Autoroute Peeljuwelen 130 km.
De Peel VVV’s:
Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek

De autoroute “Peeljuwelen” gaat door het gebied van de Brabantse Peel. Een
groot gebied met veel bezienswaardigheden. Een autoroute om in een keer te
rijden maar ook goed om er enkele dagen over te doen en eventueel te
overnachten. Bij elke VVV kunnen ze u adviseren voor een goed adres om te
overnachten. In totaal zijn er bijna 30 bezienswaardigheden maar zeker ook zal in
veel gevallen de omgeving ook een bezienswaardigheid zijn. De route is niet
uitgepijld maar is eventueel te verkrijgen op een GPX bestand.
Wij wensen u veel plezier.
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Ridderplein GEMERT
Kasteel Duitse Orde. Een kasteel uit de 14e eeuw door de Duitse Orde
gebouwd. Daardoor is Vorstendom Gemert 600 jaar van 1200 tot 1800
een Vrije Heerlijckheid oftewel een eigen staatje binnen Nederland
geweest. De laatse eeuw werd het bewoond door paters van de H. Geest.

VVV Gemert-Bakel Ridderplein 49, 0492-366606
Na 250 mtr bij kruising links Ruischenbergstraat.
Latijnse school in Gemert is opgericht in 1587 door Hendik van
Ruischenberg, Commandeur van Gemert. De school verzorgde
eeuwenlang de opleiding voor priesters.

Eerste weg rechts Komweg.
Na 400 mtr bij rotonde links richting Erp, neem de 3e afrit.

Na 2,4 km 5e weg rechts bij Kokse Hoeve.
1e weg links Serisweg.
Na 400 mtr 1e weg rechts Torenwiel.
Esdonks Spijkerkapel. In de 80 jarige oorlog liet een Spaanse
majoor de kapel bouwen omdat hij zondig was geweest en daarop ziek
werd. Door te bidden tot Maria Magdalena genas hij en schonk hij de
kapel.

Einde weg rechts Esdonk.
Na 500 mtr 1e weg links Handelsesteeg.
Na 1,7 km kruising oversteken Verreheide.
Na 1,7 km einde rechts HANDEL.

Spijkerkapel

Pelgrimsoord, OL Vrouwe kerk, Kruiswegpark. Handel is de oudste
bedevaartplaats van Brabant. In 1698 was de kreupel geboren achtjarige
Hendrik Antonij Peeters die genas na een bezoek aan Handel.
1e weg links Mariahofke.

Na 600 mtr 1e weg links Eikenwalweg.
Einde weg rechts Heerenveldseweg.
Na 1,2 km 1e weg rechts Oude Domptweg.
Na 1,4 km gevaarlijke kruising oversteken Diepertseweg.
Na 2,2 km 1e weg links Reijseweg.
Na 2 km Kruising links Dr. De Qauyweg.
Na 3 km. einde weg rechts N277.
Na 1,0 km rotonde rechts neem de 1e afrit . DE RIPS
Natuurgebied de Stippelberg. Dit natuurgebied is 975 ha groot.
Samen met Nederheide en Beestenberg behoort dit tot het grootse
aaneengesloten boscomplex van Brabant.

Na 5,2 km rotonde rechts neem de 1e afrit. Milheeze
Na 1,5 km na het dorp een molen.
Laurentia molen is de naam van de achtkantige Beltmolen. Deze molen
is in 1893 gebouwd en in 1965 gerestaureerd.

Bij de rotonde recht door neem de 2e afrit. BAKEL
Oudste Brabantse dorp met Willibrorduskerk. In 714 is een
oorkonde opgemaakt voor de Frankische hofmeijer Pippijn II in zijn
woonplaats Bakel wat in die tijd “Bagoloso” werd genoemd.

Na 2 km Rotonde links neem de 3e afrit richting Deurne.
Na 580 mtr 4e weg rechts Hilakker, gaat over in Heidveld.
Heidveld gaat over in Molenhof en Bruggenseweg.
Na 5,3 km einde weg rechts.
Na 350 mtr 1e weg Links Kerkeindseweg.
Na 1 km einde weg rechts Walsbergseweg.
Na 700 mtr bij T splitsing links Eekstraat.
Kruising rechts Milheezerweg.
Kasteel Deurne, watermolen. Een groot kasteel, nu ruïne werd voor
1397 gebouwd door een telg uit de familie van Doerne. De watermolen
naast het klein kasteel dateert uit 1387.

Na 800 mtr rechtdoor neem de 2e afrit Haageind.
Na 700 mtr 5e weg links Visser.
Fratershuis. Huize St. Willibrordus aan de Visser werd in 1896 gebouwd
en werd gebruikt als voormalig klooster.

DEURNE links Kerkstraat.
Willibrorduskerk is een gotische kerk met elementen uit de Neogotiek.
De kerk dateert uit de jaren 1400. Tussen 1881 en 1984 is de kerk
gerestaureerd door Pierre Cuijpers.

