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Vergaderen in de Peelboerderij  
 

De Peelboerderij ligt midden in de prachtige natuur van het Nationaal Park De Groote Peel, 
op loopafstand van het buitencentrum De Pelen en vlakbij een grote waterplas. Vanwege 
deze unieke ligging is het een heerlijke en schitterende plek om te vergaderen. Bijzonder is 
het glazen dak waardoor u zowel overdag als ’s avonds een unieke sfeer ervaart. De 
Peelboerderij is het hele jaar, uitgezonderd op zon- en feestdagen, exclusief te huur voor uw 
vergadering of bijeenkomst. Hierbij staan alle voorzieningen kosteloos tot uw beschikking. 
Het huren van de Peelboerderij is altijd in combinatie met een vergaderarrangement zoals 
vermeld op de volgende pagina en wordt geheel verzorgd door een gastheer of gastvrouw. 
Reserveren is mogelijk vanaf 8 personen en alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
 

HUUR PEELBOERDERIJ 
Dagdeel (4 uren)    225,00 
Dag (8 uren)    350,00 
Huur t.b.v. ceremonie*   475,00 
 
*huwelijk of uitvaart 
 
VOORZIENINGEN 

• 65” LED presentatiescherm (HDMI, VGA) 

• Flipovers 

• Wi-Fi  

• Audio 
• Livestream of Webinar (tegen meerprijs mogelijk) 

 

CAPACITEIT  

• opstelling in U-vorm max. 20 personen, carré max. 22 personen en in 
theateropstelling max. 50 personen. Geschikt voor vergadering, training en 
workshop. 

 

BEREIKBAARHEID 

• Openbaar vervoer: De Peelboerderij is te bereiken met OV via treinstation Weert. 
Buslijn 370 naar Venlo, halte Moostdijk Ospeldijk. Van hieruit 1 kilometer lopen naar 
het Buitencentrum.  

• Auto: navigatieadres: Moostdijk 15 Ospel. Gratis parkeerruimte bij Buitencentrum De 
Pelen. Van hieruit is het 200 meter lopen. 
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Arrangementen Buitengewoon lekker  
 

4-UURS VERGADERARRANGEMENT      15,50  
Onbeperkt koffie, koffiedranken, verse thee incl. gember en munt, plat en 
bruisend tafelwater, een frisdrank, Limburgse vlaai, handfruit en pepermunt. 
 

4-UURS VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF LUNCH    32,00  
Onbeperkt koffie, koffiedranken, verse thee incl. gember en munt, plat en 
bruisend tafelwater, een frisdrank, Limburgse vlaai, handfruit en pepermunt. 
 

Lunch bestaat uit een kopje soep of warm bijgerecht, diverse rijkelijk belegde  
broodjes, sandwiches en/of wraps, een gemengde salade en streeksappen. 
 

8-UURS VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF LUNCH    41,00 
Onbeperkt koffie, koffiedranken, verse thee incl. gember en munt, plat en 
bruisend tafelwater, een frisdrank, Limburgse vlaai, handfruit en pepermunt. 
 

Lunch bestaat uit een kopje soep of warm bijgerecht, diverse rijkelijk belegde  
broodjes, sandwiches en/of wraps, een gemengde salade en streeksappen. 
 

Later in de middag een biologische smoothie als gezonde vergaderbreak 
 

 
ONTBIJT BAANSVEN 
Yoghurt met granola en fruit, croissant met jam, brood met belegen  13,00 
kaas, pancakes met esdoornsiroop en boter, gekookt ei en streeksappen 
 

LUNCHPAKKET AAN ’T ELFDE 
Twee belegde broodjes, handfruit, chocoladereep, flesje sap   11,95 
 

Extra’s: 
BORRELARRANGEMENT 
Uurtje borrelen met frisdrank, wijn en streekbieren, inclusief gesorteerde 11,00 
borrelplank met diverse warme en koude hapjes, nootjes en dips 
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Buitengewone uitjes bij buitencentrum De Pelen 
 
Buitencentrum De Pelen biedt bijzondere excursies in Nationaal Park De Groote Peel voor 
bedrijven die eens wat anders willen. Hiermee zijn verschillende arrangementen samen te 
stellen. Avontuurlijk, ontspannen of uitdagend; u kiest wat het beste bij uw groep of team 
past!  
 
Onderstaande activiteiten kunnen uitgebreid worden met een wandeling of een heerlijke 
lunch in de Peelboerderij voor een succesvolle en onvergetelijke dag! Mocht u hulp nodig 
hebben bij uw keuze, neem gerust contact met ons op via depelen@staatsbosbeheer.nl.  
 

Arrangementexcursies 
 
IN HET SPOOR VAN DE TURFSTEKER 
Tijdens een Turfstekertocht treed je in het spoor van de turfsteker en ontdek je De Groote 
Peel op een unieke manier. Je wandelt over peelbanen en knuppelbruggen in dit 
uitgestrekte hoogveengebied op de grens van Brabant en Limburg. Een Peelgids van 
Staatsbosbeheer vertelt bijzonderheden over De Peel en laat je de weidsheid, het veen en de 
stilte op een bijzondere manier ervaren. De route is 2 – 3 kilometer, maar ook langere 
excursies zijn mogelijk.  
 
Te boeken:  het hele jaar 
Duur:   1,5 uur 
Prijs:   € 100,- per gids; max. 20 deelnemers per gids; prijs is exclusief BTW. 
 
