PEELROUTE 70,2 KILOMETER
Restaurant St. Elisabeth's Hof
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Het Neers Kanaaltje werd in 1854 – 1861 gegraven om het overtollige water van de Zuid –
Willemsvaart naar de Maas af te voeren. Het oorspronkelijke kanaal was acht meter breed en
daarmee geschikt voor de scheepvaart (transport van turf).
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De Noordervaart is een kanaal is in 1808 aangelegd als deel van Napoleons Grand Canal du Nord.
De brug op de foto is vervangen door een rotonde.
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“Een vreemt stuk landts, donker en vael van coleur, hebbende eenen open waterachtigen
grondt met een bovenkorst, zijnde tot eenighe passagien onbequaam”.
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De Mariapeel bestaat uit de complexen Mariaveen, Driehonderd Bunder en Horster Driehoek. Het

was oorspronkelijk een hoogveengebied.
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Griendtsveen werd rond 1885 gesticht. De geschiedenis van Griendtsveen is nauw verweven
met de ontginning van de Peel. De spoorlijn van Eindhoven naar Venlo, aangelegd in 1866, was
van groot belang bij de ontginning van het veengebied. Aannemer van deze spoorlijn (vanaf
Helmond naar Venlo) was Jan van de Griendt (1804 - 1882), een koopman uit Den Bosch. Hij was
in 1853 een van de oprichters van de "Maatschappij tot ontginning en vervening van de Peel",
later omgedoopt in "Maatschappij Helenaveen". Van de Griendt stichtte het dorp Helenaveen.
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Het landgoed beslaat een gebied van 120 ha (1.200.000 m2) en wordt beschreven als een
angstaanjagend woeste wildernis, waar behalve zand, bos en wilde natuur in de wijde omtrek
niets was. In de dichtstbijzijnde plaats Heibloem, op 3 km afstand, woonden al monniken die tot
de Orde behoorden. Dagelijks gingen ze met de hen toevertrouwde beschermelingen de zeer
moeilijke begaanbare weg naar Stokershorst, om het land te ontginnen. Innerlijk overtuigd, de
jongens een tehuis te geven, waren de monniken tot pionieren geworden, die onvermoeibaar
hard werkten om deze opdracht waar te maken.
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