
   

Gruwelijke wandeltocht  

in Gemert-Bakel 
 

circa 4,1 km 

Je kunt de tocht ondernemen wanneer je 
dat zelf het beste uitkomt. Wil je de 
tocht lopen onder begeleiding van 
een gids, kan dat op de zaterdagen 23 
juli, 6 en 20 augustus en 3 september, 
telkens om 10.00 uur. Aanmelding is 
niet nodig. 
Start bij het 
VVV-kantoor  
Dus  echt een 
stukje terug in 
de tijd. 
Wat wil je nog 
meer? Er is 
ook een gru-
welijke fiets-
tocht van 21 
km die door 
het buitengebied van Gemert loopt. 
Startpunt en eindpunt zijn gelijk. Ridder-
plein Gemert. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

Routebeschrijving gruwelijke wandelroute 

• Start op het Ridderplein bij het VVV-kantoor. 

• Verhaal 1 en 2  op het plein.   

• Molenwiek en Druk, druk, druk. 

• Richting gemeentehuis. 

• Tussen gemeentehuis en De Keijzer gang in.  

• Sint Joris en Sint Tunnisgang. 

• Verhaal 3 poinjarderen in de gang. 

• In park R aan blijven houden tot harde weg. 

• RA Kapelaanstraat. 

• G.o.i Ridderplein verhaal 4 Bal verwachten. 

• L aanhouden Binderseind. 

• Bij Den Engelenburcht verhaal 5 Dolende dominee. 

• Vervolg Binderseind verhaal 6 Tafelen. 

• Vervolg Binderseind bij kruising RA. 

• Stereind verhaal 7 Huwelijk   

• en 8 vreemdelingenhaat. 

• L aanhouden weg gaat over in Dr. Kuyperstraat. 

• Splitsing R aanhouden Heuvel. 

• Verhaal 9 corpus delicti voor Villa Polder. 

• 2e weg RA Heuvelsepad. 

• Heuvelsepad g.o.i Hopveld. 

• Weg volgen gaat over in pad langs een oude kasteel-

tuinmuur. 

• Bij kasteel verhaal 10 Overloper . 

• en verhaal 11 Kerker. 

• Vervolg weg over gravel-pad naar L Kasteellaan. 

• RA Scheidiuslaan. 

• Splitsing R Ridder Rutgerlaan. 

• Bij kerk verhaal 12 De sluier van OLV hoofdingang. 

• Verhaal 13 verloren eer bij zijingang. 

• Vervolg Kerkepad tussen Hofgoed en begraafplaats. 

• Steek Komweg over naar Schoolstraat 

• Verhaal 14 Getemteerd in Schoolstraatje. 

• T-splitsing RA Ruijschenberghstraat . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maak deze zomer een ‘gruwelijke’ 
wandeling 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 voert langs de plek-
ken waar dit gruwelijks allemaal is ge-
beurd. Op de site van “landvandepeel” 
kun je de routes met alle info vinden. 



   • Verhaal 15 Gemert van Van Gemert. 

• Weg oversteken Ruijschenberghstraat. 

• Verhaal16 Studentenopstand bij Latijnse School. 

• 1e weg LA Elisabethplaats. 

• Elisabethplaats g.o.i Komweg. 

• Komweg R aanhouden tot rotonde. 

• Bij rotonde kijkend naar Kruiseind. 

• Verhaal 17  Patriots en Prins. 

• R aanhouden Haageijk. 

• Verhaal 18 Pest 

• Haageijk R aanhouden g.o.i Nieuwstraat. 

• Verhaal 19 dorpsbrand bij Remco-juwelier. 

• Verhaal 20 Dappere dochter tegenover de kerk. 
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