Deze extra nieuwsbrief is geheel gewijd aan de totstandkoming
van twee nieuwe, door Johannes Bellemakers en Bernard
Ploegmakers, ontwikkelde wandelroutes

nieuwe
wandelroutes

In de aanloop naar het oprichten van het Bosmuseum is het idee om een
wandelroute te ontwikkelen ontstaan. Daarop heeft de Werkgroep Rips Promotie
destijds gebrainstormd over een fiets- en wandelroute die later door Louis van
Amelsfoort beschreven is.
In september 2012 werd op Gimmert Mert het eerste contact gelegd tussen het
VVV, Gemert Bakel Toerisme en Heemkundevereniging D’n Blikken Emmer om
een eigen Ripse wandelfolder te ontwikkelen. Het GBT wilde de folder financieren
indien D’n Blikken Emmer voor de tekst, route en foto’s zou zorgen. Na overleg
binnen het bestuur hebben Johannes Bellemakers en Bernard Ploegmakers zich
bereid verklaard om de route te ontwikkelen. De routes zijn niet afzonderlijk
bewegwijzerd en kregen de namen:
1. “Wandelen in De Rips” een route die door het dorp en gedeeltelijk door de
bossen loopt met een lengte van 8 of 10 km. Door het wandelen van deze route
krijgt u een goede indruk van de unieke ontstaansgeschiedenis van het dorp. Voor
deze route is aan de Grensweg een nieuwe voetgangersbrug gerealiseerd.
2. ‘Ripse Boswandelroute’, een route die door het bos- en natuurgebied loopt met
een lengte van ca. 11 km. De route laat u kennis maken met de vele variëteiten
van het Ripse landschap
Onderweg komt men langs veel bijzondere en historische plaatsen welke kort
beschreven zijn en gemarkeerd op de topografische kaart aan de binnenzijde van
de brochure. Nadere informatie is elders in de brochure te vinden of via het
scannen van de QR code om ter plekke verbinding te kunnen maken met de
website van D’n Blikken Emmer waar u nog uitgebreidere informatie kunt verkrijgen
over de historie van het groenste dorp van de gemeente Gemert-Bakel.
De wandelbrochures zijn tot stand gekomen op initiatief van Heemkundevereniging
D’n Blikken Emmer uit De Rips i.c. Johannes Bellemakers en Bernard
Ploegmakers en in samenwerking met Gemert-Bakel Toerisme, Stichting Heerlijck
Vrij, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Provincie NoordBrabant en de Gemeente Gemert-Bakel.
Johannes heeft de route uitgezet en Bernard heeft deze van relevante informatie
voorzien. Daarnaast hebben zij samen met Bernard Joosten een degelijke brug
gemaakt die het mogelijk maakt om de sloot naast de Grensweg over te steken.

