
 

 
 

Fietsroute Door het land van Toon Kortooms 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Oranje Hotel, Raadhuisplein 11 in Meijel 

Pauzeplaats na 15,5 km: Toon Kortooms Park, Griendtsveenseweg 80 in Deurne 

Afstand: 30 km 

 

Deze route begint bij Oranje Hotel in Meijel, 'kruispunt in de Peel'. Lange tijd was de Peel een 

ondoordringbaar veengebied en was Meijel de enige plek om tussen Limburg en Brabant te 

kunnen reizen, en dat is precies wat je nu gaat doen. Je fietst richting de Deurnsche Peel en 

belandt daarmee in het gebied waar beroemde schrijver Toon Kortooms is opgegroeid. Zijn 

boeken, zoals 'Beekman en Beekman' en 'Help de dokter verzuipt' spelen zich hier af. Pauzeren 

kan heel toepasselijk in het Toon Kortoomspark, dat is gevestigd bij het geboortehuis van de 

schrijver. Je kunt zelfs een stukje van het herstelde voetpad volgen waarover hij in zijn jeugd 

naar school liep. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Oranje Hotel (zie A) en ga R.  

 

2. Je volgt nu KP 95. 

 

3. Na KP 95 volg je KP 20. 

 

4. Na KP 20 volg je KP 96 door R te gaan op de Sint Vincentiusstraat. (Let op: het bord van KP 

20 ontbreekt). 

 

5. Neem op de Sint Vincentiusstraat de eerste weg L (Steenstraat). 

 

6. Neem de eerste grindweg R (Het Steen). 

 

7. Aan het eind L. 

 

8. Neem de tweede weg R (Koeweideweg). 

 

9. Fiets onder het viaduct van de snelweg door. Je volgt nu KP 30. 

 



 

10. Na KP 30 volg je KP 71 (zie B). 

 

11. Na KP 71 volg je KP 32. 

 

12. Na KP 32 volg je KP 6. 

 

13. Na KP 6 fiets je richting KP 26. Na ca. 500 meter zie je aan je rechterhand het Toon 

Kortoomspark liggen, de pauzeplaats van deze route (zie C). 

 

14. Na het Toon Kortoomspark vervolg je je weg naar KP 26. 

 

15. Na KP 26 volg je KP 27 (zie D). Waar de asfaltweg een haakse bocht naar R maakt, fiets je 

rechtdoor over het fietspad. Volg zo lang mogelijk het fietspad aan de linker zijde van het 

kanaal. 

  

16. Na KP 27 volg je KP 15. 

 

17. Na KP 15 volg je KP 29. 

 

18. Na KP 29 volg je KP 9 (zie E). 

 

19. Na KP 9 volg je KP 95 tot je in Meijel weer bij Oranje Hotel bent, het startpunt van de 

route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Oranje Hotel 

Oranje Hotel ligt midden in Meijel, het 'kruispunt in de Peel'. In de omgeving van Oranje Hotel 

is er volop gelegenheid om actief te ontspannen. Veel intieme dorpjes, Toverland, de 

Maasplassen en boeiende winkelsteden als Roermond en Venlo zijn zeker het ontdekken waard. 

Diverse fiets- en wandelroutes voeren je door mooie natuurgebieden zoals de vlakbij gelegen 

Groote Peel, de Heldense bossen en het Leudal. Oranje Hotel beschikt over een restaurant, een 

café met serre en een zonnig terras. 

 

B. Deurnsche Peel 

Na KP 30 fiets je de Deurnsche Peel binnen dat van oorsprong een groot 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. 

 

C. Toon Kortoomspark 

Toon Kortooms werd in 1916 geboren en is opgegroeid in de witte boerderij aan de 

Griendtsveenseweg 80 in Deurne. De eigenaren van de woning kwamen hier in 1993 achter toen 

ze tijdens een open dag van hun hoveniersbedrijf bezoek kregen van twee dames die zich 

voorstelden als zussen van deze beroemde schrijver. Het contact bleef en er kwam steeds meer 

informatie naar boven over het leven van Kortooms. Uiteindelijk werd in 2004 besloten een 



 

museum te beginnen. Dit museum is inmiddels uitgegroeid tot een heel park met o.a. een 

theetuin en een Blote Voetenpad. Ga voor meer informatie naar de website klik hier 

 

D. Griendtsveen, Helenaveen 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. Later werd dit de 

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

kanaal waar je langs fietst op de route van Griendtsveen naar Helenaveen. Het dorp 

Helenaveen (Limburg) werd door Van de Griendt opgericht om zijn arbeiders te kunnen 

huisvesten. Zijn zonen namen later de maatschappij over en stichtten Griendtsveen (Noord-

Brabant). 

 

E. Kanaal van Deurne 

Bij KP 9 steek je het Kanaal van Deurne én de Helenavaart over. Het Kanaal van Deurne werd in 

1874 aangelegd om de Deurnsche Peel af te wateren en de gestoken turf te transporteren. 

Bijzonder is dat het Kanaal van Deurne parallel loopt aan de Helenavaart. De oorzaak ligt in 

een conflict tussen het veenbedrijf van zakenman Van de Griendt en het veenbedrijf van de 

gemeente Deurne. Van de Griendt, verantwoordelijk voor de exploitatie van de Mariapeel, 

stond de gemeente Deurne niet toe gebruik te maken van de Helenavaart met als gevolg dat 

parallel hieraan het Kanaal van Deurne werd aangelegd. Jammer van al dat weggegooide geld, 

maar nu is het er prachtig fietsen! 

 

 

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.toonkortoomspark.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

