
INLEIDING  
 
 
Sprundelse Kuierpadjes, vijf wandelroutes in het dorp Sprundel. 
Samengesteld door Heemkundekring Onder Baronie en Markie-
zaat Sprundel en bewerkt door Beleef Sprundel.  
 
 
In de omgeving van Sprundel is een typisch West-Brabants 
landschap te bewonderen. Golvende zandgronden, met akkers, 
weilanden en een aantal waterlopen vormen de hoofdelemen-
ten. In het grensgebied met Zundert vinden we in het zuiden 
ook nog bossen en bospercelen zoals natuurgebied Pannenhoef 
dat evenals het ven De Lokker net buiten het dorpsgebied van 
Sprundel (gemeente Rucphen) gelegen is.  
Sprundel ligt op een dekzandrug en ten zuiden van dit dorp zijn 
diverse laagtes en grotere beken te ontdekken. De voornaam-
sten hiervan zijn de Blikloop en in het uiterste zuiden, vlakbij 
natuurgebied Pannenhoef, de grotere Bijloop.  
De turfwinning was een belangrijke activiteit die zijn sporen in 
het landschap heeft nagelaten. Na de laatste ijstijd werd het 
klimaat weer warmer en natter. In de omgeving van Sprundel 
ontstonden toen, evenals in andere delen van West-Brabant 
grote veenmoerassen. Toen de venen waren afgegraven ont-
stond er bijna overal heide die in latere eeuwen omgezet werd 
in landbouwgrond.  
Rond het jaar 2000 heeft dit landschap nog een forse ruilverka-
veling met de naam Etten-Leur / Rucphen meegemaakt. Er ont-
stonden grotere kavels met brede en rechte sloten en er moest 
ook rekening gehouden worden met natuur en recreatie. Langs 
wegen werden bomen aangeplant en her en der verschenen 
kleine waterplassen of poelen. Het wandelpad de Hippelpad 
werd in ere hersteld. In de voorbije periode is door verandering 
van perceelseigendom het wandelpad nog enkele keren ver-
legd. Natuurmonumenten is de huidige eigenaar van dit in 
Sprundel bekende wandelpaadje. Ten zuiden van Sprundel wer-
ken het Brabants Landschap en De Brabantse Delta aan de her-
inrichting van het landschap en het in ere herstellen van enkele 
vennen, waaronder het Lokkerven.  
 

 



GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
RA =  rechtsaf of rechts aanhouden 
LA   = linksaf of links aanhouden 
RD  = rechtdoor 
OV  = oversteken of oversteekplaats 
g.o.i.  = gaat over in 
fknp  = fietsknooppunt 
wknp  = wandelknooppunt 
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord hangt of volgt. 

 
KARAKTERISERING  
SCHERPENBERGROUTE  
 

De wandeling voert u over rustige wegen en paden, maar ook 
langs de doorgaande Vorenseindseweg. Daar ligt een breed 
fietspad waar u veilig over kunt lopen. U wandelt door een 
zeer oud en fraai landschap met boerderijen, akkers, weilan-
den en enkele bospercelen.  

Vorenseinde is tot 1811 een zelfstandig dorp geweest, beho-
rend tot het Markiezaat van Bergen op Zoom dat in Sprundel 
grensde aan de Baronie van Breda. Het dorp is ontstaan in de 
eerste helft van de 14e eeuw als een zogenaamde bos-
hoevennederzetting. Onder leiding van de Heer van Bergen, 
Albrecht van Voorne of van diens dochter Johanna, werden 
toen langs de Vorenseindseweg boerderijen gebouwd waar-
achter de percelen dus loodrecht op de weg kwamen te lig-
gen. De naam Vorenseinde slaat dus op Voorne en op het 
gegeven dat het dorp werd gebouwd op het einde van het 
landgoed van de Heren van Voorne. Het groepje boerderijen 
dat nu te vinden is op de plaats waar de Waterstraat uitkomt 
op de Vorenseindseweg (aan de rand van de bebouwde kom 
van Sprundel) heet Bergenput: een grensteken (“put”) op de 
grens van het toenmalige Markiezaat van Bergen op Zoom en 
de Baronie van Breda. Een van de opvallendste gebouwen 
aan de Vorenseindseweg is ‘t Klokske, een vroegere grote 
boerderij die nu na vele restauraties en uitbreidingen geen 
agrarische bestemming meer heeft.  

