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Grote ﬁetstassenroute
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FIETSROUTE 12. NOORD-BRABANT
36 of 19 km

EN LIMBURG, RONDOM DE GROOTE PEEL
2.30 of 1.30 uur
Akkers, weiland, bos

Rondom de Groote Peel zouden er nog best wat
biologische boeren bij kunnen, is de conclusie na een
dagje ﬁetsen. Maar wát er is aan bioboeren is top.
Het draait allemaal om fruit: geurig, sappig, stevig fruit
dat zó lekker smaakt dat je er zomaar aan verslaafd zou
kunnen raken. En dat met als decor akkers en weilanden, de bossen en vennen van de Groote Peel en de
soms bedwelmende geur van varkensstallen. Bij route
twee ﬁets je een stuk heen-en-weer. Dat is geen straf,
want tussen knp 8 en 7 ﬁets je langs de rand van de
Groote Peel.

NOORD-BRABANT
EN LIMBURG
36 of 19 km
2.30 of 1.30 uur

Naar frambozenkwekerij Raspberry-Maxx
en fruitteler Hans Levels.
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Het contrast tussen biofruitteler Hans Levels en RaspberryMaxx is groot en dat maakt deze tocht extra leuk. Bij Raspberry-Maxx zijn een ﬁjn terras en een interessante winkel,
waar de dieproze kleur van frambozen overheerst. Je kunt er
de gekste heerlijkheden kopen, zoals frambozen-bramenbasilicum-jam en frambozenzeep, of frambozenvlaai met
kofﬁe bestellen.
Bij Hans Levels gaat het anders toe. Daar staan in het plukseizoen appels, peren, pruimen en sappen klaar in een kleine
zelfbedieningswinkel, onder andere het lekkerste appelsap van
Nederland. Maar ook de rest van het jaar zijn er sappen en
meer te koop. Hans zelf is met zijn fruitbomen bezig, dus die
tref je meestal niet aan.

Praktische informatie
Start-/eindpunt en parkeren: P Buitencentrum De Pelen,
Moostdijk 15, Ospel, vlak bij knp 05.
Naar de route: • Route 1: vanaf de P LA naar knp 05.
• Route 2: vanaf de P RA naar knp 07.
Toeristische info: • BUITENCENTRUM DE PELEN, Staatsbosbeheer: info over nationale park, verkoop boeken, streekproducten (biologische jam), kofﬁe/theecorner (binnen) en
terras.
• NATIONAAL PARK DE GROOTE PEEL, www.np-degrootepeel.nl.
Knooppuntennetwerk: Op kruisingen zonder knooppuntbordje altijd rechtdoor.
Kaart: ANWB Fietskaart 1:50.000, nr. 19 Limburg noord/
Brabant oost & De Peel.
Biologische adressen: • LEVELS BIOFRUIT, Vieruitersten 26,
Meijel, levelsbiofruit@hetnet.nl. Zelfbediening: hele jaar, maar
’s zomers meer producten verkrijgbaar.
• RASPBERRY-MAXX, Steenoven 28, Meijel, www.raspberrymaxx.nl. Winkel open: mei-okt, di-zo 10.30-18 uur;
okt-apr do/za 10-16 uur.
Terras open: mei-sept di-zo 10.30-18 uur.

Linksboven: typisch
Limburgs.
Wel in de wei, maar
helaas geen biologische koeien.
Vlak bij de Groote
Peel.

Horeca, biologisch: • RASPBERRY-MAXX, zie boven.
Horeca, niet-biologisch: • BUITENCENTRUM DE PELEN, zie
boven.
• EETCAFÉ DE BUIZERD (bij knp 45), Buizerdweg 1a, AstenHeusden. Open bij mooi weer v.a. lunch, anders later.
Ook horeca in Neerkant en Meijel.
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De routes
Route 1 (36 km, ca. 2.30 uur): P De pelen – 05 –
94 – 45 – 20 – 95 – 09 – zie A (Levels) – 10 – zie B
(Raspberry-Maxx) – 08 – zie C – 07 – P De Pelen.

Route 2 (19 km, ca. 1.30 uur): P De Pelen – 07 –
08 – 95 – 09 – zie A (Levels) – 10 – zie B (Raspberry-Maxx) – 08 – zie C – 07 – P De Pelen.

Routebeschrijving
A: Vlak vóór knp 09 LA heen-en-weer naar Levels (er staat
een bord).

C: Voorbij knp 08: op 3-sprong einde ﬁetspad RD, smalle
asfaltweg (knp-bordje ontbreekt).

B: Voorbij knp 10, waar route naar knp 08 LA via Peelweg
gaat, RD, Steenoven, naar Raspberry-Maxx (er staat een
bord). Terug naar Peelweg en naar knp 08.

Let op: De hoofdroute, route 1, is nageﬁetst. De afkorting
van route 2 tussen knp 08 en 95 is op de kaart uitgezet en
niet nageﬁetst.

