
 

 
 

Fietsroute Heerlijk fietsen door de Peelstreek 

 

Deze route wordt aangeboden door Nationaal Park De Groote Peel 

en is tot stand gekomen door IVN Limburg in samenwerking met Buitencentrum De Pelen van Staatsbosbeheer 

 

          
 

Start- en eindpunt: Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in Ospel-Nederweert 

Afstand: 55 km 

 

Deze fietsroute vertelt de verhalen van de Peelstreek. Je start bij Buitencentrum De Pelen, de 

toegangspoort tot Nationaal Park de Groote Peel en al snel geniet je van magnifieke 

vergezichten over dit unieke natuurgebied. In dit oude hoogveengebied zijn de sporen van de 

turfwinning nog overal zichtbaar. Hier verrichtten de turfstekers lange tijd hun arbeid onder 

zware omstandigheden. Langs prachtige kanalen, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij 

de turfwinning, fiets je dwars door de Mariapeel en de Deurnsche Peel richting Griendtsveen. 

Zo volg je letterlijk de weg die de turf aflegde. Bij de bezoekerscentra en ‘gastheren’ die aan 

de route liggen, kun je de sfeer van de Peelstreek opsnuiven. Zij weten je alles te vertellen 

over dit boeiende gebied. De route begint en eindigt bij Buitencentrum De Pelen, maar ook 

vanuit de bezoekerscentra en gastheren kun je er op aanhaken. 

 

De routebrochure van deze fietsroute is gratis verkrijgbaar bij Buitencentrum De Pelen (zo 

lang de voorraad strekt). 

 

Bezoekerscentra 

Er zijn zes bezoekerscentra in de Peelstreek die samen het verhaal van de rijke cultuur en 

prachtige natuur van de Peel neerzetten. 

- Buitencentrum De Pelen, Moostdijk 15 in Ospel 

- Klok & Peel Museum Asten, Ostaderstraat 23 in Asten 

- Limburgs Openlucht Museum Eynderhoof, Milderspaat 1 in Nederweert-Eind 

- Peelmuseum America, Griendtsveenseweg 69 in America 

- Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas, Aan de Koeberg 3 in Helden 

- Toon Kortoomspark, Griendtsveenseweg 80 in Deurne 

Gastheren van de Peel 

Ondernemers uit de regio hebben een cursus ‘Gastheerschap’ gevolgd. Doordat de ondernemers 

het gebied goed kennen, kunnen zij je unieke informatie geven over de recreatieve 

mogelijkheden en de hoogtepunten in de omgeving. Ook bieden ze vaak speciale 

arrangementen. Je herkent de gastheren aan de gevelbordjes en ze staan vermeld op de 

routekaart. 



 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Buitencentrum De Pelen (zie A) en ga R op de asfaltweg. Neem de eerste weg L 

(hier bevindt zich KP 7). Volg KP 8 (zie B). 

2. Na KP 8 volg je KP 10. 

3. Na KP 10 volg je KP 9 (zie C en D). 

4. Na KP 9 volg je KP 96. 

5. Na KP 96 volg je KP 15. 

6. Na KP 15 volg je KP 27. 

7. Na KP 27 fiets je richting KP 26 (zie E). Let op: Houd na ca. 350 meter R aan (blijf langs het 

kanaal fietsen). 

8. Na ca. 4 km zie je aan je rechterhand een rood-wit bordje met de afbeelding van een fiets 

en de tekst ‘Jaagpad’. Steek hier het kanaal over en vervolg je weg aan de andere zijde van 

het water (zie F). Pas over ca. 3 km zie weer het volgende bordje ‘KP 26’ staan. 

