
 

 
 

Fietsroute Peelroute door het Rijk van Venray 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Herberg de Morgenstond, St. Barbarastraat 35 in Griendtsveen 

Pauzeplaats na 26 km: Boerderij 't Platteland, Lorbaan 1 in Veulen-Venray  

Afstand: 37 km 

 

De ruige Peel is eeuwenlang een ondoordringbaar en moeilijk toegankelijk gebied geweest. 

Slechts via enkele routes was het mogelijk om van Noord-Brabant naar Limburg te reizen. Eén 

van deze routes liep van Deurne richting Veulen en Venray. Na je vertrek bij Herberg de 

Morgenstond fiets je Brabant in waarna je in het spoor van je Middeleeuwse voorgangers de 

doorsteek naar het Rijk van Venray maakt. Dit gebied heeft altijd in het teken gestaan van 

grensconflicten. Onderweg zijn hier de sporen van te zien en tref je informatieborden aan die 

je hier meer over vertellen. Pauzeren kan bij Boerderij 't Platteland in Veulen. 

 

Routebeschrijving 

R=rechts(af), L=links(af), KP=fietsknooppunt, A/B/C enz.=bezienswaardigheid  

 

1. Verlaat Herberg de Morgenstond (zie A) en steek de brug over het kanaal over. 

 

2. Na de brug R. Je volgt KP 26 (zie B). 

 

3. Na KP 26 volg je KP 6. 

 

4 Na KP 6 volg je KP 7. 

 

5 Na KP 7 volg je KP 9 tot het punt waar de route naar KP 9 naar L gaat op de Kanveldweg. Ga 

hier rechtdoor. (zie C). 

 

6. Neem na de camping de eerste weg R. Houd direct L aan en ga de grindweg op (Buntweg). 

 

7. Aan het eind L (Peter Janssenweg negeren). Je volgt de route naar KP 1 tot de kruising met 

de verkeerslichten. 

 

8. Steek de kruising met de verkeerslichten over. Aan het eind L (Ringweg). 

 

9. Aan het eind R. Je volgt weer KP 1.  

 



 

10. Na KP 1 volg je KP 18. 

 

11. Na KP 18 volg je KP 19. 

 

12. Na KP 19 volg je KP 3 tot je na ca. 350 meter L gaat (Scheiweg). 

 

12. Neem de eerste weg L (Teeuwenhofweg). 

 

13. Op de eerste kruising R. 

 

14. Neem de tweede weg L (Breevennenweg). 

 

15. Neem de eerste weg R (Breehei). 

 

16. Aan het eind R. Je volgt KP 3. 

 

17. Na ca. 1,2 km kom je bij het punt waar de route naar KP 3 naar R gaat. Daar ligt Boerderij 

't Platteland, de pauzeplaats van deze route (zie D). 

 

18. Na Boerderij 't Platteland vervolg  je de route naar KP 3. 

 

19. Na KP 3 volg je KP 2. 

 

20. Na KP 2 volg je KP 25 (zie E). 

 

21. Na KP 25 volg je KP 26 (zie F). 

 

19. Na KP 26 volg je KP 27 tot je na ca. 450 meter aan de overzijde van het kanaal Herberg de 

Morgenstond ziet liggen. Na het oversteken van de brug ben je weer terug bij het startpunt 

van de route.  

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Herberg de Morgenstond 

Deze herberg staat er al sinds 1890 en kenmerkt zich nog steeds door haar rustieke sfeer en 

ouderwetse gezelligheid. Toentertijd was de herberg al een belangrijke ontmoetingsplaats voor 

de dorpelingen en gaf ze onderdak aan reizigers en handelslui. Deze markante plek in de Peel 

biedt ook vandaag nog haar gasten gezelligheid en rust op een traditionele wijze. Uiteraard is 

iedereen is van harte welkom; dorpeling, toerist of toevallige passant. Voor meer informatie 

klik hier 

 

B. Griendtsveen en de Helenavaart 

In 1866 werd door aannemer Jan van de Griendt de spoorlijn Eindhoven-Venlo aangelegd. Deze 

vooruitstrevende zakenman uit Den Bosch kocht een groot stuk grond langs deze spoorlijn en 

richtte de 'Maatschappij tot ontginning en vervening van de Peel' op. Het gebied werd ontsloten 

door het graven van de Helenavaart, het kanaal waar je langs fietst na vertrek bij Herberg de 

http://www.herbergdemorgenstond.nl/


 

Morgenstond. Het dorp Griendtsveen werd gesticht om de veenarbeiders te kunnen huisvesten. 

 

C. Peel-Raamstelling 

Na KP 7 passeer je het Peel- of Defensiekanaal dat onderdeel is van de Peel-Raamstelling, een 

verdedigingslinie uit 1939. De stelling loopt van Grave in het noorden naar Weert in het zuiden. 

Bij het passeren van het kanaal zie je zowel links als rechts nog de kazematten liggen die de 

linie moesten versterken. Veel heeft dit niet geholpen, want al tijdens de eerste dag van de 

oorlog in Nederland, 10 mei 1945, is de stelling veroverd door de Duitsers.  

 

D. Boerderij 't Platteland 

Boerderij 't Platteland heeft een leuke overzichtelijke speeltuin en kinderboerderij, een 

perfecte locatie waar u kunt genieten op ons erfterras als de kinderen spelen, of een kijkje 

kunt nemen in onze boerderijwinkel met heerlijke streekproducten van het Limburgse land. 

Voor meer informatie klik hier 

 

E. Bos de Paardekop 

Na KP 2 fiets je door bosgebied de Paardekop, een aangelegd bos op het hoogste deel van de 

Peel. Voordat de Peel werd ontgonnen, lagen hier woeste gronden met heide en 

zandverstuivingen. Toen er in de 19
e
 eeuw door de opkomende mijnbouw veel vraag naar hout 

ontstond, werden op veel woeste gronden dennenbossen aangeplant. Er bestaat een legende 

die vertelt dat op deze plaats ooit een veldslag heeft plaatsgevonden. Na de veldslag werden 

veel schedels van paarden gevonden. Dit zou de naam van het gebied kunnen verklaren, maar 

of dit echt waar is, weet niemand. 

 

F. Historische grenspalen 

De grens tussen Limburg en Noord-Brabant heeft altijd dwars door de Peel gelopen. Doordat 

het gebied eeuwenlang een ondoordringbare woestenij is geweest, is het altijd moeilijk 

geweest de grens precies vast te stellen. Het gevolg was veel discussie en strijd, wat zelfs kon 

uitmonden in moord en doodslag. Hieraan werd in 1716 een eind gemaakt. Toen werd de grens 

definitief ingemeten en vastgelegd met een aantal hardstenen grenspalen. Lees hier meer over 

op het informatiebord vlak voor de spoorovergang bij KP 26. 

 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.platteland.nu/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