Optioneel: koffie en vlaai bij ontvangst, soep na afloop en een Peelneutje onderweg.  

 
SPEELSE EXPEDITIE 
Op zoek naar een leuke activiteit voor een teamuitje, dan is een s(Peel)se expeditie en 
goede optie. Tijdens een wandeling in de prachtige natuur van het Nationaal Park hebben 
onze Peelgidsen prikkelende en sPeelse opdrachten in petto. Daarbij staat het samen doen 
en ontdekken en beleving van de natuur centraal.  Een inspirerende activiteit waarbij er 
volop gelegenheid is om elkaar goed te leren kennen. 
 
Te boeken:  het hele jaar 
Duur:   2 uur 
Prijs:   € 130,- per gids; 15 deelnemers per gids, prijs is exclusief BTW. 
 
Optioneel: koffie en vlaai bij ontvangst, soep na afloop en een Peelneutje onderweg.  

DE PEEL ‘BY NIGHT’ 
Avondarrangement waarbij je start met koud/warm buffet en dan een heerlijke 
avondwandeling maakt. Onderweg wordt een Peelneutje geserveerd. Na afloop de 
mogelijkheid om te borrelen.  

Te boeken:  het hele jaar 
Duur:   3 - 4 uur 
Kosten:  prijs op aanvraag; minimaal 20 personen.  

inclusief koud/warm buffet en een Peelneutje onderweg (exclusief borrel na afloop) 

  

mailto:depelen@staatsbosbeheer.nl?subject=Vraag%20over%20arrangement%20buitencentrum%20De%20Pelen
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Nationaal Park De Groote Peel 
 
De Groote Peel is een aaneengesloten natuurgebied van 1400 hectare en een uniek 
wandelgebied. De knuppelbruggen over water en moeras bieden een onvergetelijke 
ervaring. Vanaf de uitzichtvlonder kijk je uit over het uitgestrekte landschap. Luister naar de 
oorverdovende stilte! De vogelkijkhut en de uitzichtvlonder bieden een fraaie blik over het 
Meerbaansblaak. De rust en de weidsheid herinneren aan het vroegere veen. Het landschap 
bestaat uit een afwisseling van veenmoerassen, plassen, heideterreinen en zandruggen.  
 
De Mariapeel en de Deurnsche Peel zijn de andere Peelvenen. Gelegen tussen de dorpen 
Griendtsveen en Helenaveen aan weerszijden van de Helenavaart zijn ook deze peelparels 
een bezoek meer dan waard.  
 

 
 
Beheer 
Het beheer is erop gericht de hoogveenontwikkeling weer op gang te brengen. Zorgen voor 
voldoende water van goede kwaliteit is daarbij van het grootste belang. Hoe nat het gebied 
ook lijkt, het heeft wel degelijk last van verdroging. Er lekt te veel water weg naar de 
omgeving. Om dat tegen te gaan zijn er dammen in het gebied  aangelegd en is een scherm 
in de bodem aangebracht. De eerste resultaten zijn bemoedigend, op veel plaatsen groeit 
weer veenmos. In de toekomst zijn er nog meer maatregelen nodig om de 
hoogveenontwikkeling te stimuleren.  
 
Door middel van begrazing met paarden en koeien wordt de landschappelijke openheid in 
stand gehouden. Ze eten een deel van de ontkiemende boompjes op, vooral de berken. Er 
worden ook berken gekapt.  
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Vogels 
De rust, de afwisseling van het landschap, het vele water en de uitgestrektheid maken De 
Groote Peel uitermate geschikt voor vogels. Er broeden ruim 90 soorten. Het gebied is 
vooral van belang voor moeras- en watervogels en voor vogels die leven in landschappelijk 
open gebieden zoals: dodaars, geoorde fuut, roerdomp, grauwe gans, bruine kiekendief, 
blauwborst en roodborsttapuit. Naast de broedvogels is De Groote Peel ook een pauzeplek 
voor doortrekkers. In oktober, november en maart pleisteren er regelmatig kraanvogels. 
Grote groepen ganzen zijn in de winter te gast. Ze benutten de plassen als slaapplaats en 
gaan overdag in de omliggende weilanden op zoek naar voedsel. Ook de klapekster behoort 
tot de vaste wintergasten. 
 

 
 
Flora en fauna 
De belangrijkste hoogveenplant is het veenmos. Andere  hoogveenplanten zijn: de 
vleesetende zonnedauw, lavendelheide, kleine veenbes, witte snavelbies, eenarig wollegras 
en veenpluis. Op de droge delen van De Groote Peel groeit struikheide met hier en daar 
klokjesgentiaan en grote wolfsklauw. 
 
Bijzondere bewoners van de Peel zijn ook de gladde slang, de levendbarende hagedis en de 
heikikker. De Amerikaanse hondsvis is de enige vissoort die in het zure peelwater kan leven. 
Hij is van belang als voedsel voor visetende vogels, zoals de roerdomp en de fuut. De Groote 
Peel kent een groot aantal soorten vlinders en libellen. Daar zitten bijzondere soorten bij 
zoals het spiegeldikkopje, bont dikkopje, Noordse witsnuitlibel en de bruine winterjuffer. De 
zoogdieren die er voorkomen zijn onder andere het ree, diverse soorten vleermuizen, wezel, 
hermelijn, woelrat, bunzing en sinds enkele jaren ook het wild zwijn. 


