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Duurzaam Deurne
Fietstocht Peellland: 41,2 km
Dit rondje Deurne voert langs een aantal plaatsen, waar oude en nieuwe duurzame initiatieven
(watermolen, wind molens, zonnepark de Vlaas en zonnepanelen of dak van huizen en stallen) te
bezichtigen en soms ook te bezoeken.
Langs de route en ook bij de verschillende bezichtigingspunten zijn gelegenheden waar een hapje
en/of een drankje genuttigd kan worden.
Fiets knooppunten, maar er wordt af en toe van afgeweken. Zie kaart hieronder:
12, 8, 37, 32, 6, 26, 57, 26, 6, 32, 71, 43, 39, 19, 47, 50, 80, 58, Station Deurne, 17, 12.
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Deze fietstocht is een initiatief van de coöperatie Energie Port Peelland (EPP). Wij proberen de regio
te helpen om omstreeks 2040 energieneutraal te zijn door het bevorderen van energiebesparende
maatregelen, het produceren van duurzame energie en het promoten van andere duurzame
activiteiten.
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1. Ossenbeemd, Groot en Klein
kasteel, watermolen.
2. Maria Antoinette wind molen
3. Bijzonder Brabants
4. Toon Kortooms park
5. De morgenstond
6. Volksvriend, windmolen
7. Zonnepark de Vlaas
8. Johanna-Elisabeth, windmolen
9. Station Deurne
10. De Romein,
11. Museum de Wieger
12. Holten's windmolen
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Kijk op de kaart voor de nummers met de uitleg hieronder:
1. Ossenbeemd, Natuur- en Milieucentrum, Duurzaamheid, www.ossenbeemd.nl
De Ossenbeemd is een plaats in Deurne waar jong en oud zich op een speelse
en ontspannende manier kunnen laten informeren over natuur, milieu en
duurzaamheid. Energy Poort Peelland heeft een energieloket in de
Ossembeemd. Hier staan voorbeelden van een aantal belangrijke maatregelen
opgesteld, zoals spouwisolatie, warmtepomp e.d. Ook zijn er brochures
beschikbaar. Verder is er een computer beschikbaar waarop een gratis
energiescan ingevuld kan worden. De Ossenbeemd ligt op loopafstand van het
centrum van Deurne en tegen het kasteelpark met de ruïne van Groot kasteel
Deurne. Omstreeks 1460 vv. door de heren van Deurne gebouwd en bewoond.
In 1651, met de heerlijkheid Deurne, gekocht door Rogier van Leerdael, die het
in 1653 liet verbouwen en vergroten. In 1759 werden heerlijkheid en kasteel
gekocht door Theodoor de Smeth, die het opnieuw verbouwd. In 1906 ingrijpend
gerestaureerd. Op 24 september 1944 werd het Groot Kasteel door geallieerd
vuur in puin geschoten met pantser-doorborende granaten om enkele zich schuil
houdende SS'ers uit te schakelen. Bij de daaropvolgende brand ging de
volledige inboedel -- die juist kort ervoor weer naar het Groot Kasteel was
gebracht -- verloren, waaronder vermoedelijk schilderijen van Antoon van
Dyck en Peter Paul Rubens..
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2. Windmolen Maria-Antoinette, Zeilberg, Deurne. Wind energie.
In Zeilberg stond al eerder een windmolen, en wel de
in 1876 aangekochte Zuidplasmolen uit Waddinxveen. Deze brandde echter af
in 1892, waarop de huidige molen werd aangekocht en in 1893 als beltmolen in
Zeilberg werd herbouwd. Ze deed dienst als korenmolen.
3. Bijzonder Brabants (www.bijzonderbrabants.nl) en Peelrandbreuk,
Breemortelweg 21. kijk in vergeten (duurzame) groenten van vroeger en de
Peelrandbreuk. Open alleen voor groepen op afspraak.

