
   

Kloosterwandeling van 

Gemert naar Aarle-Rixel 

circa 13 km 

De Snelle Loop is al vele eeuwen een veelbetwiste grens 

tussen de twee gemeentes Gemert en Aarle-Rixtel. 

Het land aan de overkant is altijd groener. 

De grensscheiding was vooral in de 16e eeuw een heet 

hangijzer. Gemert claimde dat de wal die bij de snelle 

loop lag niet goed onderhouden was door Aarle-Rixtel 

en Beek en dat daardoor hun koeien afdwaalden en er 

een vijftienvoudig schutgeld moest worden betaald. Aar-

le claimde aan de andere kant dat de wal en de loop 

nooit bedoeld waren om vee tegen te houden maar ter 

verdediging waren gegraven in de Gelderse oorlogen. Zij 

claimden ook dat de loop geen grensscheiding was, dat 

de koeien van Gemert daar naartoe gedreven waren om 

zich vol te vreten aan het goede gras in Aarle, Rixtel en 

Beek, waarvoor zij nooit vergoeding hadden gekregen 

terwijl de vee-invasie ondertussen welhaast bijbelse pro-

porties had aangenomen  

 

  Een beeld van de snelle loop. 
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info@vvvgemert-bakel.nl 

Het Missieklooster Heilig Bloed is een kloos-
ter van de Missiezusters van het Kostbaar 
Bloed dat zich bevindt aan de Kloosterdreef 
te Aarle-Rixtel. 

Deze congregatie, de Missiezusters van het Kost-
baar Bloed, werd in 1885 in Mariannhill, 
bij Durban in Zuid-Afrika, gesticht door de trap-
pist Franz Pfanner. In 1889 werd begonnen met 
een opleidingsklooster in het Duitse Kirchherten,  

maar de Kulturkampf noopte de zusters tot ver-
trek uit Duitsland. Ze verhuisden daarom naar 
een klooster in Helden-Panningen, het kloos-
ter Sint-Joseph, wat in 1901 definitief werd be-
trokken. Dit klooster werd snel te klein en er werd 
een stuk grond met boerderij in Aarle-Rixtel aan-
gekocht, waarop een groot klooster verrees, met 
bijbehorende boerderij.  

De langgevelboerderij is dus ouder en dateert uit 
ongeveer 1845. Nu  hebben  Christa en Geert Mi-
chels deze unieke plek verbouwd tot een sfeervol-
le herberg waar het goed toeven is. 

In Gemert kom je naast de horeca ook twee gebou-
wen tegen die een klooster zijn geweest. Klooster 
Nazareth en het kasteel .Het complex van het voor-
malige klooster Nazareth is in de tijd ingrijpend uit-
gebreid. Begonnen de Zusters Franciscanessen Peni-
tenten-Recollectinen, met een herenhuis dat ze in 
1847 kochten als klooster en school voor arme kin-
deren(de ouders hoefden dan geen lesgeld te beta-
len), al in 1851-52 werd een schoolgebouw aange-
bouwd. De zusters kwamen oorspronkelijk uit Oir-
schot en hadden ook in Bakel een vestiging. Oor-
spronkelijk werden alleen meisjes les gegeven, want 
in de bestaande dorpsschool zaten zij samen met de 
jongens en dat was naar Katholieke maatstaven ook 
voor lagere school kinderen niet gewenst. In 1857 
werd een zogenaamde Waterstaatskapel toegevoegd, 
tegenwoordig een Rijksmonument.In 1882 werd op-
nieuw uitgebreid, haaks op het vorige schoolgebouw. 
Dit gedeelte werd als school in gebruik gehouden tot 
1986 en stond bekend als de Nazarethschool.   

Het kasteel is ook een klooster geweest. Nu zijn er 

verbouwingen waarbij  rekening wordt gehouden met 

de historie en het aantrekkelijk houden en versterken 

van Gemert centrum. 



   Routebeschrijving 

1 Start op Ridderplein met de rug naar de VVV ga 
links af. 
2 Je volgt de knooppunten. 
 
82 83 86 88 89 78 79 17 
 
18 02 79 78 89 88 80 81 
 
51 52 54 82 
 
En je bent weer terug op het Ridderplein.  

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA: rechtsaf 
RD: rechtdoor 
g.o.i.: gaat over in 
PNB: plaatsnaambord 
KNP: knooppunt 
Doodlopende wegen en zandwegen tellen niet mee als 
afslag  
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord 
hangt. 
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er 
“g.o.i.” toegevoegd  


