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Routebeschrijving 

 
 Start Ridderplein VVV-kantoor.  

1. Richting Kerk. 

2. L.A Kerkepad. 

3. meteen na de kerk L.A 

4. splitsing R.A.houden 

5. weg oversteken. Jezuitenlaan 

6. R.A De Haag 

7. L.A. Kleikampen 

8. Ga rechtdoor tot T-splitsing Karrespoor. 

9. L.A. Karrespoor 

10. T-splitsing R.A De Kampen. 

11. g.o.i Pandelaarse Kampen R.A 

12. 2e zandweg R.A tot BB museum. 

13. Parkeerplaats rechts aanhouden. 

14. Na parkeerplaats L.A, Karrespoor 

15. Na poortje rechts aanhouden, Karrespoor 

16. Volg Karrespoor tot verharde weg 

17. L.A , De Kampen 

18. Ga RD op De Kampen West-Om over steken 

19. Rechts afbuigen op De Hoef 

20. sla L.A , Scheidiuslaan 

21. Direct rechts afbuigen, Kasteellaan 

22. Einde Kasteellaan links naar startpunt. 

Verklaring afkortingen: 

 
LA: linksaf       
RA: rechtsaf 
RD: rechtdoor 
g.o.i.: gaat over in 
KNP: knooppunt 
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaam-
bord hangt. 
Hangt een straatnaambord pas verderop, dan is er 
“g.o.i.” toegevoegd  

“Je knippert met je ogen en ineens sta je in een Bra-
bants dorp van een eeuw geleden.” 

In het Boerenbondsmuseum in Gemert waant u 
zich in een Brabants dorp anno 1900. Het museum 
is ingericht met authentieke boerderijen, een dorps-
plein, ambachtshuisjes en werkende fabriekjes. Hier 
krijgt u dus een goed beeld van het leven in Brabant 
op het platteland. 

In het Boerenbondsmuseum worden regelmatig 
demonstraties verzorgd. Ook worden verschillende 
ambachten getoond, zoals het smeden van ijzer en 
het maken van klompen. Na afloop kunt u genieten 
van een kop koffie of een ouderwetse pannenkoek 
met spek. Het Boerenbondsmuseum is een ideaal 
dagje uit voor het hele gezin. 



   beschrijving 

Vanuit het centrum van Ge-
mert zie je het Kasteel en de 
kerk. Hier voorbij ga je via 
een oud stukje Gemert naar 
de velden  en kom je uit  op 
het Karrespoor.  
Een weg zoals ze vroeger 

heel normaal waren.  
Elke regio had vaak hun eigen karren en ook eigen 
maten. Dit kon wel eens problemen opleveren, omdat    
elke kar een eigen spoor achterliet in de ondergrond. 
Wanneer je op de verharde weg bent aangekomen  
ga je naar rechts. De Kampen in deze g.o.i Pandelaar-
se Kampen. tweede zandweg R.A richting Boeren-
bondsmuseum. Op de parkeerLinks aanhouden en 
kom je op het Karrespoor uit. Karrespoor uitlopen. 
(Je loopt een stukje waar je al bent geweest). Op har-
de weg ga je nu naar links. Steekt de west-om over en 
volgt de weg richting kasteel en het Ridderplein. Het 
begin van de route.  
 