9. Na KP 26 volg je KP 6. 

10. Na KP 6 volg je KP 32. 

11. Na KP 32 volg je KP 71. 

12. Na KP 71 volg je KP 30. 

13. Na KP 30 fiets je richting KP 89. Na 3,6 km R (Pijlstaartweg, KP 89 gaat rechtdoor). 

14. Aan het eind L (Hutten). 

15. Je fietst het bos in. Na ca. 1 km L het fietspad op (bij de verkeersdrempel). Volg KP 44. 

16. Na KP 44 volg je KP 89. 

17. Na KP 89 volg je KP 45. 

18. Na KP 45 fiets je richting KP 94. Neem na het oversteken van de voorrangsweg de derde 

weg L (Achtermijterbaan, KP 94 gaat rechtdoor). 

19. Weg gaat over in een zandweg. Neem de eerste weg L (Kokmeeuwenweg). Volg KP 94. 

20. Na KP 94 volg je KP 5. 



 

21. Na KP 5 fiets je richting KP 7. Na ca. 200 meter ligt Buitencentrum De Pelen aan je 

rechterhand. Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Buitencentrum De Pelen 

Buitencentrum De Pelen biedt informatie over het indrukwekkende hoogveengebied dat de 

Mariapeel, de Deurnsche Peel en het Nationaal Park De Groote Peel samen vormen. Het 

volledig ecologisch gebouwde Buitencentrum De Pelen is de toegangspoort tot Nationaal Park 

De Groote Peel. Hier starten verschillende wandel- en fietsroutes en er zijn tal van activiteiten 

zoals doe- en ontdektochten en excursies. In de uitgebreide winkel kun je boeken, kaarten, 

souvenirs en streekproducten kopen. 

 

B. Nationaal Park De Groote Peel 

Tussen KP 7 en KP 8 heb je vanaf de fiets een prachtig uitzicht over Nationaal Park De Groote 

Peel. Dit is het kleinste nationaal park van Nederland, maar daardoor niet minder bijzonder! 

Het park staat vooral bekend als een vogelrijk natuurgebied. In de broedtijd zijn er zo’n 

negentig tot honderd vogelsoorten te vinden! Ook libellen komen veel voor in het gebied, zo’n 

veertig verschillende soorten met de mooiste kleuren! Het Nationaal Park ligt op de grens van 

Limburg en Noord-Brabant. Het is een hoogveengebied waar vroeger turf is gestoken. De grote 

waterplassen, de veenputjes, de peelbanen en de vaartjes zijn de nog zichtbare sporen uit het 

verleden. Het gebied is alleen wandelend te verkennen. Er is ook een rolstoel pad. Kijk voor 

meer informatie op www.np-degrootepeel.nl 

 

C. Noordervaart 

Na KP 10 fiets je een stukje 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 gewonnen turf mogelijk. Voor dat doel moest het in 1854 nog wel 

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

 

D. Kanaal van Deurne en Helenavaart 

Onderweg naar KP 9 en KP 96 fiets je langs het Kanaal van Deurne. 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, maar nu is het er 

prachtig fietsen 

 

E. Helenaveen en Griendtsveen 

Je fietst van Helenaveen naar Griendtsveen (van KP 27 naar KP 26). 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 

http://www.np-degrootepeel.nl/


 

‘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 dorp 

Helenaveen werd door Van de Griendt opgericht om zijn arbeiders te kunnen huisvesten. Later 

werd met hetzelfde doel Griendtsveen gesticht. 

 

F. Mariapeel en Deurnsche Peel 

Fietsend naar KP 26 ligt de Mariapeel aan je rechterhand en de Deurnsche Peel aan je 

linkerhand. Het hele peelgebied, dat van oorsprong uit enorme hoogveen- en heidevlakten 

bestond, is door ontginning voor het grootste deel veranderd in agrarisch gebied. De Mariapeel 

en de Deurnsche Peel zijn op het nippertje de dans ontsprongen. De plannen voor ontginning 

lagen al klaar, maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werd het gebied onderdeel van de 

Peel-Raamstelling, een versterkte verdedigingszone. Nu wordt het hele natuurgebied beheerd 

door Staatsbosbeheer en biedt het prachtige fiets- en wandelmogelijkheden. 

 

 

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/

