
 

 
 

Fietsroute  'Proef de Peel' - Noordelijke lus rondom Nationaal Park De Groote Peel 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

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

Afstand: 57 km 

 

Deze fietsroute laat je kennismaken met de ‘smaakmakers van de Peelstreek‘: de lokale 

boeren, tuinders en winkeliers die hun verse producten rechtstreeks van het land aanbieden. 

Je vertrekt bij Buitencentrum De Pelen en - fietst in noordelijke richting in een grote lus 

rondom Nationaal Park De Groote Peel. Terwijl je geniet van het typische peellandschap, � 

fiets je langs plekken waar heerlijke verse streekproducten worden aangeboden, zoals 

asperges, aardbeien, scharreleieren, kaas, tomaten of het bijzondere varkensvlees van de 

Bonte Bentheimers. Verzamel onderweg de lekkerste producten waarmee je thuis een 

heerlijke maaltijd kunt bereiden. En vind je jezelf geen top chef? Laat je dan inspireren door 

de recepten die speciaal voor deze route door Kookstudio ZININ zijn samengesteld. Je kunt 

onderweg pauzeren in het museumcafé met buitenterras van Klok & Peel Museum Asten of bij 

mooi weer op het terras van de Berkershoeve. Zorg dat je wat contant (klein)geld op zak hebt. 

Verder is het handig een fietstas bij je te hebben. Bij warm weer is een koeltas met 

koelelement een aanrader. 

 

De routebrochure van deze fietsroute is gratis verkrijgbaar bij Buitencentrum De Pelen. 

Klik hier voor informatie en openingstijden 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat Buitencentrum De Pelen (A) en ga L op de asfaltweg. Volg KP 94. 

2. Na KP 94 fiets je richting KP 65. Na een paar kilometer zie je het bordje richting Eko-

Boerderij Sengersbroek (B) al staan. Deze Eko-Boerderij met producten van het Biologische 

Bonte Bentheimer Landvarken bevindt zich aan het eind van de Broekstraat aan je linkerhand. 

Het winkeltje bevindt zich rechts achter de boerderij langs het onverharde pad. 

3. Ga R bij het bordje ‘U nadert knooppunt 65‘ (Merelweg). 

4. Neem de tweede weg L (Slobeendweg, zandweg). 

5. Neem de eerste asfaltweg R (Vinkenstraat). 

http://www.buitencentra.nl/buitencentrum-De-Pelen.aspx


 

6. Aan het eind L op het fietspad langs de voorrangsweg. 

7. Na ca. 200 meter ligt de boerderijautomaat met verse tomaten van Tuinderij Koolen (C) 

aan je rechterhand. 

8. Neem na Tuinderij Koolen de eerste weg L (Heistraat). 

9. Aan het eind L en direct R (‘t Hoekske). 

10. Neem de tweede weg L (Bosweg). 

11. Aan het eind R (Waardjesweg). Na ca. 1 km herken je Aardbeienbedrijf Van der Burgt-

Disco (D) aan de grote aardbei aan je linkerhand. In de winkel zijn naast de heerlijkste verse 

aardbeien ook huisgemaakte aardbeienjam en -saus te koop. 

12. Neem de eerste weg L (Hazeldonk). 

13. Aan het eind R (Heesakkerweg). Steek de rotonde over. Direct na de rotonde L (weer 

Heesakkerweg, loopt parallel aan de voorrangsweg). 

14. Neem de eerste weg R (Rootweg). Gaat over in een fietspad. Aan het eind rechtdoor (blijft 

Rootweg). 

15. Aan het eind R. Aan je rechterhand ligt Klok & Peel Museum Asten (E), één van de 

pauzeplaatsen van deze route. Het gezellige museumcafé met buitenterras is vrij toegankelijk. 

16. Na ca. 450 meter L op de voorrangsweg (Schoolstraat). 

17. Voorrangsweg oversteken (Molenstraat). 

18. Neem na de molen de eerste weg L (Hofstraat). 

19. Neem de eerste weg R. Let op: dit is de grindweg langs de oprit van huisnummer 23. 

20. Aan het eind R. 

21. Aan het eind L op het fietspad langs de voorrangsweg. Volg KP 46. 

22. Na KP 46 volg je KP 50. 

23. Na KP 50 fiets je richting KP 58. Bij de rood-witte ANWB-paddenstoel bij de twee 

picknickbanken gaat KP 58 L. Ga hier R. 