20

45

LevelsBiofruit
A

•

09

95

w ran d
vou

Route 19 km
08

94

•
Route 36 km

05

Raspberry-Maxx
B

I
07

10

Het landschap
De geheimzinnige Groote Peel schemert op de eerste kilometers door de bomen heen. Vóór of na de ﬁetstocht zou je er
een wandeling kunnen maken. Verrekijker en vogelgids mee,
want de wielewaal, de visarend en de slangenarend vliegen
hier weleens rond, om slechts drie van de vele gespotte vogelsoorten te noemen. Tussen knp 94 en 45 is de mooie Groote
Peel dicht bij, maar aan de overkant liggen langgerekte akkers
en weilanden. Dit is ook het domein van de varkenshouders,
maar varkensﬂats
zijn er gelukkig nog
niet verrezen. Van
het dorpje Neerkant
slingert de route
door een gevarieerd

landschap van bouwland, natuurgebied en bos. In Meijel is
voldoende horeca, maar je kunt je dorst iets verderop ook stillen met het lekkere appelsap en het fruit van Levels, gezeten
op een bankje. Dan volgt het mooiste deel van de route: eerst
een onverhard ﬁetspad door een strook bos langs de Helenavaart. Heerlijk. Vervolgens dienen Raspberry-Maxx en de laatste vijf kilometer door het groen van de Groote Peel zich aan.
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Raspberry-Maxx
Waarom de frambozen van Raspberry-Maxx zo stevig zijn
legt Carlo Peters feilloos uit: ‘Ik wil de beste frambozen telen
en de lekkerste vlaaien maken. Als je mijn frambozenvlaai
geproefd hebt, wil je die andere niet meer.’
Op het terras zijn twee ﬁetsers neergestreken die na de kofﬁe
met vlaai onmiddellijk een hele frambozenvlaai inslaan. ‘Voor
thuis’, grinniken ze.
Intussen vertelt Carlo verder. ‘Veel stikstof als mest zorgt voor
celstrekking, waarbij de cellen zich vergroten en meer water
bevatten. Dat levert een zachte, kwetsbare framboos op. Ik
gebruik weinig stikstof, wat de celdeling bevordert: veel kleine
cellen die weinig water bevatten. Daarom zijn mijn frambozen
zo stevig en smaakvol.’
Carlo verkoopt zo veel mogelijk frambozen rechtstreeks aan
de consument, via zijn winkel en op markten. ‘Dat drukt de
prijs, want er is geen tussenhandel. Daardoor kunnen ook
mensen met een smalle beurs mijn frambozen kopen. Ik zorg
voor spreiding van de pluk, tot in de herfst. Weet je, ik eet
niet biologisch omdat ik dan langer leef, maar omdat het lekker is en ik er nú een goed gevoel bij heb.’
In de overwegend roze ingerichte knusse winkel zijn verrassende frambozenproducten te koop, waaronder natuurlijk
frambozenvlaaien. Op het terras voor de winkel is het zeer
goed toeven, maar je kunt ook de handen uit de mouwen steken en zelf frambozen oogsten. Of naar de biologische markten op de Nieuwmarkt, de Zuidermarkt of de Noordermarkt in
Amsterdam gaan, want daar verkoopt Carlo zijn vitaminebommen ook.
Midden: Over vier
weken hangen hier
Raspberryframbozen.
Maxx
Rechts: Frambozenspulletjes bij RaspberryMaxx.
Onder: Jonge, veelbelovende frambozenplant.
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Levels Biofruit

Hans Levels en zijn
bekroonde biosappen.

‘Deze 15 hectare grote fruitboomgaard was van mijn ouders.
Er staan appel-, peren- en pruimenbomen op. De verkoop
van het fruit gaat via telersvereniging Nautilus. Verder werk
ik onder de naam Biofruit samen met vijf andere fruittelers’,
zegt Hans Levels. ‘Fruitbomen renderen zo’n 12 tot 15 jaar,
daarna worden de bomen gerooid. Dat betekent dat ik elk jaar
ongeveer een hectare bomen moet vervangen.’ Hans runt het
bedrijf met één vaste medewerker, maar tijdens de pluktijd
werken er meer mensen.
‘We hebben elk jaar een studiedag voor vakgenoten en dan
wordt het lekkerste biologische appelsap van Nederland gekozen. De laatste keer was ik de prijswinnaar van deze Prisma
appelsaptrofee. Ik lever de verschillende appelrassen voor het
maken van het sap niet in aparte kisten aan, maar meng de
rassen per kist alvast zelf, zodat ik zeker weet dat het appelsap van de juiste samenstelling wordt gemaakt.’
In de ﬁetstassen passen nog net twee ﬂessen van het bekroonde appelsap. Voor straks op een bankje, met zicht op de
Groote Peel. Met een gigastuk frambozenvlaai van RaspberryMaxx erbij. Fietsen maakt hongerig.
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