Vertrek van het Kloosterplein bij Dorpshuis De Trapkes  

 
 
LA  Hertogstraat ri. basisschool Vinkenbos  
RA  1e straat Fatimastraat en deze blijven volgen  
RA  Einde Fatimastraat Vorenseindseweg, 30 meter  
 trottoir volgen en op zebrapad OV naar Brouwerij 
 straat  
RD  Brouwerijstraat volgen, g.o.i. Moutberg en in bocht  
LA  Voetpad Vissenbergdreef rechtdoor blijven volgen  
LA  Vissenbergdreef g.o.i. Smoutstraat  
RA  Einde Smoutstraat Vorenseindseweg, en fietspad 
 langs Vorenseindseweg blijven volgen  
RA  Voorbij ‘t Klokske en ± 100 meter voorbij huisnr. 72 
 onverharde naamloze weg  
OV  Einde onverharde weg Sprundelseweg  
LA  Via parallelweg  
LA  Na huisnr. 45a Sprundelseweg oversteke.(Let op !)  
 Asfaltweggetje g.o.i. zandweg, deze blijven volgen  
LA  Molenweg (wknp 57)  
RA  Einde Molenweg Vorenseindseweg fietspad volgen  
LA  Na ± 100 meter Scherpenbergsestraat, g.o.i. zandweg  
LA  Einde zandweg Moervenstraatje (wknp 82)  
LA  Even vóór de boerderij, Moervenstraatje huisnr. 10, 
 Kronenstraat, zandweg g.o.i. in verharde weg  
RA  Einde weg (Let op ! oversteken) fietspad volgen naast 
 Vorenseindseweg  
RA  Na ± 100 meter bij huisnr. 89 Pauwenstraat.  g.o.i. in 
 Puinbroekstraat en deze blijven volgen  
LA  Na Puinbroekstraat huisnr. 1 op T-splitsing  
 Waterstraat  
OV  Einde Waterstraat op voetpad  
RA  Vorenseindseweg  
RA  Na Vorenseindseweg huisnr. 49 Omgangstraat  
LA  Omgangstraat na huisnr. 44 voetpad/fietspad volgen. 
 (wknp 63). Voetpad / fietspad g.o.i. in Hertogstraat  
RD  Hertogstraat blijven volgen  
  
Aankomst bij Dorpshuis De Trapkes aan het Kloosterplein  

INFORMATIE  
DE SPRUNDELSE KUIERPADJES  
 
Sprundel is een eldorado voor fietsers en wandelaars. 
Sprundel heeft voor wandelaars 5 Sprundelse Kuierpadjes 
en vier Meule-ommekes. Door Heemkundekring “Onder 
Baronie en Markiezaat” Sprundel zijn in de vorige eeuw 
vijf Sprundelse Kuierpadjes, wandelingen door en rond 
Sprundel met vergezichten op de kerktoren en de molen, 
uitgezet.  

 

1. De Scherpenbergroute   11,0 km  

2. De Zurendonkroute     9,5 km  

3. De Lokkerbergroute     9,5 km  

4. De Munnikenheideroute     9,0 km  

5. De Bliklooproute    21,5 km  

 

De Bliklooproute is een samengestelde knooppuntenwan-
deling uit delen van de 4 Sprundelse Kuierpadjes.  

 

Daarnaast kent Sprundel 17 wandelknooppunten. Deze 
zijn gedeeltelijk opgenomen in de Sprundelse Kuierpadjes 
en Meule-ommekes. De fietsroutes, waaronder Typisch 
Sprundel, leiden de bezoekers door de schoonheid van 
Sprundel en naaste omgeving, waaronder het natuurge-
bied Pannenhoef.  

 

 

 

Heemkundekring “Onder Baronie en Markiezaat “  
 
 

 

 

 