24. Na ca. 850 meter ligt Aspergeboerderij Van der Putten (F) aan je rechterhand. Een goed 

adres voor asperges en aardbeien vers van eigen land. 

25. Ga R op de rotonde. 



 

26. Ga L op de volgende rotonde en direct R. 

27. Aan het eind R (Dolstraat). Volg KP 47. Let op: blijf het fietspad volgen (maakt een bocht 

naar L). 

28. Na KP 47 fiets je richting KP 43. Je fietst langs voetbalvelden aan je rechterhand. Ga direct 

na deze voetbalvelden R het fietspad op. 

29. Aan het eind R op de asfaltweg. 

30. Na KP 43 volg je KP 44. 

31. Na KP 44 volg je KP 89. 

32. Na KP 89 fiets je richting KP 30. Steek na ca. 2,5 km de voorrangsweg over en ga L op het 

fietspad langs de weg (KP 30 gaat rechtdoor). 

33. Na ca. 170 meter ligt de Berkershoeve (G) aan je linkerhand. In de boerderijwinkel van 

Jan en Carmen Berkers vind je verse asperges, vlees, kaas en vele andere streekproducten. 

34. Aan het eind R. 

35. Rechtdoor op de rotonde. Volg deze weg ca. 4 km tot in Helenaveen. 

36. Direct na het bordje ‘U nadert knooppunt 27‘ ligt de Peelbascule (H) aan je rechterhand. 

In deze winkel zijn producten verkrijgbaar die door de ondernemers van Helenaveen worden 

geproduceerd. De winkel wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. 

37. Iets verderop ligt KP 27. Na KP 27 volg je KP 15. 

38. Na KP 15 volg je KP 96. 

39. Na KP 96 volg je KP 9. Bij KP 9 ligt Levels Biofruit (I). Hier worden appels, peren en 

pruimen op geheel biologische wijze geteeld. Het verse fruit wordt tijdens het seizoen op basis 

van zelfbediening verkocht. 

40. Na KP 9 volg je KP 95. Vlak na de kerk in Meijel ligt IJssalon ’t IJshofje (J) aan je 

rechterhand. Je kunt hier pauzeren onder het genot van heerlijk vers bereid ijs. ‘t IJshofje 

maakt gebruik van verse producten uit de directe omgeving van Meijel. 

41. Na KP 95 fiets je richting KP 8. Steek de voorrangsweg recht over (Berg, KP 8 gaat L). 

42. Ga op de volgende kruising rechtdoor (Vossenberg). Je volgt nu KP 8 weer. 

43. Na KP 8 volg je KP 7. Let op: na het passeren van twee rood-witte paaltjes houd je op de 

eerste splitsing R aan (bordje ontbreekt). 



 

44. Na KP 7 fiets je richting KP 5. Na ca. 1 km ligt Buitencentrum De Pelen aan je linkerhand. 

Je bent weer terug bij het startpunt van de route. 

 

Streekproducten en pauzeplaatsen aan de route  

A. Buitencentrum De Pelen 

Producten: Heerlijke sapjes, jams, wijnen, likeurtjes, mosterd, stroop en nog veel meer 

lekkers van het Limburgse Land. 

Geopend: mrt t/m okt dagelijks van 10.00-18.00; nov t/m feb di t/m zo van 10.00-17.00; 

gesloten op 25 dec en 1 jan. 

In Buitencentrum De Pelen kun je terecht voor ‘Streekproducten van Bourgondisch Limburg’. 

Heerlijke sapjes, jams, wijnen, likeurtjes, mosterd, stroop en nog veel meer lekkers van het 

Limburgse Land. Maar ook voor een ruim assortiment ouderwetse snoepjes. Binnenkort wordt 

het assortiment uitgebreid met nieuwe producten van leveranciers uit de directe omgeving. 

 

B. Eko-Boerderij Sengersbroek 

Producten: Diverse, op de boerderij gedroogde ham, spek en worsten van het Biologische Bonte 

Bentheimer Landvarken. 

Geopend: elke dag 

Op Eko-Boerderij Sengersbroek houden Peter Wijnen en Teresa Rahder hun biologische Bonte 

Bentheimers, een authentiek landvarkensras, zolang en zoveel mogelijk in de wei. Op de 

boerderij worden de ham en worst van dit smakelijke vlees gedroogd. De producten liggen in 

vacuümverpakking klaar in het winkeltje rechts achter de boerderij. 