VVV Deurne Markt 1, 0493-323655
Na 250 mtr 3e weg rechts Molenlaan.
kruising rechts Europastraat.
Na 900 mtr 3e stoplicht links Stationstraat.
Na 750 mtr over spoor rechts Vlierdenseweg.
Na 200 mtr 3e weg rechts Vlierdenseweg.
Willibrorduskerk
Na 750 mtr einde weg links Binderendreef.
rotonde rechts neem de 1e afslag Vlierdenseweg.
Na 1,2 km in dorp VLIERDEN 3e weg rechts Pastoriestraat.
Missiehuis Sint Willibrord is een klooster dat in 1954 werd geopend.
Het missiehuis was een kleinseminarie van de congregatie van de
missionarissen van Steyl.

Na 400 mtr links aanhouden Brouwhuiseweg.
1e weg links Belgerenseweg.
1e weg links Haamakkersweg.
Einde weg links Vlierdenseweg.

Rotonde rechts neem de 1e afslag Molenhuisweg.
Standerd molen oftewel de Johanna Elisabeth molen is een in 1844
gebouwde ronde stenen molen.

Na 4,8 km einde weg links Monseigneur Berkvensstraat.
Na 900 mtr kruising links Hoofdstraat. LIESSEL
Na 750 mtr einde weg rechts Biezendreef.
Na 1,4 km 2e weg links Snoertsebaan.
Na 3,3 km einde weg rechts Griendtsveenseweg.
GRIENDTSVEEN
Na 3 km rechts Helenaveenseweg.
St.Barbarakerk is een neogostische eenbeukige kerk uit 1895 in het
Peelgebied met Helenavaart met de vele voor turfwinning gemaakte
zijkanalen.

Na 7,6 km in HELENAVEEN rechts Oude Peelstraat.
Na 450 mtr rechts Lage Brugweg.
Na 4 km einde weg links Dorpstraat. NEERKANT
St. Vincentiushuis, gebouwd in 1915 in opdracht van het Neerkantse
R.K. kerkbestuur. Het Liefdegesticht bestond uit een zusterhuis (zusters
Franciscanessen, van Veghel) met vergaderzaal, schoollokalen en
gasthuis. Het kloostergebouw staat in de kom van Neerkant, dat in 1944
het toneel was van zware gevechten.

1e weg rechts Moostenstraat.
Einde weg rechts Moostdijk.
Na 800 mtr einde weg rechts Kleine Heitrak.
Na 1,7 km 2e weg links Gruttoweg.
Orthodox klooster In deze verbouwde boerderij, treft u een klein
klooster, een kleine leefgemeenschap van orthodoxe zusters aan.
Zij hebben zich 'buiten' de maatschappij geplaatst en leiden een heel
apart leven.

Na 2 km kruising rechts Smientweg.
Na 1,7 km links Zeilhoekweg.
Na 1,2 km links Bleekerweg.
Bij kruising rechts Pannenhoef.
1e weg links Patrijsweg. HEUSDEN
Na 600 mtr 2e weg rechts Voorste Heusden.
Na 1,3 km links Kasteellaan.

Orthodoxe kerk

Kasteel Asten Aan de rand van de Peel, verscholen achter weelderige
begroeiing liggen de romantische restanten van het meer dan 600 jaar
oude kasteel van Asten. De idyllische ruïne roept een bewogen verleden
op van ontginningen, oorlogen en heksenvervolgingen.

Keren bij kasteel en terug naar Voorste Heusden.
Einde weg links Voorste Heusden.
Bij rotonde links neem de 4e afslag Heesakkerweg.
Bij rotonde rechts neem de 1e afslag Wilhelminastraat.
H. Hart klooster In 1908 openden de priesters van het Heilig Hart een
Noviciaat in Asten; het huidige klooster werd gebouwd in 1928.
Ruim 1000 jongelui hebben hier hun vormingsjaar doorgebracht.

Na 600 mtr rechts Kerkstraat. ASTEN
VVV Asten Burg. Wijnenstraat 1, 0493-692999
Na 700 mtr bij rotonde links neem de 3e afslag Lochtenstraat.
4e weg rechts Prins Bernardstraat.
Bij rotonde rechtdoor neem de 2e afslag Ommelseweg.
Na 1,4 km links Dionysiusstraat. OMMEL.
Processiepark. In lijn met moeder Maria van Ommel, wier iconische
beeldje een lange weg aflegde om uiteindelijk in Ommel thuis te komen,
wil het Processiepark Mariaoord ook in de toekomst een thuis zijn voor
alle mensen uit Ommel en van ver daarbuiten die op zoek zijn naar
troost, rust, bezinning en ontspanning, maar bovenal naar de vreedzame
ontmoeting met anderen en de Ander.

