Ontdek de omgeving van
Gemert en Bakel
circa 51 km
Gemert als kruidentuin van Nederland.
O.a. Stichting de Wilde Bertram, kruidencentrum de Sprenk en het
Velt. info: http://velt-gemert.nl en op www.kruidendorp.nl

Natuur educatie centrum De Specht in Handel.
Stukken hei , bos, veldwegen zorgen voor veel afwisseling

Foto’s en tekst: VVV Gemert-Bakel

VVV Gemert-Bakel
Ridderplein 49
5421 CX Gemert
0492 36 66 06
info@vvvgemert-bakel.nl

Kasteel Gemert, de parel van Europa.
Of zoals het misschien beter typeert ‘Domain of Fascination’. Want ‘fascinerend’ is het juiste woord. Zowel
voor de roemruchte historie als voor de beleving van het
fraaie ensemble van kasteelgebouwen, omgeven door
het schitterende kasteelpark en de feeërieke slotgracht.
Kasteel Gemert, gesticht in 1391 door de Kruisridders
van de Duitse Orde, was een voornaam onderkomen
voor de Commanderij en diende eeuwenlang als bestuurlijk centrum van de Heerlijkheid Gemert. Historisch erfgoed dat aan de vooravond staat van een grondige restauratie en herontwikkeling. Kasteel Gemert
verkrijgt hiermee opnieuw
een belangrijke positie in
de periferie van Brainport.
Kasteel Gemert wordt een
hernieuwd Europees
knooppunt van kunst, cultuur en wetenschap

Tussen Gemert
en Bakel.is er
veel ijzeroer gevonden in de
Stippelberg, herkenbaar aan de
oranje kleur. Toen was de opvatting dat de Peel alleen
bestemd kon zijn voor de bosbouw vanwege de zeer
arme grond, waar het gebied volledig bestond uit onbegroeid zand. In de Middeleeuwen staken boeren turf op
de natte gedeelten van de hei om hun land te bemesten
en lieten hun vee grazen op de drogere gedeeltes waardoor begroeiing ook weinig kans had. Deze vormden
zandduinen (stippels -heuveltjes) en konden ook na de
IJstijd zodanig stuiven dat in meer dichtbevolkte gebieden (met meer vee) zelfs hele dorpen zijn ondergestoven. Natuurpoort Nederheide ligt ook in deze prachtige omgeving met vele wandelpaden, fietsroutes en andere recreatieve mogelijkheden, deze maken het plaatje
compleet.

Routebeschrijving
Start op Ridderplein met de rug naar de VVV ga

rechtsaf naar fietsknooppunt 58.

