
   

Gruwelijke fietstocht  

in Gemert-Bakel 
 

circa 22 km 

Je kunt de tochten ondernemen wanneer je dat 
zelf het beste uitkomt. De tochten zijn los van 
elkaar te ondernemen. Het begin- en eindpunt 
sluiten op elkaar aan.  
Er zijn voldoende plekken voor een stop. Een 
weg is niet overal is een gladde asfaltweg. Dus  
echt een stukje terug in de tijd. 

 

 

 

 

 

 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

• Routebeschrijving 

• Start Ridderplein VVV-kantoor. 
• Voorbij kerk LA kerkepad. 
• R aanhouden en Komweg oversteken LA.  
• 1e weg RA Jezuïetenlaan. 
• T-splitsing LA De Haag. 
• 1e weg RA De Kampen g.o.i Pandelaarse 

Kampen. 
• T-splitsing LA volgen Koksedijk. 
• Bij Koks RA Handelsesteeg 
• Verhaal A Versmacht. 
• 2e harde weg RA De Wind. 
• Kruising RA Boekelseweg fietspad tot 
• Sint Antoniskapel                                    

verhaal B Angstdromen  
• Boekelsewegoversteken LA fietspad. 
• 1e weg RA Doonheide. 
• 1e harde weg LA Meizoentje tot Land-

weer. Verhaal C ontsnapt aan ramp. 
• R aanhouden totdat je bij een poortje 

komt, doorheen en LA over geprinte brug 
• Voor hoge brug RA halfverharding tot 

rotonde LA  
• Als dit niet kan even de rode route op 

kaartje volgen. Dan kom je ook bij de 
bruggen uit. 

• Weg volgen tot kerk en bezoek park. 
• Verhaal D1 Wonder. 
• Verhaal D2 Optelsom. 
• Stukje terug Onze Lieve Vrouwestraat. 
• 1e weg LA Mariahofke g.o.i Kapelweg. 
• 1e weg RA Dompthoorn. 
• T-splitsing RA Haveltweg. 
• 1e weg LA Grintweg. 
• Weg oversteken g.o.i Rooije-Aschweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Maak deze zomer een ‘gruwelijke’ 
wandeling én fietstocht door Gemert-
Bakel. 
 
De geschiedenis van de gemeente Ge-
mert-Bakel kent ook een aantal gruwe-
lijkheden: moord, terechtstellingen, gij-
zelingen, oorlog, brand en nog veel 
meer. De wandeling en fietstocht voeren 
langs de plekken waar dit gruwelijks alle-
maal is gebeurd. Op de site van 
“landvandepeel” kun je de routes met 
alle info vinden. 
 



   
• T-splitsing RA Scheiweg. 
• 1e weg LA Sparrenweg. 
• Splitsing rechts aanhouden Rooije-

Hoefsedijk. 
• Verhaal E Mastbakens. 
• 1e weg LA Leemkuilenweg. 
• 1e weg RA Paashoefsedijk  fietspad g.o.i 

harde weg. 
• T-splitsing RA op fietspad. 
• 3e weg LA weg oversteken en Broek-

straat volgen. 
• Rotonde.2e afslag volgen Broekstraat 

g.o.i Heuvel. 
• 1e verharde weg LA Heuvelsepad g.o.i 

Hopveld. 
• Hopveld bij splitsing rechts volgen. 
• T-splitsing LA Binderseind tot Ridder-

plein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Goklustige 
uitvinder 
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