
   100 jaar Jan van Gemert 
wandelroute 

circa 4 km 

Voor meer info kunt u terecht op de website 

van het “land van de Peel” en /of in het cen-

trum bij het VVV.-kantoor. 

Ter gelegenheid van de honderdste geboorte-

dag van Jan van Gemert heeft de stichting Jan 

van Gemert een wandelroute uitgezet langs 

kunstwerken van deze kunstenaar, die in Ge-

mert in de openbare ruimte te zien zijn. De be-

schrijving van de werken kunt u vinden op de 

website www.openatelierroutegemert.nl. 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

Op 3 juni 2021 was het           

honderd jaar geleden dat 

de Gemertse kunstenaar 

Jan van Gemert is gebo-

ren. Jan van Gemert is de 

naamgever van de stich-

ting die de Open Atelier-

route Gemert organiseert. 

Open Atelierroute. 

De bedoeling is het om de resultaten van 
de kunstenaars van Gemert-Bakel te laten 
zien aan het publiek. Als je eerste en twee-

de pinksterdag 
tijd inruimt voor 
een bezoek kun 
je samen met 
duizenden ande-
ren genieten van 
een mooie kunst-
manifestatie. De 
eerstvolgende 
Open Atelierrou-
te is nu gepland 
op eerste en 
tweede pinkster-
dag (zondag 5 en 
maandag 6 juni) 
2022. Tot die tijd 

kunt u op de website 
www.openatelierroutegemert.nl terugblik-
ken op de Openatelierroute Gemert 2018. 
Daar kunt u een foto-impressie van het 
evenement bekijken en werk van de deel-
nemende kunstenaars die exposeer-
den op drie locaties: het kasteel aan het 
Ridderplein en de Ateliers Nazareth en de 
voormalige Marechausseekazerne, beide 
aan het Binderseind. 



   Als stichter van de atelierroute en 100 jaar ge-

leden in Gemert geboren zijn er nog veel wer-

ken zichtbaar in openbare ruimte van Gemert. 

1. Wit_Gele-Kruisgebouw;10 tallen reliefs gemaakt 

in 1953 en een bronzen werk van 70 cm hoog in 

1964 

2  Piramide. Deze vorm was een gangbare gym 

oefening uit die tijd. 1953 en is uit gietbeton. 

3  Glas in lood aan het gebouw de Kieboom toont 

een glas- in lood werk. 

4  Er zijn veel meer reliefs boven de deuren in de 

van Beekstraat en op veel andere plekken in de 

wijk. Deze zijn opgenomen in de route. 

5  Nr 24 bezit twee reliefs met de titels Gastvrij-

heid en  Familie 

6  Een beeld van een sprookje van Grimm dat op 

een  goede plek staat bij het kind-centrum. 

7  Relief aan de Rietmanstraat van gietbeton met 

als titel;  vormen uit de natuur. 

8  Een prachtig relief dat gemaakt was voor het 

politiebureau met als titel: Mens Recht Natuur. 

9 In de Wachtendonkstraat staan nieuwe huizen. 

Er zijn nog oude gevelstenen meegenomen in de 

nieuwbouw met respect voor de kunstenaar. 

10 Op de gevel van het Commanderijcollege is de 

Heilige Willibrordus mee verhuist van de afgebro-

ken MULO aan de Stroom. 

11 Via de Sint Severusstraat zijn nog enkele gevel-

stenen  te zien en dan terug naar het centrum. 
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Ridderplein-Kapelaanstraat—De Stroom 1 en 2—Kieboom 3—Berglarenstraat—van Beek-

straat 4 —Pater van den Elsenstraat  Het Frans Brugske 5 -Groeskuilenstraat 6-Drossard de 

la Courtstraat- Burgemeester Rietmanstraat 7-Het Frans Brugske 8-Virmundstraat-van Loe 

straat—Wachtendonkstraat 9 -Alde Biezenstraat-Binnendoor-Commanderij college 10-Sint 

Annastraat-Cortenbachstraat-Grootmeesterstraat-Sint Severusstraat 11 -Vroonhof-Gelind-

Ridderplein. 


