
 

 
 

Fietsroute Rond de Deurnsche- en Mariapeel 
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Hoeve Willem III, Soemeersingel 127 in Helenaveen 

Pauzeplaats na 21 km: Herberg de Morgenstond, St. Barbarastraat 35 in Griendtsveen 

Afstand: 37,5 km 

 

De Deurnsche Peel en de Mariapeel liggen aan weerszijden van de provinciegrens tussen 

Limburg en Noord-Brabant. Ze vormen één schitterend natuurgebied waar het prachtig fietsen 

is. Het startpunt van deze fietsroute, Hoeve Willem III, is één van de koningshoeven die in 

1913 zijn gebouwd door de Maatschappij Helenaveen. De hoeven werden gebouwd om de 

vrijgekomen grond na vervening nuttig te maken voor veehouderij en landbouw. Je fietst door 

de veenarbeidersdorpen Helenaveen, America en Griendtsveen. In dit laatste dorp, dat een 

beschermd dorpsgezicht heeft, kun je pauzeren bij Herberg de Morgenstond. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Hoeve Willem III (zie A) en ga R vóór het kanaal. Volg KP 27 (zie B). 

 

2. Na KP 27 volg je KP 28. 

 

3. Na KP 28 volg je KP 38 (zie C). 

 

4. Na KP 38 volg je KP 40. Na ca. 500 meter gaat de route naar KP 40 naar R. Ga hier rechtdoor 

(Wouterstraat). 

 

5. Na ca. 30 meter direct L vóór speeltuin Beukenhof. 

 

6. Aan het eind voorrangsweg oversteken en L. 

 

7. Neem de eerste weg R. 

 

8. Na ca. 3 km bij het kruisbeeld R aanhouden. 

 

9. Na ca. 1 km op bij de grote waterpomp R (Apostelweg). 

 

10. Neem na de brug de tweede weg L (Pastoor Hendrikstraat). 



 

11. Aan het eind, bij het kanaal, bevindt zich aan je rechterhand Herberg de Morgenstond (zie 

D), de pauzeplaats van deze route. 

 

12. Na een pauze bij Herberg de Morgenstond de brug oversteken en R. Volg KP 26. 

 

13. Na KP 26 volg je KP 6. 

 

14. Na KP 6 volg je KP 32. 

 

15. Na KP 32 volg je KP 71 (zie E). 

 

16. Na KP 71 volg je KP 30 

 

17. Na KP 30 volg je KP 27. 

 

18. Na KP 27 fiets je richting KP 26 tot je na ca. 4 km Hoeve Willem III aan je linkerhand ziet 

liggen. Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Hoeve Willem III 

Lekker uitwaaieren op de fiets of een stevige wandeling in De Peel? daar hoort natuurlijk een 

doel bij: Hoeve Willem III! U kunt lekker genieten van ambachtelijk ijs op het terras of in de 

ijssalon van onze markante boerderij, gelegen aan de Helenavaart op de route tussen de 

veendorpen Griendtsveen en Helenaveen. Voor meer informatie klik hier 

 

B. Griendtsveen, Helenaveen en de Helenavaart 

Na je vertrek vanaf Hoeve Willem III fiets je langs de Helenavaart richting Helenaveen. 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. Later werd dit de 

'Maatschappij Helenaveen'. Het gebied werd ontsloten door het graven van de Helenavaart. Het 

dorp Helenaveen werd door Van de Griendt opgericht om zijn arbeiders te kunnen huisvesten. 

Later werd met hetzelfde doel Griendtsveen gesticht. 

 

C. Mariapeel 

Na KP 28 ligt de Mariapeel aan je linkerhand. Het hele peelgebied, dat van oorsprong uit 

enorme hoogveen- en heidevlakten bestond, is door ontginning voor het grootste deel 

veranderd in agrarisch gebied. De Mariapeel en de Deurnsche Peel zijn op het nippertje de 

dans ontsprongen. De plannen voor ontginning lagen al klaar, maar toen de Tweede 

Wereldoorlog uitbrak, werd het gebied onderdeel van de Peel-Raamstelling, een versterkte 

verdedigingszone. Nu wordt het hele natuurgebied beheerd door Staatsbosbeheer en biedt het 

prachtige fiets- en wandelmogelijkheden. 

 

 

 

http://www.ambachtelijkijs.nl/


 

D. 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 

 

E. Deurnsche Peel 

Na KP 71 fiets je de dwars door de Deurnsche Peel, dat van oorsprong een groot en woest 

hoogveengebied is. Van dit hoogveen is door jarenlange turfafgraving en ontginning nog maar 

weinig overgebleven. Overal in dit prachtige natuurgebied, dat nu wordt beheerd door 

Staatsbosbeheer, vind je de sporen van de turfwinning terug. Typerend zijn de wijken 

(vaarten) die zijn gegraven voor het afwateren van het veengebied en het vervoeren van de 

turf. 

 

 

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.herbergdemorgenstond.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

