiding midden jaren ’60 van de vorige eeuw. De
gemeente Deurne bouwt hier huurwoningen. Genoemd naar Waltherus Dominicus
Kerssemakers, pastoor van Helenaveen van augustus 1896 tot op zijn sterfdag 13 maart 1917.
Hij is geboren te Gestel bij Eindhoven op 25 april 1852. Kerssemakers was onder de
Helenaveners graag gezien maar ‘kon het een beetje te goed vinden (...)’ met de leiding van
Maatschappij Helenaveen. Hij hield zijn onderdanen nogal in de gaten en zorgde ervoor dat ze
niet te diep in het glaasje keken. Zij moesten immers ’s morgens weer fris op de turfvelden
staan...
Radijsstraat zie Rector Nuijtsstraat
Rector Nuijtsstraat
Genoemd naar de eerste R.K. herder van Helenaveen. Rector Josephus Martinus Nuijts,
geboren op 17 oktober 1814 te Bergeijk wordt op 10 september 1857 aangesteld als permanent
R.K. geestelijke in veenkolonie ‘Het Helena-Veen’. Helenaveen was in die tijd een Rectoraat en
onderdeel van de parochie Liessel. Nuijts zegende op 15 oktober 1857 de eerste (nood)kerk aan
de huidige Fruitweg in. Op 7 november 1859 sterft hij op 45-jarige leeftijd aan ‘de zenuwe
zinkenkoorts’. Per 1 januari 1955 heet dit laantje ‘Radijsstraat’, vernoemd naar de van
Rammenas afstammende groente Radijs (Raphanus sativus). Rond 1900 was dit het
‘Lindelaantje’. Laan van Soemeersingel nabij het domineeshuis tot aan de wiek ‘de Fabriekswijk’
en vanaf die haakse bocht, het kanaaltje volgend, tot aan de Soemeersingel. Aan het noordelijk
gelegen deel van dit laantje staan de voormalige klerkenwoningen en de voormalige
turfstrooiselfabriek van Maatschappij Helenaveen.
Rectorspad
Autovrij pad (aangelegd in de jaren ’60) tussen de Oude Peelstraat en de Dominee Swaluestraat.
De gemeente Deurne bouwt in het midden van de jaren ’60 van de vorige eeuw aan het
Rectorspad en de Dominee Swaluestraat huurwoningen. Het pad loopt tussen de voormalige
brandweergarage (nu onderdeel van basisschool ‘De Peelparel’) en de plaats waar voorheen de
tweeklassige kleuterschool stond. Nadat op die plaats het vrij nieuwe afgedankte bankgebouw
werd gesloopt verrees daar in 2008 Helenaveens eerste appartementencomplex ‘Het Peelhuys’.
In 2009 betrekken de eerste bewoners dit gebouw.

