
Met deze drie toppers ontdek 
je Peel en Maas en omgeving! 
Mooie wandelroutes zijn voor je 
samengesteld door de inwoners 
van Peel en Maas. 
Zo weet je zeker dat je geen 
enkel mooi plekje in Peel en 
Maas mist! 

 winter
fonkel
wandel
tochten

meer in peel en maas en

maak kans op mooie prijzen

Scan de QR-code . . .  ontdek nog

Natuur lijkt zo vanzelfsprekend, 

ze is er altijd en vraagt niks. 

Maar de natuur is kwetsbaar.  

En daarom is het zo geweldig 

dat jij goed voor de natuur 

zorgt, zoals zij dat voor jou doet. 

Geweldig dat je je lege verpak-

king mee terug neemt, niks 

vernielt en alles goed achterlaat. 

Voor jouw volgende bezoek,  

de volgende bezoeker en voor 

de volgende generatie.

Ontdek
Peel en 
Maas

Deel jouw foto
op social media 
#visitnoordlimburg
#winterfonkeltime



Topper 1

KASTELEN EN KUNST IN BAARLO

Baarlo, een karakteristiek dorp aan de Maas,  

mag zich met recht een kastelendorp noemen.  

Het plaatsje telt vier al dan niet bewoonde kastelen. 

Het betreffen de kastelen De Berckt, Kasteel D’erp, 

Scheres en De Raaij. Het dorp Baarlo - de Limburgers 

zeggen ‘Baolder’ - is een dorp met een rijke historie. 

In de Romeinse tijd lag Baarlo aan de Via Mosae,   

de heerweg tussen Maastricht en Nijmegen. Baarlo 

is ook het dorp van de bospartizanen, de Maas en 

Tajiri, de in 2009 overleden Cobra-kunstenaar die 

later bekend werd door zijn ‘knoopkunstwerken’. 

Afstand  4,5 km

Startpunt

knp 65 Markt (parkeren Sprunklaan)

Parkeren

Parkeerplaats bij het kruispunt Helenaveenseweg/

Griendtveenseweg

Knooppunten

65 • 62 (na Kruidvat linksaf = Weem, rechts aanhou-

den, linksaf Wilhelminastraat, kruispunt rechtsaf 

Albert Neuhuysstraat, einde weg rechtsaf ) • 68 

(Napoleonsbaan oversteken bij verkeerslichten en 

linksaf fietspad volgen langs Kasteel Scheres, rechts- 

af Scheresweg) • 60 • 61 • 62 • 64 • 63 • een klein 

stukje richting 44 (bij  ‘Het Heem’  Tiendvrij volgen, 

einde weg linksaf Maasstraat) • 47 • 69 • 65

Topper 2

RONDJE DOOR MAASDORP KESSEL

Het oude Maasdorp Kessel is een bezoek meer dan 

waard. U start bij Kasteel De Keverberg en het histo-

rische marktplein. Kasteel De Keverberg vormt de 

historische dorpskern van Kessel. Als een van de 

weinige nog overgebleven mottekastelen van 

Nederland, is het kasteel zeer de moeite waard om 

te bezoeken. U beleeft hier de duizendjarige 

geschiedenis van het kasteel en het Land van 

Kessel, maar ook de eigentijdse architectuur die is 

toegevoegd aan de oude ruïne. En geniet van het 

prachtige uitzicht over het Maasdal. Ook komt u 

langs kasteel Oeverberg, gebouwd door de 

kasteelheer Baron Frits, die op de Keverberg 

woonachtig was. Via het historische plein Veers, in 

de volksmond De Heksendans, omdat in vroegere 

dagen er de zeven heksen van Kessel hun sabbat 

hielden. Langs de Maas wandelt u terug.

Afstand  2 km

Startpunt  Kasteel de Keverberg

Topper 3
MEIJELS OMMETJE 
KUNST, ERFGOED EN NATUUR  

Een afwisselende en leerzame route en volledig 

rolstoeltoegankelijk. Het Ommetje brengt u langs 

vele bezienswaardigheden in de kern van Meijel,  

de historische gebouwen, Rijksmonumenten en 

andere bezienswaardigheden. Zo komt u langs het 

voormalige raadhuis. Aan de achterzijde van dit 

gebouw was vroeger de jongensschool gehuisvest. 

Lopend vanaf d’n Bongerd naar de Dorpsstraat ziet 

u het beeld van de Turfsteker. De Dorpsstraat was in 

het verleden een belangrijke verbindingsweg tussen 

de ene en de andere kant van de Peel, gelegen op 

de Peelrandbreuk, van Den Bosch naar Keulen.

De route wordt aangegeven met Linjizers dat wil 

zeggen turfschoppen waarin de routepijl verwerkt 

is. Van deze route is ook een speciale flyer beschik-

baar, verkrijgbaar bij de VVV in Meijel.

Afstand  3 km 

Startpunt  nabij knp 30, Alexanderplein 2 (d’n Binjer)

Knooppunten

30 • 32 • 16  • 15 • 24 • 30


