
   

MTB Stippelbergroute           

Circa 41 km 

De route is uitgezet door twee Gemertse wielerclubs. 
TWC Gemert en  ATBeasts. 
Deze clubs zorgen ook voor het onderhoud. 

 
De Gemertse Toer en Wieler Club is  
zowel voor heren als voor dames.    
TWC Gemert organiseert voor haar 
leden elke zondag een clubrit, elke 
dinsdag, woensdag en donderdag een 
trainingsrit en diverse tochten naar de 

Eiffel, Ardennen en de monstertocht naar Alde Bie-
sen. Elk jaar kan de Zeven Dorpentocht gefietst worden 

door iedereen in samenwerking met de andere wieler-

clubs. 

 
 
 

Mountainbikeclub AT-
Beasts 

Was één van de eerste mountainbikeclub in Neder-
land en ook het in gebruik nemen van de 41 km lange 
mountainbikeroute Gemert in 2004 was voor die tijd 
een mijlpaal. Die route is mede dankzij de club tot 
stand gekomen en voert door de natuurgebieden van 
alle zeven kernen van de gemeente.  

 

De weg kun je vinden door  
de bekende bordjes op de paaltjes 
te volgen. 
 
 

Nog iets vergeten voor de fiets? 

 

Fietsservice Berkvens, Kapelaanstraat 62 

5421 DG Gemert 

 

Profle Wibo de Jong, Stereind 6 

5421 CT Gemert 

 

Albert Heijn, Kapelaanstraat 25 Gemert. 

 

Op het Ridderplein is er volop gelegenheid om wat te 

eten en wat te drinken. 

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel 

 

VVV Gemert-Bakel 

Ridderplein 49 

5421 CX Gemert 

0492 36 66 06 

info@vvvgemert-bakel.nl 

Deze route over relatief vlak terrein lijkt niet interes-
sant, maar niets is minder waar.  

De route begint zeer rustig door de eerste paar kilome-
ters over verharde wegen om vervolgens offroad te gaan. 
Enkele singletrails trekken de aandacht. Lange onver-
harde wegen kunnen je verleiden om flink tempo te ma-
ken. Spaar je energie voor de stukken die komen gaan.  

Als je dan aankomt bij de Stippelberg / Nederheide met 
een lading aan “MTB only” singletrails kun je losgaan. 
Een prachtig stuk met flowy singletracks waar bijna 
geen einde aan komt. Dit is het echte hoogtepunt van 
de route.  

Alhoewel het een lange route is, is het grootste deel van 
de route offroad en kom je verder nog een aantal leuke 
trails tegen. Er is een gelegenheid om de route te ver-
korten, waardoor de afstand ongeveer 20 km wordt. 
(blauwe stuk) op het kaartje. De route  die je dan volgt 
noemen we De Pelgrimsroute. 

Als je onderweg een stop wil maken is een mooie gele-
genheid bij de golfbaan Stippelberg, Hooizak 7, Bakel 
0492-820020. Indien je navigeert is het handig om Hek-
ker 5 in te toetsen. 

Vind je een grotere afstand geen bezwaar dan kun je 
naar het centrum van Bakel fietsen. 

Aanbevolen startlocatie: VVV Gemert-Bakel, Ridder-
plein, Gemert  



   Je komt tegen. 

 
Deze bordjes geven de route aan. 
Enkele herkenningspunten kunnen wel-
kom zijn. 

Start op het Ridderplein. 
1. sportvelden 
2. Speciale bruggen 
3. Handelse bossen 
4. Ossenkapel 
5. T-splitsing Dennenweg splitsing route 
6. Bospad 
7. Lange veldweg 
8. Bospad 
9. Single track 
10. Techniek (De Mortel) 
11. Bospad 
12. Veldweg 
13. Oud Gemert 
14. Op het Ridderplein terug 
 
 
Afkorting. 
A. buitenweg 
B. Veldweg 
C. Langs breukrand 
D. In bebouwde kom. 


