
 

 
 

Fietsroute Zwarte goudroute 

 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: Biologische Frambozenfarm Raspberry-Maxx, Steenoven 28 in Meijel 

Stopplaats na 21 km: Theetuin, Schenkerij & Lunchwei De Turfstaeker, Schepengraaf 19 in 

Ospel 

Afstand: 29,3 km 

 

Vanuit frambozenfarm Raspberry-Maxx vertrek je richting de 'tuin van Limburg', waarna je 

langs de Noordervaart fietst. Dit kanaal heeft vanaf halverwege de 19
e
 eeuw een rol gespeeld 

bij de turfwinning in het peelgebied. Na een stop bij De Turfstaeker fiets je richting de 

Groote Peel en heb je een schitterend uitzicht over het Nationale Park, waar nog  veel sporen 

van de zoektocht naar het 'zwarte goud' terug te vinden zijn. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Deze route start bij Raspberry-Maxx (zie A). Verlaat de parkeerplaats en ga R. 

 

2. Na ca. 100 meter pik je de route op naar KP 10. 

 

3. Net voor de rotonde bij KP 10 volg je KP 20 (zie B). 

 

4. Na KP 20 volg je KP 19. 

 

5. Na KP 19 volg je KP 18. 

 

6. Na KP 18 volg je KP 13. 

 

7. Na KP 13 volg je KP 11. 

 

8. Na KP 11 volg je KP 4. Let op: het bord ontbreekt, ga bij KP 11 L. (zie C). 

 

9. Na KP 4 fiets je richting KP 7. Nadat je de Kruisvennendijk op bent gereden, neem je de 

eerste weg L (Hofweg). 

 

10. Aan het eind van de Hofweg de voorrangsweg oversteken en R. 

 



 

11. Na het tankstation de eerste weg L (Schepengraaf). 

 

12. Na ca. 1 km kom je aan bij Theetuin, Schenkerij & Lunchwei De Turfstaeker (zie D). 

 

13. Na De Turfstaeker houd je twee keer rechts aan. 

 

14. Aan het eind R. 

 

15. Eerste weg L (Nieuwe Baan). 

 

16. Bij het kruispunt bevindt zich KP 7. Ga hier rechtdoor en volg de route naar KP 8 (zie E). 

 

17. Na KP 8 fiets je richting KP 10. De route naar KP 10 aanhouden tot je na ca. 2 km aankomt 

bij het bord 'Raspberry-Maxx'. Volg dit bord naar L. Na ca. 200 meter ben je weer terug bij het 

startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. Biologische frambozenfarm Raspberry-Maxx 

Eigenaren Carlo Peters en Henny van Bergeijk zijn in 2004 begonnen met de reguliere teelt van 

frambozen op hun frambozenfarm Raspberry-Maxx. In 2009 zijn zij overgeschakeld naar 

gecertificeerde biologische teelt. Zij telen verse frambozen en hebben een lijn overheerlijke 

frambozenproducten. Voor alles met frambozen kun je terecht bij Raspberry-Maxx. 

Frambozenfans kunnen in het seizoen mee kijken, praten, genieten en proeven op de 

frambozenfarm. Voor meer informatie en openingstijden zie Raspberry-maxx.nl. 

 

B. Leudal 

Na KP 10 fiets je het Leudal binnen, ook wel de 'Tuin van Limburg' genoemd. Het gebied staat 

vooral bekend om zijn mooie beekdalen, zoals dat van de Tungelroysebeek. Er wordt veel werk 

gemaakt van het herstellen van de oorspronkelijke waterlopen om zo het natuurlijke karakter 

van het gebied niet verloren te laten gaan. 

 

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. 

 

D. Theetuin, Schenkerij & Lunchwei De Turfstaeker 

De Turfstaeker ligt op steenworp afstand van Nationaal Park de Groote Peel. De theetuin 

ademt een landelijke sfeer. Je hebt het idee dat je in en tussen de weilanden zit. 

Ga je eropuit en ben je toe aan een moment van rust? Dan ben je welkom in Theetuin de 

Turfstaeker. Je kunt hier genieten van een goede kop koffie/thee maar tevens van een 

http://www.raspberry-maxx.nl/


 

sandwich, lunch of High Tea (deze laatste twee wel op afspraak). De Turfstaeker is de ideale 

pleisterplaats voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners.  Voor meer informatie en 

openingstijden zie Deturfstaeker.nl. 

 

E. 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'. 

 

 

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.deturfstaeker.nl/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

