
    
Heel  bijzonder is het Esdonks kapelleke dat een van de 
weinige Bedevaartplaatsen is van zigeuners.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kerken en Kapellen 

Route A 

circa 37 km 

Een goed beeld van de rijkdom aan kerken en ka-
pellen kun je krijgen door op de site van Land van 
de Peel te kiezen voor de fietsroute Kerken en 
Kapellen route A en/of route B.  
 
Het startpunt, de O.L.V. kerk, is het oudste Maria-
bedevaartsoord in Noord-Brabant. De geschiede-
nis daarvan gaat terug tot 1368. Mogelijk stamt de 
devotie uit nog vroeger tijd, maar bij een brand in 
1709 is het archief verloren gegaan, zodat niets 
met zekerheid meer valt te achterhalen.  
Ook kun je onderweg een kijkje nemen bij de ka-
pelletjes die gewijd zijn aan de patroonheiligen 
van de gildes.  
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VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

Via Gemert en De Mortel kom je bij de oudste pa-
rochie van Brabant, Bakel, 1300 jaar bestaat de 
parochie al. De gelovigen kwamen via de kerkepa-
den zelfs uit Gemert en Deurne. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En hierna een mooie tocht door de natuur terug 
naar Handel 

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA:  rechtsaf 
RD:  rechtdoor 
g.o.i.:  gaat over in 
PNB:  plaatsnaambord 
KNP:  knooppunt 
 



   Routebeschrijving  

 
A - Start bij de O.L.V. kerk in Handel. 
 
1.   Volg KNP 99, naar KNP 75, onderweg bij de roton-
de L.A., hier kun je een bezoek brengen aan de St. 
Anthoniskapel en ga je daarna terug naar de route. 
 
2.   Het Esdonks kapelleke is te bereiken door op de 
Handelse steeg recht door te gaan tot 1e kruising R.A. 
bij het kapelleke ga je L.A. en volg je KNP 30 en van-
daar naar KNP 75. 
 
3.   KNP 75 naar KNP 47 bij het Boerenbondmuseum 
kun je het Gerlachus kapelleke bezoeken via het kar-
respoor. Je keert terug om naar KNP 47 te gaan. 
 
4.   Van KNP 47 naar 58, 17, 31, 19, 18, 66, 67 naar 56 
en dan       naar 57. Dit kan moeilijk zijn voor tan-
dems, rolstoelen, bakfietsen. Dit omdat er een passa-
ge in zit die voldoet aan de eisen, maar te krap kan 
zijn. Dan is het raadzaam om een alternatieve route 
te volgen. Volg de verharde weg tot de kruising en ga 
L.A. 1e verharde kruising R.A. tot KNP 57. 
 
5.   Van KNP 57 naar KNP 91. 
 
6.   Volg richting KNP 90 tot de kerk. 
 
7.   Steek de weg over en ga RD. 
 
8.   Volg de Bernhardstraat tot Geneneind. 
 
9.   R.A. ga naar KNP 55. 
 
10. KNP 55, 54, 53, 23 naar KNP 52, einde tocht. 


