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Je start de route vanaf knooppunt 5 op de Markt 
van Bladel. Op de Markt, bij de vlaggenmasten 
voor het gemeentehuis, vind je het beeldje 
van Zwarte Kaat (leidster van de gelijknamige 
roversbende). Aan de andere kant van het 
gemeentehuis staat het beeld van Karel de 
Eenvoudige en Dirk I van Holland. Karel 
overhandigt Dirk in 922 een document over 
‘Pladella Villa’, wat destijds in Bladel lag. 
Het is de oudste benoeming over Bladel.

Richting Netersel, net voorbij knooppunt 85, 
vind je een herdenkingsmonument ter nage
dachtenis aan de gesneuvelde geallieerden en 
burgerslachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. 

Op het plein bij knooppunt 5 in de kern van 
Netersel staat de bekende Buntsteker. Een man 
die bunt (een soort grassoort) steekt om onder 
andere manden en bijenkorven van te vlechten. 
In Netersel gebeurde dit vroeger veel. 

De route gaat verder door Casteren.
In een prachtig afwisselend landschap van
weilanden en bossen wandel je vervolgens
naar Hooge loon.Onderweg passeer je één
van de grootste grafheuvels van Nederland
uit de bronstijd: de Zwarte Berg.

In het centrum van Hoogeloon vind je nog 
enkele oude bewaard gebleven monumenten 
zoals de Zuivelfabriek Sint Pancratius, een 
eenvoudige protestantse kerk uit 1810 
(gebouwd aan een aantal monumentale 
woonhuizen) en een kerktoren uit 1400, het 
enige overblijfsel van de in 1926 gesloopte kerk. 

Op het Valensplein (tussen de knooppunten 
40 en 96) staat het standbeeld van kabouter
koning Kyrië. Volgens de legende leefde hij op 
de Kabouterberg en hielp hij de boeren van de 
Kempen om het vele zware werk gedaan te 
krijgen. 

Hapert is de volgende en laatste kern van de 
route voordat je weer terug gaat naar Bladel.
Op de Markt, vlakbij knooppunt 93, vind je het 
beeld de “Haopertse Gaoper”.

Onderweg terug naar het centrum van Bladel, 
steek je ter hoogte van knooppunt 97 de
Grote Beerze over. Een beek die ontspringt
in Lommel, België.

In de Sniederslaan richting het eindpunt passeer 
je nog de SintPetrusBandenkerk, gebouwd in 
19251926.

Net voor knooppunt 5 staat aan de rechterzijde 
het Gindrahuis uit 1895. De kunstschilders 
Joseph Gindra en Victor de Buck hebben hier 
gewoond en gewerkt. Het Gindrahuis staat in 
Bladel bekend als het spookhuis. Nadat Joseph 
Gindra in financiële problemen kwam, verkocht 
hij het pand in 1913 aan zijn vriend en huurder 
Victor de Buck. De familie Gindra huurde vervol
gens een deel van het pand. De Buck verdween 
echter spoorloos, waarna het pand verkocht 
werd aan Gindra, die over de bezittingen van 
De Buck kon beschikken. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden door een tuinman 
menselijke botten gevonden. Volgens de 
Bladelse overlevering heeft Gindra zijn vriend 
vermoord en in de tuin begraven. Vanwege 
deze daad zou zijn geest geen rust vinden 
en nog altijd door het huis dwalen…

De huidige gemeente Bladel werd in 1997 gevormd uit de dorpen Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon 
en Netersel. In 2022 viert de gemeente haar 25-jarig jubileum. Ter ere hiervan is er voor elke kern 
een ommetje samengesteld, met als thema ‘gemeente Bladel verbindt’. Deze ommetjes vind je door 
de QR-code te scannen op de voorzijde. 

Voor de echte wandelaar is deze route samengesteld die de dorpen met elkaar verbindt. Je staat 
versteld van de diversiteit van het landschap. Uitgestrekte weides, beekjes, bossen, vennen, heide en
charmante dorpjes wisselen elkaar af. Onderweg zie je de eigen identiteit van de kernen en overal vind 
je de Kempische gezelligheid en openheid.
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