 

C. Tuinderij Koolen 

Product: Tomaten 

Geopend: onze boerderijautomaat is het hele jaar gevuld 

Tuinderij Koolen bv is een familiebedrijf met een historie van meer dan 60 jaar in het telen 

van groenten. Onder het merk Viva Veggies telen we de lekkerste tomaten. Je kunt diverse van 

deze tomaten terug vinden in onze automaat die 24/7 geopend is. 

 

D. Aardbeienbedrijf Van der Burgt-Disco 

Producten: Aardbeien (o.a. Lambada), jam en saus 

Van vollegrondstuinder zijn we ons vanaf 1991 gaan specialiseren in de teelt van aardbeien op 

hoogte. Natuurlijk zijn we trots op onze aardbeien! Aardbeien zijn een onderdeel van ons 

leven. Dit blijkt ook uit de uitgebreide collectie aardbeienartikelen die overal bij ons te vinden 

zijn. 

 

E. Klok & Peel Museum Asten 

Geopend: di t/m vr 09.30-17.00, za t/m ma 13.00-17.00, feestdagen 13.00-17.00; gesloten op 

nieuwjaarsdag, eerste kerstdag en de carnavalsdagen 

Het Klok & Peel Museum Asten is volledig vernieuwd en in april 2012 door Koningin Beatrix 

geopend. Het museum herbergt de grootste collectie luidklokken en beiaarden ter wereld. De 

tweede collectie van het museum omvat de boeiende natuur- en cultuurhistorie van De Peel. 

Het museum beschikt over een gezellig museumcafé en buitenterras dat vrij toegankelijk is. 

 

 



 

F. Aspergeboerderij Van der Putten 

Producten: Asperges en aardbeien 

Geopend: half apr t/m 24 jun: ma t/m vr (9.00-18.30), za (8.30-17.00) en op zo (9.00- 15.00) 

Welkom bij Aspergeboerderij Van der Putten. Bij ons worden uw asperges gratis geschild. Vanaf 

eind mei verkopen we ook aardbeien van de volle grond. 

 

G. De Berkershoeve 

Producten: Asperges, vlees, kaas, streekproducten 

Geopend: hele jaar op do en vr (10.00-17.30) en op za (09.00-15.00). Apr t/m mei iedere dag 

open (ook op zo) 

De Berkershoeve is een gezellig boerderijwinkeltje. Jan & Carmen verkopen van april t/m juni 

verse asperges die zij zelf telen. Het varkensvlees komt van eigen hoeve. U kunt er kaas en 

streekproducten kopen . Ook de zult zoals vroeger, jam en soep uit eigen keuken zijn 

aanraders. Bij goed weer is er een klein boerenterras. 

 

H. De Peelbascule 

Producten: Groente, fruit, kaas, zuivel, verpakte vleesproducten en ijs 

Geopend: ma-di-vr (10.00-16.00) en za (10.00-15.00) 

De Peelbascule is een uniek verkooppunt van streekproducten, die door de ondernemers van 

Helenaveen worden geproduceerd, zoals groente en fruit (bv. aardbeien en blauwe bes) maar 

ook kaas en andere zuivelartikelen, verpakte vleesproducten, eieren, ijs en houdbare 

producten. Uniek? Ja! De Peelbascule wordt draaiende gehouden door enthousiaste vrijwilligers 

uit Helenaveen! 

 

I. Levels Biofruit 

Producten: Appels (augustus tot juni), peren (augustus tot mei), pruimen (juli tot september) 

Geopend: zelfbediening, het hele jaar open, 7 dagen per week dagelijks van 8.00 tot 20.00 

Al ons fruit wordt geteeld op biologische wijze en voldoet aan alle eisen om het EKO keurmerk 

te mogen voeren. Het sap is gemaakt van fruit uit de eigen biologische boomgaard. Ons 

appelsap is bekroond met de Prisma appelsap Trofee 2013 voor het beste biologische appelsap 

van Nederland. 

 

J. 't IJshofje 

Geopend: apr t/m half okt, vanaf 13.30 

’t IJshofje met heerlijk ambachtelijk ijs is een ijssalon midden in het mooie peeldorp Meijel. Je 

kunt hier op het sfeervolle en gezellige terras heerlijk genieten van een coupe, verse thee, 

ijskoffie of gewoon een handijsje. Voor de kinderen is er een leuke springberg om even lekker 

te spelen. 

 

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/