Na 400 mtr weg rechts Kranenvenweg.
Na 2,8 km rechts Otterstraat.
Na 1,6 km links Rijstdijk.
Na 1,5 km bij rotonde links neem de 2e afslag Rochafdeweg.
Na 1 km links Veldbeemd.
Bij T splitsing rechts Kanaaldijk ZO.
Na 2,6 km rechts Vossenbeemd.
1e weg links Churchillaan.
Stoplichten links Engelseweg.
Na 850 mtr 3e stoplicht rechts. HELMOND
Cacaofrabriek
Cocaofabriek. De Nederlandsche Cacaofabriek was een fabriek van
cacaopoeder en chocoladeproducten te Helmond, die bestaan heeft van
1894-1932. Een restant van de oude fabrieksgebouwen is na algehele
renovatie sinds 2014 in gebruik als cultureel centrum

2e weg links Groenenwoud.
Weg volgen.
Kasteel Helmond. Het kasteel Helmond is een vierkante middeleeuwse
waterburcht in het centrum van de stad Helmond. Met de bouw van de
huidige burcht werd omstreeks 1325 begonnen.

VVV Helmond Watermolenwal 11, 0492-522220
Einde weg links Parkweg.
Einde weg links Kastelenlaan.
Einde weg stoplichten links Kanaaldijk NW.
Boscotondo is een woon- en werkcomplex in het centrum van Helmond,
dat tussen 1999 en 2001 werd gebouwd op het voormalige
fabrieksterrein van Begemann. Het bestaat uit een museum en een
bioscoop.

Stoplichten rechts Eikendreef.
Onze lieve Vrouwekerk speelhuis theater. Cultureel centrum dat
gebouwd is in een kerk nadat het Speelhuis in 2011 in het centrum door
brand werd verwoest. Een uniek herbestemming van een kerk die te
duur was in onderhoud.

Na 800 mtr na 2 stoplichten 3e weg rechts Wesselmanlaan.
De Warande is een voormalig natuurgebied en jachtterrein in het
westen van Helmond dat tegenwoordig een openbaar wandel- en
recreatiepark is. Deel hiervan uitmakend is het dierenpark.

Na 1,6 km links de Grote Overbrug.
Na 1,7 km rechts Croylaan. AARLE RIXTEL
Kasteel Croy Hoe oud Kasteel Croy precies is, is niet bekend. We weten
dat in 1472 ene Rutger van Erp op deze plek een klein slot met hoeve
bezat. Het toenmalig kasteeltje bestond waarschijnlijk uit de huidige
noord-zuid gerichte vleugel, met de ronde toren op de noordwesthoek.

Bij T splitsing links Croylaan volgen.
Na 1,4 km einde weg links Lieshoutseweg.
Na 1 km rechts N615.
Bij rotonde links neem de 3e afslag Provinciale weg.
Na 1,5 km bij rotonde recht door neem de 2e afslag.

Belt
molen

Beltmolen. De molen Vogelenzang is een ronde stenen molen. Deze
beltmolen is gebouwd in 1819 en wordt gebruikt als korenmolen. Hij
werd gebouwd ter vervanging van de standerdmolen die in 1816 is
omgewaaid.

Na 2 km in MARIAHOUT rechts Wilhelminalaan.
Lourdesgrot. De Lourdesgrot in Mariahout is een replica van de grot in
Frankrijk. Bij de grot is een processiepark gelegen.

Einde weg links Heieindseweg.
1e weg rechts Heieindseweg.
1e weg rechts Donkervoortsestraat.
Na 1,3 km links Herendijk. BEEK EN DONK
Na 1,3 km links aanhouden Kapelweg.
Na 700 mtr einde weg links over de brug.
Over brug meteen rechts Bosscheweg.
Na 2,5 km links zandweg Kasteellaan.

Kasteel Eikenlust

Kasteel Eikenlust. Het oudste gedeelte is het poortgebouw en stamt uit
1500. Het kasteel ligt aan het riviertje de Aa en de paden rondom het
kasteel zijn vrij toegankelijk.

Omdraaien en terug naar de Bosscheweg.
Bij Bosscheweg links.
Einde weg links N615.
2e weg rechts Peeldijk.
Na 1,4 km recht door de Biezen.
Missieklooster Heilig bloed. Een klooster van de zusters van het
Kostbare Bloed die in 1903 introkken in dit klooster. Thans nog bewoond
door enkele zusters.

Einde weg links Grotel.
T splitsing links Tereijken.
Na 2,7 km einde weg links Broekstraat.
Bij rotonde rechtdoor neem de 2e afslag.
1e weg rechts Heuvel.
Na 850 mtr kruising links Binderseind.
Na 300 mtr links Ridderplein. Gemert








Doodlopende wegen tellen niet mee als afslag.
Zandwegen tellen niet mee als weg alleen als aangegeven.
Zwart vetgedrukt is bezienswaardigheid.
Rood vetgedrukt is stads of dorpskern
U rijdt op eigen risico
Neem de verkeersregels in acht

