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Praktische informatie:

Afstand: 21 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
bushalte kerk
Helenaveenseweg 46
5766 PB Griendtsveen
Coördinaten: 51°26'36" N   5°53'46" E

Horeca:
Herberg de Morgenstond
St. Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen

1. Loop naar kerkje, passeer deze rechts van u en volg Helena-
veenseweg. Ruim 50m na bord Griendtsveen RA (Nonnenpad)  
en loop door veen slingerend grotendeels hoog liggend pad van  
bijna 1km uit. Aan einde (daar ziet u rechts open deel met grote 
waterpartij) LA, lang recht graspad, eerst door en langs bosran-
den, daarna langs grote vennen. Na rechterbocht en brugje (over 
lange rechte vaart) aan einde LA, smal graspad met links vaart die 
u net overstak. Loop graspad/weg langs vaart van 5km helemaal 
uit, sla onderweg geen rechter zijpaden in. Na een laatste 300m 
halfverharde landweg langs diezelfde vaart weg oversteken en  
aan overkant op fietspad LA (Oude Peelstraat). 

2. Na ruim 1½ km in flauwe rechterbocht (met links bankje) LA 
(Centurioweg). Na ruim 1km aan einde RD via zigzaghekje om 
groot hek, graspad met rechterbocht. Na 2e linkerbocht, nog voor 
bord Vogelbroed- en rustgebied, RA, pad met gelijk rechterbocht. 
Ruim 50m daarna op 1e pad met wandelrouteknooppuntpaal (kp) 
59 LA. Aan einde voor veenvaart LA. Na 200m volgt rechterbocht, 
dammetje die vaart over en weer rechterbocht, loop pad uit, 
laatste deel is na enkel bochtje breder. Bij linkerzijweg RD-gaand 
in bos blijven. Na aardig wat bochten op 1e duidelijke pad met 
naar links wijzende gele pijl LA naaldbos in. 

Let op: deze route kan niet worden gelopen tijdens het  
vogelbroedseizoen (15 maart tot 15 juli).

Na voormalig veenarbeidersschaftlokaal De Morgenstond wandelt u al snel 
over het slingerende hooggelegen Nonnenpad dwars door een stuk van de 
Deurnse Peel. Daarna volgt een schitterend, maar liefst vijf kilometer lang 
graspad langs het Kanaal van Deurne. Na een flink stuk fietspad langs een 
drukke weg en een verhard boerenweggetje gaat u de intense stilte van het 
enorme Peelgebied ervaren. Over graspaden en lage veendijkjes kuiert u 
daar dwars doorheen en geniet u onderweg van de schoonheid, de rijke 
flora en het bedrijvige insectenleven van dit schitterende moerasgebied. 

Daarna wandelt u een stuk door de Mariapeel en na 1½ km asfaltweg over 
menig graspad door het Driehonderdbunderbos. Langs talrijke vaarten, 
menig ophaalbrugje en meerdere authentieke zandwegen door  
Griendtsveen loopt u weer naar de buurtbushalte.

4 - Peelhoppen

Hoeve Willem III
Soemeersingel 127

5759 RD Helenaveen

Honden: aan de lijn

GPS-track en topografische kaart:
wandelzoekpagina.nl  / zoek op 526
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Op 1e pad met kp58 LA en loop bos/landweg uit. Op kruising met 
asfaltweg RD brug over en RD richting bosrand. In bos op ruime 
kruising LA en klaphekje door. Blijf zandweg 1km volgen, sla geen 
rechter zijpaden in. In rechterbocht met kp52 LA, graspad met 
klaphek. Daarna op bosrandweg RD. Aan einde op asfaltwegje 
voor vaart RA. Bij huisnr 60 LA brugje over en op weg RA.  
Na 1km ziet u links horeca Hoeve Willem III. 250m daarna RA 
brugje over en gelijk LA. Wat verderop gaat u met enkel bochtje 
weer brugje over, daar maakt het niet uit welk wegje u neemt 
want u komt altijd weer uit langs vaart.
 
3. 300m daarna op 1e grasweg met bord Vogelbroed- en rustge-
bied RA, maakt verderop in bosrand linkerbocht. In bos maakt 
grassige bosweg rechterbocht gevolgd door lang recht stuk. Na 
1km linkerbocht volgen, linkerzijpaden negerend volgt na ruim 
600m wederom linkerbocht en let dan wat op. 200m na die 
linkerbocht bij metalen landbouwhek (staat meestal open, anders 
overheen klimmen) RA, zeer grassig graspad waarmee u ruig open 
stuk oversteekt. Aan overkant tegen bosrand RA, u ziet dan links 
in die bosrand een veenvaart. Na weer zo’n hek wordt dit RD-
gaand brede grasweg door bos en loop deze met onderweg wat 
bochten uit. Aan einde op brede bosrandweg LA en gelijk klaphek-
je door. Bos uitlopend wordt bosrandweg een asfaltwegje.
 
4. Na flauwe linkerbocht gelijk links aanhouden, volg asfaltwegje 
aan linkerkant van brede vaart. Na bijna 1km bij bord Griendts-
veen RA ophaalbrug over en gelijk LA, volg andere kant van vaart 
en blijf daar langs. Na naar rechts gaande Apostelweg (die u 
negeert) halfverharde Ericaweg volgen, maakt verderop rechter-
bocht langs andere vaart. Na huisnr 4 LA ophaalbrug over, gelijk 
RA, volg andere kant van die vaart (Sphagnumweg).  
Verderop maakt halfverharde weg linkerbocht langs andere vaart.  
Aan einde rechterbocht volgen en weer een ophaalbrug over. Wat 
verderop op 1e weg LA (Meester ter Voertstraat). Na wat bochtjes 
aan einde bij huisnr 16 LA. Na ophaalbrug RA naar bushalte.
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