
 

 
 

Fietsroute Peeljuweel route 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Hotel-Café-Zaal ‘Het Peeljuweel’, Onze Lieve Vrouwestraat 34/36 in Ospel 

Pauzeplaats na 23,5 km: Eetcafé 'De Stoep', Roggelsedijk 19 in Meijel 

Afstand: 34,5 km 

 

Deze fietsroute vertelt het verhaal van de Peel en de turf die daar werd gestoken. Je vertrekt 

bij 'Het Peeljuweel' en fietst al snel langs de schitterende Groote Peel, met weidse 

vergezichten over dit oude hoogveengebied. De sporen van de turfwinning zijn nog overal 

zichtbaar. Na Neerkant gaat het prachtig langs kanalen en volg je letterlijk de weg die de turf 

aflegde. Net voorbij het punt waar de Noordervaart en het Kanaal van Deurne samenkomen, 

kom je aan bij Eetcafé 'De Stoep' waar je kunt uitrusten met iets te eten of te drinken. 

Heerlijk fietsen langs 'juweeltjes' in het peelgebied. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. De route start bij Hotel-Café-Zaal ‘Het Peeljuweel’. Ga vóór de kerk R en direct L 

aanhouden (Waatskamp). 

 

2. Neem de derde weg L en direct L aanhouden (Kruisvennendijk). Volg nu de route naar KP 7. 

 

3. Na KP 7 volg je KP 8 (zie A). 

 

4. Na KP 8 volg je KP 95. 

 

5. Na KP 95 volg je KP 20. 

 

6. Na KP 20 volg je KP 96 (zie B). 

 

7. Na KP 96 volg je KP 9. 

 

8. Na KP 9 volg je KP 10. Bij KP 10 ligt Eetcafé 'De Stoep'. 

 

9. Na KP 10 volg je KP 11 (zie C). 

 

 



 

10. Na KP 11 fiets je richting KP 4. Aan het eind van de weg gaat de route naar KP 4 naar R. Ga 

hier L. 

 

11. Neem de tweede weg R (Niesakkerweg). 

 

12. Steek de brug en de voorrangsweg over - let op: gevaarlijke oversteek! - (Bochtstraat). 

 

13. Aan het eind L en vervolgens de eerste weg R (Hennesweg). 

 

14. Na het bord 'Ospel' R aanhouden (Lemmenhoek). 

 

15. Volg Lemmenhoek tot aan de kerk en Hotel-Café-Zaal ‘Het Peeljuweel’, het startpunt van 

de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Nationaal Park De Groote Peel 

Tussen KP 7 en KP 8 fiets je langs en door de Groote Peel, een hoogveengebied waar in het 

verleden turf is gestoken. Het natuurgebied ligt in de driehoek Meijel-Asten-Nederweert. 

Vroeger lag hier op de grens van Limburg en Noord-Brabant een enorm groot en ruig 

hoogveengebied. Daar zijn nu nog maar een paar restanten van overgebleven. Je vindt er nog 

veel restanten van de zoektocht naar turf, het 'zwarte goud van de Peel'. 

 

B. Kanaal van Deurne 

Na KP 20 fiets je kilometers lang langs het Kanaal van Deurne, een zijkanaal van de 

Noordervaart (zie C). Het 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 een 

ander kanaal, de Helenavaart. De oorzaak ligt in een conflict tussen het veenbedrijf 

Griendtsveen en het veenbedrijf van de gemeente Deurne. Griendtsveen, 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 zou je kunnen zeggen, maar nu is het er prachtig fietsen! 

 

C. Noordervaart 

Tussen KP 11 en KP 4 fiets je langs de Noordervaart. Dit kanaal werd in 1808 in opdracht van 

Napoleon aangelegd. Het was een onderdeel van het 'Grand Canal du Nord', dat een verbinding 

tussen de Schelde, de Maas en de Rijn zou moeten worden. De aanleg werd in 1810 echter 

gestaakt en het ambitieuze plan is nooit afgemaakt. Later kreeg de Noordervaart een nieuwe 

functie die te maken had met de turfwinning. Het kanaal zorgde voor afwatering van de Peel 

en maakte transport van de turf die daar werd gewonnen mogelijk. Daarvoor moest het in 1854 

nog wel tot vaardiepte worden uitgegraven, want daar was Napoleon nog niet aan toegekomen. 

 

 

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.fietsenwandelweb.nl/

