
 
 

Routebeschrijving. 
1.Start in Bakel met de rug naar de ingang van de kerk en steek  
rechts aanhoudend het St Wilbertsplein over om vervolgens het  
straatje in te gaan. Dit straatje gaat over in een wandelpad. 
2. Na de woningen aan de rechterkant ga je direct rechtsaf en blijf het pad volgen. Aan het 
einde gekomen steek je de weg over (Kerksedriessen) en vervolg je de weg (Speelweide) 
3. De 2de weg rechtsaf (Speelweide) en na de woning huisnummer 26 ga je linksaf en volg je 
het pad linksaanhoudend wat achter de huizen doorloopt. 
4. Je gaat rechtsaf richting het openland, je bevindt je nu al op een van de eeuwenoude 
kerkepaden, vervolgens loop je langs het veld af. Aan het einde van dit veld ga je linksaf 
5. Na +/-100 meter ga je rechtsaf (Dit is de oude Gemertseweg) Aangekomen bij de T-
splitsing ga je rechtsaf en vervolg je het (verdiepte) pad. 
6. Aan het einde van dit pad ga je rechtsaf (Geneneind) en vervolg je de harde weg en volg de 
deze weg voor enige meters om vervolgens rechtsaf te gaan genaamd “Strijbraken” en volg dit 
pad. 
7. Op dit pad “Strijbraken” houd je links aan op het moment dat je de keuze krijgt om links of 
rechts te gaan om vervolgens na een honderdtal meters op de verharde weg uit te komen. 
8. Op de harde weg ga je meteen links om vervolgens direct rechtsaf te gaan en vervolg deze 
weg voor een paar honderd meter (Geneneind). 
9. Ga Linksaf direct voor de loop/weide aan de linker zijde en volg dit pad langs de Esperloop 
om vervolgens op de harde weg uit te komen. In de bocht naar links achter het sportveld kan 
je een uitstapje maken naar de overzijde van de Esperloop, het in 2021 nieuw gecreëerde 
natuurgebied met een zitbankje en met een grandioos uitzicht. 
10. Ga rechtsaf (Geneneind) en bij de T-splitsing houd je rechts aan. 
11. Direct voor de weide (met pony’s)  rechtsaf en vervolg je deze route. Na de boerderij aan 
de rechterzijde kom je wederom aan de Esperloop die je voor een paar honderd meter gaat 
volgen op een oud kerkepad. 
12. Aangekomen bij de hekwerk/bomen moet je helaas omkeren. Vergeet niet te genieten van 
dit grandioze uitzicht, de wijst gronden en als je goed kijkt zie jij ook de verhoging van de 
peelrandbreuk. 
13. Aan het einde van het pad ga je wederom rechtsaf (Geeneneind) en sla na een 30-tal 
meters linksaf het vogelkijkpad “De Mirre” in en vervolg dit pad. (Strijbraken) 
14. Je loopt nu langs de velden tot aan de T-Splitsing en het veld (rechterzijde) en aan de 
linkerzijde het hekwerk. (Aanwijzing keuze rechts i.p.v. links) 
15. Aangekomen in het bos houd je even links aan en direct rechts. Ook hier loop je over een 
eeuwenoud kerkepad. Aangekomen op de harde weg (Speelweide) houd je links aan om bij de 
eerste mogelijkheid wederom links te gaan. 
16. Na de paaltjes ga je rechtsaf richting kerk. Vervolgens steek je de weg (Kersedriessen) 
over richting Wilbertsdries Houd daarna links aan om vervolgens tussen de gebouwen door te 
lopen naar de kerk. 
17. Loop naar het eindpunt/startpunt. 
Deze route liep volledig over oude (kerke)paden aan de Noordzijde van Bakel, Jammer dat ze 
niet altijd meer als zodanig zichtbaar of herkenbaar zijn. 
 
Veel Wandelplezier. 
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