© André Vervuurt - 24 mei 2018

Sevenumseweg
Ligt in het verlengde van de Oude Peelstraat vanaf de Carpsbrug en is de hoofdweg van
Helenaveen, langs het Sevenumkanaal, via Evertsoord naar de Middenpeelweg en Sevenum. De
Sevenumseweg bestond al langer als onverhard verbindingsweggetje. Het postadres was toen:
‘Tweede Wiek’. Pas in de Tweede wereldoorlog werd een (ophaal)brug aangelegd over de
Helenavaart in het centrum van het dorp. Vanaf 1962/1963 kon zwaarder auto- en
vrachtverkeer over een vernieuwde Sevenumseweg Limburg in. De weg werd voornamelijk
gebruikt voor het vervoer van groenten naar de groentenveiling in Venlo aan de Roodestraat.
Soemeersingel
Voormalig jaagpad westelijk van de Helenavaart. Als veendijk aangelegd in 1853 dwars door het
Soemeer. Weg van Helenaveen naar Griendtsveen. Genoemd naar het ‘onpeilbaar diepe’
moerasven ‘Het Soemeer’. Op 1 januari 1955 is het zuidelijke deel vanaf de Oude Peelstraat tot
aan de Fabriekswijk bij de Rector Nuijtsstraat de Wilhelminastraat. Genoemd naar Koningin
Wilhelmina, beschermvrouwe van Maatschappij Helenaveen. Het noordelijker gedeelte vanaf
de Rector Nuijtsstraat heette officieel ‘Boven’ tot nabij de bajonetbochten in de Helenavaart op
de grens met de gemeente Horst. ‘Op Boven’ woonden in de beginjaren van ‘Het Helena-Veen’
over het algemeen de veenarbeiders uit Noord-Nederland: de zogenoemde ‘Bovenlanders’. In
de jaren ’50 van de vorige eeuw werd in de bocht bij de protestantse kerk en de bocht bij Matje
van Grunsven het midden van de straat gemarkeerd met de zogenoemde kattenogen. Deze
reflecterende glazen bolletjes waren gevat in een gegoten ijzeren omhulsel dat met rubber in de
weg gemonteerd was.
Spitskoolweg
Laan van Helenastraat nabij het vroegere postkantoor (Helenastraat 18) tot aan de westelijke
concessiegrens. Aan het begin van dit laantje stond tot voor kort (begin 2010) een historisch
belangrijk gietijzeren ‘Eigen Weg-bord’. Dat is helaas door onwetendheid verwijderd. Hiermee
maakte eigenaar de Maatschappij Helenaveen duidelijk dat dit geen gemeentelijk weggetje was.
Spitskool is een van de weinige koolsoorten die in de zomer klaar voor de oogst is.
Spruitweg
Weggetje, oostelijk van de Helenavaart, vroeger vanaf ‘de Kom’ in het centrum tot aan de
Koolweg. Tegenwoordig loopt dit weggetje vanaf de Koolweg dood tegenover de protestantse
kerk. Het weggetje ging noordelijk van ‘de Kom’ over in ‘Wijkstraat’. Om misverstanden
(ambulance/brandweer e.d.) te voorkomen noemt men het zuidelijk gedeelte vanaf eind vorige
eeuw een onderdeel van de Soemeersingel.
Spruitjes (Brassica oleracea Gemmifera) zijn welbekend bij opgroeiende kindertjes...
Tuinderspad
Laan tussen Kervelweg en Oude Peelstraat. Vormt een kruising met de Hovenierstraat ofwel
het Kerkhoflaantje. De naam Tuinderspad is vrij recent aan deze laan gegeven nadat deze
geschikt is gemaakt voor wandelaars. Vormt de toegangsweg naar de toekomstige
dorpsuitbreiding.
Tweede laan naar Sevenum zie Geldersestraat
Tweede Wiek zie Sevenumseweg
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Wijkstraat
Vrij onbekend weggetje (jaagpad) ten noorden van het Sevenumkanaal, vanaf de Koolweg tot
aan de bocht met de Spruitweg aan ‘de Kom’. Verbonden met de Sevenumseweg door middel
van een dam met duiker. Het enige huis aan dit weggetje heeft nu als adres: Sevenumseweg. Een
‘wijk’ is de oude noord-Nederlandse benaming voor ‘zijkanaal’. Drentse en Overijsselse turf- en
kanaalgravers brachten deze benaming mee rond 1880. ‘Wijk’ spreekt men op z’n noordNederlands uit als ‘wiek’.
Wilhelminastraat zie Soemeersingel
Zinkskeslaan
Straat tussen Oude Peelstraat en Lagebrugweg.Gelegen in het oude Peelgebied genaamd
‘’t Zinkske’. Aan deze straat liggen vooral tuindersbedrijven.
Zinkskesweg
Doodlopend zijstweggetje van de Lagebrugweg tot aan het tankstation aan de A67. Voordat de
A67 er lag liep het onverharde weggetje door tot aan het jaagpad van de Helenavaart. Daar heet
het tegenwoordig ‘Kanaaldijk Noord’.

Nieuwe straatnaam-ideeën
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Berk
Blatterstraat
Boekweitpad
Brabantia-Gelreweg
Carpstraat
Cees de Feyterstraat
Drenthepad
Eigen Weg
Grad Sientje Kivitsstraat
Hannes van de
Kerkhofflaan
Hannoveranenpad
Helena Panisplein
Jaagpad
Jan van de Griendtplantsoen
Kassenweg
Kastanje
Kazemat
Kazernestraat
Kienhoutweg
Koningskers
Kruiswijk
Laantje
Leo Kluijtmanspad
Maatschappijweg
Mijnhoutweg

Noord-Hollandlaan
Notenboom
Oliekont
Oplegger
Overijsselweg
Pardoel Jaagpad
Pastoor Timmersstraat
Peellinie
Peelvlies
Pijpestrootje
Platglasweg
Pontonbruglaan
Raaislootweg
Roei
Romein
Scheepswerf
Stikker
Stoomsleper
Strooijen Dorp
Strooiselfabriekstraat
Tabakplanterslaan
Togerspad
Tuinbouwstraat
Turfaak
Turfschip
Turfweg

Van de Blocquerijstraat
Veenkoloniestraat
Veenmos
Veenweg
Wiekenhof
Zr. Christophorastraat
Zuid-Hollandlaan
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De (helaas) verdwenen oude straatbenamingen te
Helenaveen:
Achterlaan (nu Koolweg)
Aspergeweg (nu Jan Deckersstraat)
Boven (nu Soemeersingel)
Grenslaan (nu Douglasweg en Aardbeiweg)
Kerkhoflaantje (nu Hovenierstraat)
Koningslaan (nu Grashoekseweg)
Lindelaantje (nu Rector Nuijtsstraat)
Radijsstraat (nu Rector Nuijtsstraat)
Tweede laan naar Sevenum (nu Geldersestraat)
Tweede Wiek (nu Sevenumseweg)
Wilhelminastraat (nu Soemeersingel)
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