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de historische Hoeve Strijbosch die al in de 
15e eeuw beschreven wordt.

De Strijbosscheweg leidt ons terug naar het 
beginpunt:  Natuur Educatief Centrum De 
Specht.

plotseling de Handelse kerk in het zicht. We 
staan recht boven de Peelrandbreuk, die 
met zijn 'wijstverschijnsel' waarschijnlijk erg 
heeft bijgedragen aan de vele plaatselijke 
legendes en aan de wonderbaarlijke gene-
zingen die hier plaats vonden. Het ijzerhou-
dende grondwater welde spontaan op en 
zorgde al vroeg in de dertiende eeuw voor 
het ‘Wonderbare Putje’ waaraan het bede-
vaartsoord Handel zijn ontstaan dankt.
Van de vele café's die er vroeger in Handel 
waren, zijn er nog voldoende over om even 
bij te komen na deze fikse wandeling. 

 

Een bezoekje aan de kerk met de Maria-
kapel is een aanrader en ook het prachtige 
processiepark achter de kerk is de moeite 
van een bezoek meer dan waard.
Voorbij de kerk en net voor Hotel Handelia 
kiezen we voor het pad langs het processie-
park.
Een smal bospad voert dan langs het open-
luchttheater waar Toneelgroep De Kern elke 
zomer een reeks spectaculaire uitvoeringen 
verzorgt. 
Vanaf de woonwijk Oude Kluis komen we bij 
de Heereveldseweg. We kiezen voor het 
zandpad links net voor deze weg. Het pad 
loopt iets omlaag naar de Pastoor Caste-
lijnsstraat.
Steek voorzichtig over, ga dan meteen 
rechts en volg deze weg. Net voor de Pater 
Petrusstraat gaan we links en komen langs 

landschap vanaf hier uitzicht op de 
kerktorens van Wanroij, van Sint Anthonis 
en van Gemert. We passeren een voorma-
lige zand- en grindafgraving. Vele duizenden 
jaren geleden zorgden Rijn en Maas hier 
voor de afzetting van onze ondergrond. Met 
een goede kijker kun je misschien de 
speciaal aangelegde wand voor oever-
zwaluwen en z'n bewoners ontwaren.

We steken nogmaals de Landmeerse Loop 
over om direct rechts te gaan naar onze 
vierde grenspaal: De Heereveldsepaal. 
Deze is genoemd naar het gebied ‘de 
Heerevelden’, dat op zijn beurt de naam 
weer dankt aan ‘De Heeren van Ghemert’. 
Deze ‘Heeren’ mochten dit gebied in vroeger 
eeuwen al tot hun bezittingen rekenen. 
We gaan in zuidelijke richting, volgen dan 
enkele honderden meters de Heereveldse-
weg, om via een smal grindpaadje op de 
Kapelweg te belanden.

Even later slingeren we door het 
‘Vogelbosje’ rond het recreatieoord en B&B 
van de Familie Versantvoort. Behalve een 
uitstekend rustmoment is er ook gelegen-
heid om van het toilet gebruik te maken. 
De route vervolgend komen we via de 
Gagelweg op de Dompthoorn.
Na een slingerpad door het bos krijgen we 

de Handelse Kapel ook een hostiebakkerij, 
ze brouwden bier en ze legden zich ook toe 
op onderwijs en ontginning van de nog 
veelal woeste grond. Daarnaast zijn ook zij 
het geweest die in ons land een begin 
hebben gemaakt met de verpleging van 
geesteszieken. 

Hier treffen we de tweede grenspaal aan:                 
De Kluispaal. 
Deze grenspaal is ook al eeuwenoud, maar 
zijn naam dankt hij natuurlijk aan de bouw 
van ‘De Kluis’. Het Museum De Kluis is de 
plek waar Daniël de Brouwer bijna drie 
eeuwen geleden bouwde. Het is alleszins de 
moeite waard om in het museum de 
geschiedenis van de Broeders en van Huize 
Padua te beleven.

Over het terrein van Huize Padua lopend 
bereiken we weer de Landmeerse Loop. 
Deze  loop werd overigens in 1850 een klein 
stukje in zuidelijke richting verlegd om een 
bouwplaats voor het klooster van de 
Kapucijnen te creëren.

Even verderop passeren we de derde 
grenspaal: De Moerboompaal.  
In een beschrijving uit 1663 wordt deze 
paal als uitgangspunt genoemd om de 
grenzen voor eens en voorgoed opnieuw 
vast te stellen. Het is nu in deze bosrijke 
omgeving niet meer goed voor te stellen, 
maar in die tijd was er over het kale Peel-

We starten de wandelroute vanaf het prach-
tige terrein van Natuur Educatief Centrum 
‘De Specht’ aan de Strijbosscheweg, Deze 
weg dankt zijn naam aan de Hoeve Strij-
bosch die al in 1420 vermeld wordt en nog 
steeds, zij het een aantal keren verbouwd, 
aan het begin van deze straat een 
prominente plek inneemt. De route wordt 
gemarkeerd door palen met een groene 
kop, die de juiste wandelrichting aangeeft.
Volg een klein stukje de Strijbosscheweg en 
ga dan het (Cock en Mies) bos in. Steek via 
het bruggetje de Landmeerse Loop over. 

    Bij het motorcrossterrein even
    rechts en daar bereiken we de
    eerste grenspaal: 
    De Logtwalpaal.
    Deze is genoemd naar de
    'verdedigings'wal grenzend aan
    De Logt, zoals de buurtschap
    hier vroeger heette.
        
    Vervolg in oostelijke richting en
    passeer de vlakte waar De Specht
    de oorspronkelijke schrale grond
    prachtig laat herleven.
    Ga met behulp van een klein
    opstapje over de slagboom en 
ervaar het 'blote voetenpad'. We steken 
wederom met een bruggetje de Landmeerse 
Loop over en volgen die tot aan de Pater 
Petrusstraat. 
Pater Petrus was de Overste van de Paters 
Kapucijnen die hier in 1851 hun klooster 
bouwden om de geestelijke leiding op zich 
te nemen van Huize Padua. 
Huize Padua is de psychiatrische inrichting 
die is gesticht door de Broeders Penitenten, 
onder leiding van Daniël de Brouwer. In 
1742 bouwden de 'Kluisbroeders' hun kluis - 
of hermitage - zoals het in de Franse tijd 
heette, net over de grens met Boekel. Die 
broeders hadden naast het kosterschap van 

Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan 
van Handel zijn de historische grenspalen 
teruggeplaatst. Eeuwenlang gaven ze niet 
alleen de grens van ons mooie dorpje 
Handel met het naburige Boekel aan, maar 
in vroegere tijden passeerde je bij deze 
palen ook de landsgrens. De Commanderij 
van Gemert was eeuwenlang een souverei-
ne Heerlijkheid die bestuurd werd door de 
Duitse Ridderorde. En nog voordat het 
Gemerte kasteel gebouwd werd hadden de 
Duitse Ridders hun residentie in de middel-
eeuwse Hoeve Handel.
Voorbij de grenspalen kwam je in het Land 
van Ravenstein, dat destijds onder het 
bewind viel van de Keurvorst Hertog van 
Palts Neuburg. Het waren dus echte lands-
grenzen.
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