
 

 
 

Fietsroute  'Proef de Peel' - Zuidelijke lus richting het Leudal 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

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

Afstand: 49,5 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 richting het Leudal. Terwijl je geniet van 

vergezichten, kanalen en bossen, fiets je langs plekken waar heerlijke verse streekproducten 

worden aangeboden, zoals champignons, aardbeien, asperges, pruimen, scharreleieren of het 

ambachtelijke ijs van IJssalon Florence. En probeer ook eens het Doospels Dubbel van De 

Dorpsherberg. Verzamel onderweg de lekkerste producten waarmee je thuis een 

heerlijke maaltijd kunt bereiden. Op het verste punt in Heythuysen kun je in een schitterende 

omgeving pauzeren bij Restaurant de Busjop. 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 R op de asfaltweg. Volg KP 4. 

2. Na ca. 6 km ligt aan Kreijel 1 het aspergebedrijf van familie Van den Beucken (B) aan je 

linkerhand (vlak na een bordje ‘KP 4’ aan een Y-sprong). Tijdens het aspergeseizoen zijn hier 

heerlijke asperges vers van het land verkrijgbaar. 

3. Na de brug over het kanaal fiets je rechtdoor (KP 4 ligt aan je linkerhand). Aan het eind L 

(Gebleektendijk). 

4. Neem de tweede weg R (De Riet). 

5. Neem de tweede asfaltweg L (Banendijk). 

6. Neem de eerste weg R. Volg daarna KP 15. 

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


 

7. Na KP 15 fiets je ca. 7 km richting KP 49. 

- Let op: op de rotonde in Heythuysen rechtdoor (hier kan een bordje ontbreken). 

- Let op: bij de kerk in Heythuysen gaat KP 49 R. Je fietst rechts van de kerk tussen de kapel 

  en het monumentale witte pand door. 

- Let op: Aan het eind van de Eykerstokweg passeer je drie paaltjes en kom bij op een 

  voorrangsweg die je na 25 meter moet oversteken (Aan de Watermolen, het bordje met ‘KP 

  49’ is gemakkelijk te missen). 

8. Blijf KP 49 volgen tot je vlak na Heythuysen langs Restaurant de Busjop (C) fietst. De 

Busjop ligt in een prachtige bosrijke omgeving en heeft een schitterend terras waar je kunt 

pauzeren. Bij de Busjop staan heerlijke Flavours of the Farm-producten op het menu. Dit zijn 

vleesproducten van diervriendelijk en duurzaam gehouden landbouwhuisdieren. Groenten en 

fruit worden duurzaam geteeld. 

9. Fiets verder richting KP 49. Na ca. 1 km ga je R en fiets je op een fietspad dat vrij ligt van 

de weg. Volg het fietspad en neem de eerste weg L (straatnaam Eind, KP 49 gaat rechtdoor). 

10. Neem de eerste weg L (Tamboerenstraat). 

11. Voorrangsweg oversteken (Grote Laak). 

12. Grote Laak alsmaar blijven volgen. Aan het eind R en direct L de grindweg op. 

13. Aan het eind L (Asbroek). Volg KP 14. 

14. Na KP 14 volg je KP 13. 

15. Na KP 13 volg je KP 11. 

16. Na KP 11 volg je KP 4. 

17. Na KP 4 fiets je richting KP 7. Ga na de brug L op de T-splitsing (KP 7 gaat R). Na ca. 400 

meter ligt Kwekerij van Nieuwenhoven (D) aan je rechterhand. In de boerderijautomaat vind 

je dagelijks heerlijk verse witte champignons. 

18. Aan het eind L op het fietspad langs de voorrangsweg (Hoofstraat). Na ca. 600 meter ligt 

de Witte Hoeve (E) aan je linkerhand. In het houten huisje staat een automaat vol kakelverse 

scharreleieren. 

19. Neem de eerste weg R (Smisserstraat). 

20. Vlak na de brug over het kanaal ligt IJssalon Florence (F) aan je rechterhand. Bij de beste 

ijssalon in Nederland van 2013 kun je pauzeren en genieten van overheerlijk ambachtelijk 

gemaakt ijs. 

21. Neem na IJssalon Florence de vijfde weg R (Kerkstraat). Blijf de Kerkstraat alsmaar volgen. 



 

22. Ca. 650 meter na de kerk van Nederweert ligt Kwekerij Kluskens (G) aan je linkerhand. De 

boerderijautomaat is tijdens het seizoen dagelijks gevuld met vers fruit zoals overheerlijke 

kersen. 

23. Ca. 150 meter verderop ligt Boerderijwinkel Linders-Wijen (H) aan je rechterhand. Hier 

zijn veel lekkere streekproducten te krijgen. De aardbeien en aardappelen zijn van eigen teelt 

en worden vers van het land aangeboden. 

24. Neem na Boerderijwinkel Linders-Wijen de eerste weg R (Hoebensstraat). 

25. Neem de tweede weg L (Bosserstraat). 

26. Neem de tweede verharde weg R en steek bij de verkeerslichten het kanaal over. 

27. Direct na het kanaal R (grindweg). 

28. Neem de eerste weg L (Nieuwstraat). 

29. Na ca. 400 meter ligt de boerderijautomaat van Kwekerij Teeuwen (I) vol verse aardbeien 

aan je rechterhand. In het seizoen kun je hier ook terecht voor asperges, kersen en frambozen. 

30. Je passeert een rood-wit hek. Neem na dit hek de eerste weg R (Nieuwstraat). 

31. Blijf de Nieuwstraat volgen. Na ca. 2 km ligt De Dorpsherberg (J) aan je linkerhand, waar 

je kunt pauzeren. Proef hier eens het Doospels Dubbel, het Ospels speciaal bier. 