4. www.toonkortoomspark.nl. Het Toon Kortooms Park in
Griendtsveen biedt u een museum, blote voetenpad, restaurant,
kunsttuin en turfveld.
Turf, een duurzame brandstof uit het verleden. In het turfveldje
wordt nog, voor demonstraties, turf gestoken. Op dit veldje staat
een echte plaggenhut, een oude turfpers en er is nog een flinke
laag turf te zien. De turf is tegenwoordig beschermd en is hier nog
op een van de weinige plekken in Nederland te zien. U kunt dit
turfveld uitsluitend bezoeken onder begeleiding van een Turfstekers gids. Daar wordt u uitleg
gegeven over het ontstaan van veen, de grootschalige vervening en hoe de turfstekers indertijd
leefden.
5. www.herbergdemorgenstond.nl. Sint Barbarastraat 35
5766 PC Griendtsveen
Sinds 1987, De plek in het hart van de Peel waar gastvrijheid,
originaliteit, lekker en verantwoord eten elkaar treffen. Dit in een
nostalgische en gemoedelijke sfeer. 'juist omdat het er zo gewoon
is, is deze plek zo markant'.
6. Korenmolen de Volksvriend, Liessel. Wind energie. www.devolksvriend.nl
Deze beltmolen is gebouwd in 1903 en wordt gebruikt als korenmolen. In het
najaar van 1944 werd de molen door oorlogsgeweld beschadigd.

7. De Vlaas, Zonne energie (www.zonneparkdevlaas.nl).
Dit zonnepark, ontwikkeld door Energy poort Peelland, is van bijna
500 leden van de Coöperatie de Vlaas en zij hebben
gezamenlijk 8.095 zonnepanelen gefinancierd. Daarnaast zijn op
het terrein van De Vlaas door het energiebedrijf Greenspread nog
eens 10.113 zonnepanelen gefinancierd. Dus in totaal 18.208
zonnepanelen met een opwekkend vermogen van 4.5 Mw. Hiermee
is Zonnepark De Vlaas het grootste zonnepanelenproject dat in
Nederland in het kader van de postcoderegeling is ontwikkeld.
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8. Johanna-Elisabeth molen. Wind energy.
De Johanna-Elisabeth is een ronde stenen molen met een flesvormig
molenlijf en staat aan de Molenhuisweg in Vlierden in de Nederlandse
provincie Noord-Brabant. De molen heeft het jaartal 1844 op de baard
staan, maar die mogelijk pas in 1848 werd gebouwd.

9. Stationspark Deurne, www.stationsparkdeurne.nl.
2015 Startte Coöperatie Stationspark Deurne. Een initiatief om het station
en de omgeving daaromheen te verfraaien en te verduurzamen. Station
van Deurne heeft meegedongen aan de spoorwegprijzen in het
Verenigd Koninkrijk. Station Deurne werd derde in de categorie 'it's your
station'. Er is een gratis watertappunt en fietspomp. Op het perron staan
oplaadpalen voor mobiele telefoons. In de moestuin worden groenten
gekweekt den door lokale inwoners en horeca gebruikt worden (korte
cyclus van productie naar klant)

10. Huize de Romein:
Dit huis werd in 1913 gebouwd in opdracht van onderwijzer, historicus
en journalist Hendrik Ouwerling. Het ontwerp was van architect Cor
Roffelsen. Antoon Coolen heeft hier van 1933 tot 1938 met zijn gezin
gewoond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd De Romein gebruikt
als kaderschool van de NSB.
11. Museum de Wieger, Oude Liesselseweg, Deurne. Museum.
www.dewieger.nl.
Museum De Wieger is gevestigd in het voormalige woonhuis, annex
dokterspraktijk en schildersatelier van de legendarische schilderende
huisarts Hendrik Wiegersma (1891-1969). Zijn zoon, Hendrik
Wiegersma, schreef de tekst van ‘Het Dorp’ (Het tuinpad van mijn vader)
op de melodie van een reeds bestaand Frans lied. In het huis krijgt u een
beeld van het leven en werk van Hendrik Wiegersma en er zijn
wisselende exposities te zien die aansluiten bij de collectie van Museum
De Wieger
12. Holten’s Molen, Wind energy, www.holtensmolen.nl
De molen werd in 1890 gebouwd als korenmolen. In 1893 werd de
molen uitgebreid met een olieslagerij. In 1909 sloot men de molen aan
op een boomzaag in een houten schuur langs de molen. Hierdoor
ontstond de uitzonderlijke situatie dat de molen tegelijk drie functies
had.
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