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Route van Klok naar Peel 
 
Bijgaand kaartje beschrijft een route van  
ca 40 km.

Bewegwijzering: 

De fietsroute is bewegwijzerd met knoop-
punten. Naast het aanbevolen startpunt  
kunt u parkeren en starten bij elk willekeurig 
punt op de route.  

Fietsend van Klok naar Peel: 
 
KNP 81  > 65  > 82   > 83   > 87  > 70 > 94  
      >  05  >  07 > 08  >  95  > 20  > 45  > 89  
      >  44  >  48 > 82  >  23  >  81

Aanbevolen startpunt: 

Klok & Peel Museum Asten, 
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten.
Het museumcafé en het toeristisch 
informatiepunt zijn vrij toegankelijk. 
 
Informatie over de Toerismepoort,  
 
De route start bij KNP 81, Hier is ook de toe-
rismepoort waar u de mogelijkheid hebt voor 
een picknick, uw fiets kunt opladen en die te-
vens enige toeristische trekpleisters herbergt 
Zoals: 
 
Museum Klok & Peel: 

Het Klok & Peel, Museum bezit een uitgebrei-
de collectie van luidklokken en beiaarden. In 
een tijdlijn volgt u de thema’s die met de klok 
te maken hebben. Vanaf de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het klokkengie-
ten, oude torenuurwerken en beiaarden.
Daarnaast heeft het museum een collectie 
die de cultuur- en natuurhistorie laat zien van 
de Peel, het voormalig veengebied op de 
grens van Noord-Brabant en Limburg en de 
daar omheen liggende dorpen. De natuurhis-
torische presentatie concentreert zich op de 
omstandigheden waarin mensen, planten en 
dieren in dit ooit zo woeste gebied vochten 
voor hun bestaan. 
Museum Klok & Peel is dagelijks te bezoeken. 

 
De Jan Paagman Sterrenwacht 
 
De Jan Paagman Sterrenwacht is een pu-
bliekssterrenwacht. In het koepelgebouw 
staat een spiegeltelescoop opgesteld waar-
mee astronomische waarnemingen kunnen 
worden gedaan. Daarnaast heeft Jan Paag-
man ook nog een bezoekerscentrum met het 
befaamde Pieterse Planetarium alwaar u ook 
overdag de nachtelijke hemel kunt aan-
schouwen. Voor openingstijden zonder af-
spraak, zie www.sterrrenwachtasten.nl.  
Tevens is het voor groepen mogelijk om op 
afspraak een rondleiding te regelen. 

Routebeschrijving: 

1. Nabij KNP 82, ca 100 meter na de roton-
de, ziet u rechts de  Kasteellaan die leidt 
naar de kasteelruïne. 
Aan het eind van de Kasteellaan staat 
een informatiebord over de geschiede-
nis van het kasteel. De kasteelruïne is al-
leen op afspraak  te bezichtigen, maar 
langs de gracht, om het complex, loopt 
een voetpad waar u uitstekend uitzicht 
hebt op de ruïne. Op de zolder van een 
nieuwe schuur, aan de voorzijde van de 
kasteelboerderij, is het Anna Ceelenhuis 
gehuisvest.  
Anna Ceelen is de Astense vrouw die in  
1595 door de heer van Asten, Bernard  
de Merode, werd beschuldigd van 
hekserij. In datzelfde jaar overleed zij door  
marteling in de kelders van Kasteel As-
ten. Het Anna Ceelenhuis is een sfeervolle 
expositieruimte annex documentatiecen-
trum met speciale aandacht voor zowel 
de geschiedenis van Kasteel Asten als de 
hekserij. Open op afspraak en geduren-
de open dagen en vaste zomeravonden 

2. KNP 83  centrum van  Heusden. Naast de 
kerk kunt u een bezoek brengen aan de 
botanische tuin. 

3. Bij KNP 70 passeert u het golfterrein ‘t 
Woold.  18 holes met een lengte van 
6000 meter. U kunt hier stoppen voor 
een hapje en een drankje. 

4. Tussen KNP 70 en KNP 94 passeert u het 
monument van de dubbelcrash. In de 2e 
wereldoorlog (7-2-1945) werden hier, 
kort na elkaar, op dezelfde dag twee Ha-
lifax vliegtuigen door de Duitse bezet-
ters uit de lucht geschoten. 

5. Vanaf KNP 94 tot KNP 95 fietst u langs 
de rand van Nationaal park de Grote 
Peel, een prachtig natuurgebied met 
veel vennen en moerassen. 

6. Na KNP 05 rechts het bezoekerscentrum 
De Pelen, tevens de toegangspoort tot 
wandelingen door de Groote Peel. 

7. Tussen KNP 07 en KNP 08 passeert u de 
Amsloberg. Dit is een middeleeuws 
grenspunt van Asten, Nederweert en 
Meijel in de zuidelijke Peel. In 1756 is het 
voor Asten vervallen vanwege een 
grenscorrectie. Vanaf toen was de grens 
tussen Brabant en Limburg één rechte 
lijn van Heugten tot de Sint Willibrordus-
put bij Meijel.  

8. Tussen KNP 08 en KNP 95 komt u langs 
de “Vossenberg”. Ruim 75 jaar geleden 
vochten op deze drassige grond solda-
ten voor de vrijheid van heel Nederland. 
Dit is nog goed te zien aan de zes bun-
kers naast de toren, ook wel kazematten 
genoemd, en deel uitmakend van de 
Peel-Raamstelling. Hier kunt u het 22 m. 
hoge Belfort beklimmen. Op elke verdie-
ping wordt informatie verstrekt over de 
natuur, cultuur, oorlog en de waterhuis-
houding van de Peel. Boven gekomen 
wordt u verrast door mooie vergezich-
ten. Aan de voet van het Belfort is een 
rondwandeling uitgezet langs een aan-
tal  kazematten van de Peel-Raamstel-
ling.  

9. KNP 20, centrum Neerkant. Neerkant is 
een jong dorp. Pas in 1890 vormde zich 
een dorpskern. In de 2e wereld oorlog 
werd Neerkant zeer zwaar beschadigd. 
 
 

10. Tussen KNP45 en KNP89  aan de Grutto-
weg rechts van de Smientweg   ziet u de 
toren van de kapel van het Orthodoxe 
klooster. De kapel kunt u bezoeken. 

11. Tussen KNP89 en KNP48  fietst u voor 
een deel door de Dennendijkse bossen. 
De Dennendijkse bossen vormen een 
bosgebied dat in het begin van de vori-
ge eeuw is aangelegd als productiebos 
voor stuthout dat gebruikt werd in de 
steenkolenmijnen van  Limburg.  Nu is 
het een aantrekkelijk wandel- en fietsge-
bied. 
 
 
 
 
 
Misschien een idee om, als u terug bent 
bij KNP 81, nog even uit te blazen van 
de tocht in het museumcafé?

Voor nadere informatie en suggesties 
kunt u contact opnemen met:
ToerismePoort Klok & Peel
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
info@toerismepoortklokenpeel.nl
www.toerismepoortklokenpeel