32. Neem na de Dorpsherberg de eerste weg R (Reutskamerdijk). 

33. Aan het eind van de weg volg je KP 5. 

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

rechterhand. 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. Aspergebedrijf Van den Beucken-Cuijpers 

Product: Asperges 

Geopend: van eind mrt t/m 24 jun 

Kom en proef onze heerlijke Limburgse asperges ‘het witte goud’. Wij heten u van harte 

welkom op ons bedrijf in het aspergeseizoen. U kunt bij ons terecht voor verse asperges en als 

u een kijkje zou willen nemen op ons bedrijf. Henk en Nellie van den Beucken-Cuijpers. 

 

C. Restaurant de Busjop 

Producten: Pannenkoeken, gerechten van Flavours of the Farm, 25 soorten bieren 

Geopend: Buiten het seizoen: ma-do van 11:00-17:00, alleen lunches; Vr en za vanaf 11:00; Zo 

vanaf 10:00. In het seizoen: ma-za vanaf 11:00; Zo vanaf 10:00. 

De Busjop ligt op een sfeervolle locatie vlakbij het Leudal. Na een wandeling kunt u hier 

genieten van heerlijke gerechten, van pannenkoeken tot speciale ‘Flavours of the Farm’ 

gerechten. De Busjop is een uitstekende locatie voor bruiloften, partijen, vergaderingen, 

bedrijfsuitjes en lunches. Laat u verrassen door de nieuwe opzet. 

 

D. Champignonkwekerij van Nieuwenhoven Steyvers 

Product: Witte champignons 

Geopend: onze boerderijautomaat is het het hele jaar gevuld 

Onze champignonkwekerijen zijn gestart in 1991. Het betreft 2 lokaties met in totaal 5000 m2 

teeltoppervlak. Wij telen witte paddenstoelen. Onze champignons dragen het keurmerk Fair 

Produce. Dagelijks worden verse champignons aangeboden in onze automaat. En dit 7 dagen 

per week en 24 uur per dag het hele jaar door! 

 

E. De Witte Hoeve (Fam. Van Eijk-Hekers) 

Product: Scharreleieren 

Geopend: onze boerderijautomaat is het het hele jaar gevuld 

Op onze boerderij houden wij scharrelkippen, zeugen en vleesvarkens. De biggen die bij ons 

geboren worden blijven op ons bedrijf van big tot vleesvarken. De scharreleieren worden 

verkocht aan een pakstation waar ze verder gesorteerd en verpakt worden voordat ze naar de 

winkels gaan. Een deel van onze scharreleieren verkopen wij 7 dagen per week kakelvers in 

onze eierautomaat. 

 

F. IJssalon Florence 

Producten: vers bereid ambachtelijk schepijs, huisgemaakte ijstaarten, tiramisugebak en 

overheerlijke ijscreaties. In 2002, 2011 en 2013 uitgeroepen tot beste ijssalon van Nederland. 

Geopend: van mrt t/m 1ste weekend van okt 

 

G. Kwekerij Kluskens 

Producten: Kersen, frambozen, rode bessen, bramen en pruimen 

Geopend: boerderijautomaat is gevuld van ongeveer eind apr tot eind sep. We beginnen met 

kersen in de kas, daarna volgt de buitenteelt. Hierdoor kunt u extra lang genieten van deze 

verse, gezonde producten. Door weersomstandigheden kan het aanbod per week verschillend 

zijn. Kom langs en proef de verse producten uit onze gekoelde automaat. Of op afspraak voor 

bestellingen. 

 



 

H. Boerderijwinkel Linders-Wijen 

Producten: Aardbeien en aardappelen van eigen teelt, asperges, bosbessen, kersen en pruimen 

van collega’s uit de buurt. 

Geopend: di t/m vr 13.00-17.30, za 9.00 -16.00, zo en ma gesloten; de automaat is gevuld van 

half apr t/m half nov 

Wij verbouwen naast aardappelen vooral aardbeien. Wij leveren onze aardbeien aan de lokale 

bakker en de lokale ijssalon. Naast onze eigen producten worden ook verse andere producten 

uit de omgeving gehaald, zoals asperges in het voorjaar en bosbessen in de zomermaanden. 

Loop gerust eens binnen, u bent van harte welkom. 

 

I. Aardbeienbedrijf Teeuwen 

Producten: Aardbeien (mrt t/m dec) en asperges, kersen en frambozen (in het seizoen) 

Geopend: onze boerderijautomaat is van mrt t/m dec gevuld 

Aardbeienbedrijf Teeuwen teelt haar aardbeien in de tuinders kas en buiten op verhoogde 

stellingen. De verkoop aan particulieren vindt plaats in de gekoelde fruitautomaat, die 24 uur 

per dag, 7 dagen per week open is. Naast aardbeien hebben we nog andere seizoen producten, 

zoals asperges, kersen en frambozen. 

 

J. De Dorpsherberg 

Producten: Doospels Dubbel bier en Nederweerter Koffielikeur 

Geopend: dagelijks vanaf 11.30 (di gesloten, uitgezonderd jul en aug). Van 1 okt t/m 29 apr is 

het restaurant op ma, woe, do en vr open vanaf 16.00. Op za en zo is de keuken geopend v.a. 

11.30. 

De plek voor ambachtelijk gebakken pannenkoeken en een ruime keuze uit vlees, vis- en 

streekgerechten. Hiernaast een groot aanbod van meer dan 50 bijzondere bieren. 

 

 

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/

