
 

 
 

Fietsroute Tussen Peel en Leudal 
 

Deze route wordt aangeboden door Routebureau Nederland 

 

          
 

Start- en eindpunt: IJsboerderij Gommers, Eind 40 in Nederweert Eind 

Pauzeplaats na 14 km: Rondmeer Zorg & Terras, Heide 3 in Heythuysen 

Afstand: 28,5 km 

 

Een fietsroute vol afwisseling op de grens van de Peel en het Leudal. Zodra je bent vertrokken 

bij IJsboerderij Gommers fiets je langs natuurgebied Sarsven en de Banen dat wordt beheerd 

door het Limburgs Landschap. Daarna gaat het langs de Noordervaart en vervolgens richting 

het Leudal, de 'Tuin van Limburg'. Je fietst langs beken, bos en uitgestrekte heidevelden. 

Onderweg kun je pauzeren bij Rondmeer Zorg & Terras, een zorgboerderij op een schitterende 

locatie. 

 

Routebeschrijving 

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

 

1. Verlaat IJsboerderij Gommers (zie A) en ga L over het fietspad langs de voorrangsweg. 

 

2. Na ca. 500 meter steek je bij het bord 'Fietsers oversteken' de voorrangsweg over en vervolg 

je je weg. 

 

3. Neem de eerste weg R  (Saarsvenweg). De weg gaat over in een grindweg. 

 

4. Aan het eind R (zie B). 

 

5. Aan het eind R en na ca. 350 meter R aanhouden. 

 

6. Neem de eerste weg L (De Riet). 

 

7. Aan het eind R en neem de eerste weg L (Hoevenzijweg). 

 

8. Aan het eind R. Je volgt nu de route naar KP 11 (zie C). 

 

9. Na KP 11 volg je KP 13 (zie D). 

 

10. Na KP 13 volg je KP 14. 

 



 

11. Na KP 14 fiets je in de richting van KP 16. Volg KP 16 tot je na ca. 1,8 km bij de kruising 

met Heide komt. Ga hier rechtdoor (richting Heide nr. 20 t/m 23). 

 

12. Na ca. 900 meter staat pauzeplaats Rondmeer Zorg & Terras aangegeven (zie E). 

 

13. Na de pauzeplaats vervolg je je weg. Ga aan het eind van de grindweg L. 

 

14. Neem de eerste asfaltweg R (Aan de Bergen nr. 1 t/m 13). 

 

15. Aan het eind R (Maxeterdijk). Aan het eind van deze weg bevindt zich KP 15 (net om de 

bocht). 

 

16. Na KP 15 fiets je in de richting van KP 14. Volg KP 14 tot je na ca. 900 meter aan je 

linkerhand het bord 'Hollander nr. 11' ziet staan. Ga hier L. 

 

17. Op de eerste splitsing R aanhouden en aan het eind L. 

 

18. Volg deze weg (Banendijk) helemaal tot aan de voorrangsweg (zie B). 

 

19. Steek de voorrangsweg over en ga L over het fietspad langs de weg. 

 

20. Neem de eerste grindweg R. Je volgt nu de route naar KP 3. 

 

21. Bij KP 3 R en aan het eind bij de voorrangsweg R. 

 

22. Na ca. 650 meter ben je terug bij IJsboerderij Gommers, het startpunt van de route. 

 

 

Bezienswaardigheden en interessante stopplaatsen onderweg 

A. IJsboerderij Gommers 

Je vindt IJsboerderij Gommers aan de doorgaande weg van Nederweert-Eind naar Leveroy. 

Natuurgebieden als Sarsven en de Banen en Wellenstein, vormen de omgeving van de 

ijsboerderij. Je kunt plaatsnemen op het terras en het is ook mogelijk om 'overdekt' van een 

handijsje of heerlijke ijscoupe te genieten. Voor alle ijssoorten wordt gebruikgemaakt van 

natuurlijke grondstoffen. IJsboerderij Gommers is geopend van april t/m september. Ga voor 

meer informatie en openingstijden naar www.ijsboerderijgommers.nl. De parkeerplaats is ook 

buiten de openingstijden te gebruiken. 

 

B. Sarsven en de Banen 

De vennen Sarsven en de Banen worden van water voorzien door regenwater en door een 

natuurlijke ondergrondse kwelstroom vanuit omliggende gebieden. Het Limburgs Landschap 

heeft vanaf 1992 werkzaamheden uitgevoerd waardoor ander oppervlaktewater de vennen niet 

meer kan bereiken. Daardoor is de natuurlijke waterhuishouding weer hersteld en keren 

zeldzame plant- en diersoorten weer terug naar die mooie natuurgebied. Je kunt hier overigens 

ook prachtige wandelingen maken. 

 

http://www.ijsboerderijgommers.nl/


 

C. Noordervaart 

Tussen KP 4 en KP 11 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. Leudal 

Na KP 11 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 Neerpeelbeek die je na KP 13 

oversteekt. 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. 

 

E. Rondmeer Zorg & Terras 

Aan de rand van de Asbroekerheide ligt op een schitterende locatie de zorgboerderij Rondmeer 

Zorg & Terras. Rondmeer biedt zorg en begeleiding aan cliënten met een beperking waarbij 

persoonlijke aandacht, natuur en dieren een grote bijdrage leveren om tot rust te komen en 

vanuit die rust zich verder te ontwikkelen. De activiteiten op de boerderij worden op een 

speelse manier aangeboden. De cliënten moeten het in eerste instantie leuk vinden om vanuit 

die basis samen verder te werken aan hun ontwikkeling en vaardigheden. Rondmeer biedt 

bezoekers de mogelijkheid om even op adem te komen op het gezellige terras/pleisterplaats. 

Het terras ligt te midden van prachtige natuur. Ga voor meer informatie naar 

www.zorgboeren.nl. 

 

 

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. 

www.zorgboeren.nl
http://www.fietsenwandelweb.nl/

