
DE BRUEGEL-
FIETSROUTE 

Colofon 
Deze fietskaart is een uitgave van Stad Peer, Zuidervest 2a, 3990 Peer, 

Tel. 011 61 07 00, info@peer.be, www.peer.be

Alle rechten voorbehouden.

Fotografie: Stad Peer

DE BRUEGELROUTE
(25 km - met uitbreiding: 39 km)
Met deze fietsroute ontdek je de mooie streek die zich kenmerkt door 
uitgestrekte akkers met landbouwbedrijven, groene beekvalleien, 
prehistorische grafheuvels en gezellige dorpjes. Uniek voor Limburg 
is dat in Peer vrijwel alle sectoren van de landbouw aanwezig zijn. 
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Stijgingspercentage: vlak
Start en info: Toeristisch onthaalkantoor, Markt 3 bus 2, 3990 Peer, 
+ 32 11 61 16 02, www.toerismepeer.be

Route: 1  2       3            4       5            03

 

Route met uitbreiding: 1  2  3                      5       6   

                  7                

03 01 06 207 530 531

03 01 06 207

530 248 05 78 531 03

Fietsverhuur
Geen zin om je eigen fiets mee te sleuren? Huur een fiets van de Stad 
Peer. Dat kan in Breugelhoeve (Weyerstraat 1, 3990 Peer) en het Toe-
ristisch onthaalkantoor (Markt 3 bus 2, 3990 Peer). 
Prijs: vanaf 10 euro, elektrische fiets: 25 euro
Info en reservering: www.toerismepeer.be, Tel. 011 61 16 02

In nood onderweg?
Elk knooppuntenbord heeft een witte sticker met gps-coördinaten. 
Geef deze coördinaten door als je de 112 belt. Zo weten de hulpdien-
sten perfect waar je bent.

Meldnummer
Een onderhoudsteam controleert dagelijks de fietspaden. Zelf iets  
opgemerkt? Bel Toerisme Limburg via het gratis meldnummer  
0800 96 96 7.
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4  DE DEUSTERKAPEL
De Deusterkapel werd gebouwd  in 1660 en vergroot in 1717 omdat 
er steeds meer bedevaarders waren. De kunstschatten van de kapel 
zijn ondergebracht in de Sint-Trudokerk van Peer.  Aan de Deuster-
kapel was lange tijd een kluis verbonden. De kluizenaar stond in voor 
het onderhoud, de opvang van de bedevaarders en het onderricht 
aan de jeugd. Sinds enkele jaren is de kapel het decor voor zomerse 
Deusterconcerten.

Tip Picknicken aan de Deusterkapel
Vlakbij de Deusterkapel staat een picknickbank. Het is de ideale  
locatie voor een gezellige picknick.

1  TOERISTISCH ONTHAALKANTOOR PEER
Dé plek voor meer streekinformatie. Hier vind je tips, logeeradressen, 
brochures, kaartmateriaal en inspirerende boeken. Een koepelpro-
jectie vertelt je wat deze landelijke regio voor je in petto heeft. 

Markt 3 bus 2, 3990 Peer, + 32 11 61 16 02, www.toerismepeer.be
Open: april t.e.m. september: maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12.30 u. en 
van 13 - 17 u., zaterdag en zondag van 10 - 12.30 u. en van 13 - 17 u.;  
oktober t.e.m. maart: maandag t.e.m. vrijdag van 9 - 12.30 u. en van  
13 - 17 u., zaterdag en zondag van 11 - 15 u.

2  BRUEGELMUSEUM
Pieter Bruegel de Oude maakte meer dan 40 schilderijen: allemaal 
meesterwerken. De originelen zijn verspreid over de hele wereld. In 
het Bruegelhuis bewonder je alle reproducties op ware grootte. Een 
documentaire verklapt je of Bruegel écht in Peer geboren is.

Open: aanmelden bij het Toeristisch onthaalkantoor, Markt 3
Prijs: 5 euro 3  FIETSGEMEENTE - #PEERFIETST

De eerste fietsstraat in Vlaanderen die dwars door een stadscentrum 
loopt, ligt in Peer. De fietsers hebben er altijd voorrang. De auto’s 
rijden om of blijven geduldig wachten. Je vindt de fietsstraat in het 
centrum van Peer, tussen de knooppunten 530 en 531.
Tip: maak een foto van je fietstocht op de fietsstraat en post die op de 
sociale media onder #Peerfietst

Tip Niet te missen werken van de ‘meester’
Stond de wieg van Pieter Bruegel in Grote-Brogel? Misschien 
wel, misschien niet. Wat zeker is: de volkse taferelen van be-
kende meesterwerken als de Boerendans, de Kinderspelen 
en de Hooioogst passen perfect in Peer en omgeving van de 
16e eeuw. Al fietsend snuif je een beetje cultuur doorheen het 
Bruegeliaanse landschap van Peer. Onderweg bewonder je 8 
reproducties van schilderijen van Pieter Bruegel:

A  De Boerendans
B  De Hooioogst
C  De Nestenrover
D  De Misantroop
E  Het bezoek aan het Pachthof
F  De Ezel in de School
G  De Parabel van de Blinden
H  De Grote Toren van Babel

5  BREUGELHOEVE
Op het domein van Breugelhoeve ligt een modern jeugdverblijfscen-
trum met kamers voor 4 t.e.m. 6 personen. Elke kamer beschikt over 
eigen sanitair en is zowel individueel, in familie en in verenigingsver-
band te boeken. De nieuwe speeltuin en knuffelboerderij zijn een 
streling voor het oog. Op trektocht? Overnacht dan in één van de 
twee comfortabele trekkershutten. De ideale low budget slaapplaats 
in de vrije natuur!

Weyerstraat 1, 3990 Peer, + 32 11 63 13 31,  www.breugelhoeve.be

6  GRAFHEUVELS MOLHEM
In de vroege oudheid kende Peer al een bloeiende samenleving. Stille 
getuige daarvan zijn de vijf prehistorische grafheuvels in het gehucht 
Molhem. De graven dateren uit de periode van 800 tot 500 voor 
Christus. Een wandelpad verbindt ze met elkaar. Infoborden leggen 
hun geschiedenis voor je bloot. Deze grafheuvels zijn gelegen in het 
wandelgebied Hoksent-Molhem. Hier vind je verschillende prachtige 
geklasseerde hoeves. Deze hoeves zijn beschermd door de Vlaamse 
Overheid.

Molhemstraat 1, 3990 Peer, + 32 11 61 16 02, www.toerismepeer.be
Open: vrij toegankelijk
Prijs: wandelkaart Hoksent-Molhem: 2,50 euro, te koop bij het 
Toeristisch onthaalkantoor, Markt 3 

Tip Wandelen in Bosland
Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen waar 
kinderen de baas zijn. Deze gigantische natuurkern - gelegen in 
de gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt, Lommel en Peer - ligt 
in het hart van Noord-Limburg. 
Wandelnetwerkkaart Bosland: 8 euro. 

7  FAVORIETE PLEKJE VAN PEER
In het natuurgebied Resterheide vind je de Begijnenvijvers die hun 
naam danken aan de zusters van het vroegere Agnetenklooster in 
Peer. Ze werden oorspronkelijk aangelegd als viskweekvijvers, maar 
ontwikkelden zich in de loop der tijd tot mooie plassen. Vanop de 
uitkijktoren heb je een prachtig zicht over de plassen. Wandelkaart  
Resterheide voor 2,50 euro te koop bij het Toeristisch onthaalkantoor,  
Markt 3.


