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De fietstocht uitgezet door vrijwilligers van de stichting De Groene Heerlijckheid   

Startpunt is bij het Plein voor het Gemeentehuis gelegen aan het Ridderplein 
1. Over de Heilige Geestlaan langs het kasteel van Gemert komen we uit bij Vincent en Marleen van 

Dinther Witte brug 5 Een unieke plek verscholen tussen hoge heggen in het centrum van Gemert. 

Een flink stuk grond ingezaaid met kruidenmengsel, zonnebloemen en haver met 2 leuke wolvarkens 

die ook meel eten van de groene Heerlijkheid. Zelfs de honing die er te koop is komt van de bloemen 

van vorig jaar. De enkele niet opgeruimde boomstronken zijn absoluut noodzakelijk voor de 

biodiversiteit. Zie ook het leuke Antoniuskapelletje aan de gevel van de varkensstal.  

2. Bij Witte brug 1 naar links (zie ook leuk Maria-kapellekke aan de gevel). En weer naar links fietspad 

op (Boerenbondsroute)en grote weg oversteken (Voorzichtig!) 

3. Bocht volgen naar rechts de Wijnboomlaan op en volg bordjes WILDE BERTRAM. Op de splitsing 

van de wegen ligt een mooi perceel wat ingezaaid is. Daarna rijden vanaf Wilde Bertram weer terug 

over de Wijnboomlaan. 

4. Voor grote weg West-Om links op ventweg en na mooie Sint Joriskapel links de Kampen in. 

5. Bij het fietspad rechtsaf Heikampen en Karrespoor (zandpad) richting het Boerenbondsmuseum  

6. Bij veldkapelleke van Gerlachus door fiets en wandelhekje heen achter het Boerenbondsmuseum 

weer door hekje en dan ben je op de parkeerplaats. 

7. Parkeerplaats oversteken naar rechterhoek en weggetje ingaan tot aan de Pandelaarse Kampen en 

daar naar rechts (weer harde weg)  

8. Bij de grote weg Pandelaar/ Koksesteeg oversteken (Voorzichtig) en het fietspad volgen naar links. 

9. Naar rechtsaf Groenesteeg in 

10. Naar rechts Deelse Kampen in (wordt zandpad met bocht) 

11. Bij grote weg Boekelseweg een stukje naar links op fietspad aan de linkerkant. 

12. Bij Krol en de nieuwe rotonde naar rechts via houten poortje het fietspad op langs nieuwe weg tot 

aan de Lieve Vrouwesteeg   

13. Naar links over fietsbrug wat (Spannend) uit komt op een zandpad en bij Kranerijt naar rechts tot aan 

de weg naar Handel. Oversteken (Voorzichtig) en naar links fietspad op richting de kerk van Handel! 

14. Voor de kerk bij Het Hofke rechts bij Mariahofke de weg inslaan tot op de Haveltweg. 

15. Voor het witte oude burgemeestershuis links een karrespoor opgaan en dit ook links volgen tot aan 

hek! Rechts zit fietshekje. 

16. We zien dan links het kasteeltje van Handel van Bart en Hanneke Franssen en daar over het pad 

naar links en rechts volgen tot aan bruggetje naar links en naar rechts poort. Naar rechts de 

Kapelweg volgen. Eerste afslag naar links Eikenwalweg en naar rechts de Heereveldseweg op  

17. Net voor de bocht van Paradijs rechtsaf de Oude Domptweg op en daar naar rechts de Gagelweg 

op. Gagelweg gaat over in karrespoor met rechts bosje van Versantfoort met paadjes. Einde 

Gagelweg naar links Dompthoorn op. Naar rechts Haveltweg in en voor de Rooye plas naar links 

Grintweg in. Daarlangs af fietsen en oversteken Peeldijk (VOORZICHTIG) naar Rooye-Aschweg. 

18. Einde Rooyse Aschweg naar links en Scheiweg op en eerste weg Denneweg naar rechts richting 

Rooye-Hoefsedijk 

19. Oversteken (Voorzichtig) de Reijseweg langs Graat tot aan Manege het Zwarte Water en daar naar 

rechts weg volgen. 

20. Weg gaat over in zandpad Breemhortsedijk en doorfietsen tot verharding en daar eerste weg links 

Hanekampseweg in.  

21. Op het einde De Quaiweg oversteken (Voorzichtig) de Reebos op en doorrijden tot je niet verder 

kunt en daar naar rechts Heikampseweg op doorfietsen tot aan het Truttensteegje en bij Bleek 

linksaf. Bij het kruispunt Nachtegaal linksaf Nachtegaalslaantje in waarbij we rechts wel 4 hecatere 

ingezaaide kruiden, tarwe en zonnebloemen kunnen zien van de Nieuwe Erven.  

22. Als je de weg uitrijdt (gedeelte zandpad) naar rechts richting Mortelse Kerk over de 

Bakelseweg naar het centrum of einde fietstocht. 
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23. Alternatieve aanvulling is  

1. Voor de kerk van de De Mortel linksaf de Renseweg/ Milschot op richting Cafe Grotels Genieten. 

2. Bij de driesprong Milschot, Tereijken, Grotel daar rechtsaf De oude Helmondse weg op (zandpad 

van het Mortels Ommetje) 

3. Langs de Oude Helmondseweg ligt ook een perceel van DGH  

4. Deze weg komt uit in de Kromstraat. Op de kromstraat zijn ook enkele perceeltjes ingezaaid. 

5. En aan het einde ga je links de Broekstraat in.  

 

Vandaaruit kan je weer richting Centrum fietsen  

 

Met dank aan Alda Loeffen en haar vriendin Helma voor het maken van deze fietsroute. 
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