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Fietsroute Gemert Bevrijdt.
Start: Ridderplein Gemert
Lengte: 51 km.

Knooppunten.
31 – 30 – 50 – 52 – 51 – 24 – 29 – 41 – 11 – 10 – 48 – 9 – 21 – 20 - -91 - 90 55 – 54 – 66 – 65 – 31.
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Knooppunt 31 -30
Oorlogsschade kasteel Oorlogsschade aan het begin en het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Op 11 mei 1940 stond een deel van het kasteel
in brand, na de gevechten tussen Nederlandse genietroepen in het
kasteel en binnengetrokken Duitsers op het Ridderplein vóór het kasteel.
Tijdens die gevechten vond ook de gijzelingsactie plaats, waarbij de
Duitsers honderden Gemertenaren als levend schild tussen hen en de
Nederlandse soldaten inzetten. In september 1944 beschoten Engelse
troepen voor alle zekerheid vanuit De Mortel éérst Gemert - de Duitsers
waren anderhalf uur eerder vertrokken - en hun granaten kwamen met
name op en rond het Kruiseind terecht.
Knooppunt 10 – 48
Loopgraven Op deze plaats in de Klotterpeel liggen de laatste restanten
van de loopgraven die net voor de tweede wereldoorlog in 1939 zigzag
door de Peel werden aangelegd. De loopgraven maakten deel uit van de
Nederlandse verdediging tegen de binnendringende vijand uit het oosten.
De Loopgraven waren destijds voorzien van houten wanden
Even verder.
Bazikamp. In de winter van 1941-42 werd op deze plel een Duits kamp
aangelegd. Hier werkten en woonden ongeveer 60 personeelsleden van
het Duitse radarstation Bazi. Tijdens de tweede wereloorlog bestond het
kamp uit een verzameling barakken. enkele transformatorhuisjes, een
garage, eetzaal met keuken, werkplaatsen en een drietal radars. De
naam Bazi De Duitsers gaven hun radarstations a;s code de naam van
een dier. De beginletter van die naam stond voor een (grotere) plaats in
de directe omgeving. Bazi stond voor BACIL met de B. van Bakel.
Op de plek bij de afslag Hazenhutseweg staat alleen nog een infobord.
Knooppunt 48 richting 76
Museum de Peel. De Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging
(HCGLVD,
voorheen HVGLVD) is ontstaan door samenvoeging van de Historische
verzameling Luchtdoelartilleriematerieel (Ede) en de traditiekamer van de Groep
Geleide Wapens (Luchtmachtbasis De Peel). De collectie biedt een overzicht van
de ontwikkelingsgeschiedenis van de grondgebonden luchtverdediging vanaf
1915 tot heden.
Daarna weer terug naar knooppunt 48 en vervolg de route.
Knooppunt 90 -91
Bevrijdingsbeeld. In 1995 werd dit bevrijdingsbeeld geplaatst n.a.v dat
Bakel 50 jaar geleden bevrijd werd. Maker van het Beeld M. Hendriks.
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