INLEIDING
Sprundelse Kuierpadjes, vijf wandelroutes in het dorp Sprundel.
Samengesteld door Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat 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 hoofdelementen. 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 voornaamsten 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 ontstond er bijna overal heide die in latere eeuwen omgezet werd
in landbouwgrond.
Rond het jaar 2000 heeft dit landschap nog een forse ruilverkaveling met de naam Etten-Leur / Rucphen meegemaakt. Er ontstonden 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 verlegd. Natuurmonumenten is de huidige eigenaar van dit in
Sprundel bekende wandelpaadje. Ten zuiden van Sprundel werken het Brabants Landschap en De Brabantse Delta aan de herinrichting van het landschap en het in ere herstellen van enkele
vennen, waaronder het Lokkerven.

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 knooppuntenwandeling 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 natuurgebied Pannenhoef.

Heemkundekring “Onder Baronie en Markiezaat “

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
BLIKLOOPROUTE
Omdat dit een samengestelde wandeling is van de 4 Sprundelse Kuierpadjes wordt verwezen naar de karakteriseringen
van de andere kuierpadjes.
De Bliklooproute komt langs de Vorenseindseweg die de verbinding vormt tussen Sprundel en Schijf. Voorbij ‘t Klokske,
een vroegere grote boerderij, wandelt u door ‘t Stevenstraatje, een zandweg, in de richting van de Sprundelseweg
met uitzicht op Sprundel, dat als het ware het landschap ingroeit. Aan de andere kant maakt u kennis met een van de
vele grote boomkwekerijen. Later wandelt u langs de rand
van het bos richting het MOB-complex. Na wknp 68, bij het
bankje op hoek Bakkersmeer- Hogestraat, ontplooit zich het
open landschap en ziet u in de verte het gebied De Lange
Maten met misschien nog het torenpuntje van de Abdij. De
abdij Maria Toevlucht is een trappistenabdij die zich bevindt
tussen Zundert en Schijf nabij natuurgebied de Moeren. Bakkersmeer was ‘n ven in dit vroegere veengebied.
De naam Bolderpad herinnert nog aan de bolderplaats van de
korhoenders. Dit was de plek waar nog tot in de tachtiger
jaren van de vorige eeuw de korhoenders bij het krieken van
de dag samenkwamen om ’t prachtige bolderschouwspel” op
te voeren.

Na wknp 70 is tussen de Kolkstraat en De Turfstraat het dal
van de Blikloop goed zichtbaar. Na het verharde gedeelte
komen we bij de zandpaden aan de rand van het natuurgebied Pannenhoef en het is een aanrader om te genieten van
het uitzicht dat we vanuit de vogelkijkhut gade kunnen
slaan. Bij wknp 5 wandelen we voorbij de Beukenlaan en
komen zo weer in het dal van de Blikloop op de grens van
Sprundel en Zundert.
We wandelen via de Oosteindseweg en de Turfstraat richting De Wildert. Tussen wknp 42 en wknp 41 kruisen we de
Oude Turfvaart en genieten van het uitzicht richting De
Koekoek op Etten-Leurs grondgebied. Via het Oosteind, De
Heikant, en Munnikenhei komen we in de Martenstraat en
zien we de kerktorens van Etten-Leur, St. Willebrord en
Sprundel meer of minder in beeld. Jonge aangeplante knotwilgen, langs de Vosdonkweg, geven afwisseling aan het
open landschap.
In de Schuurkerkstraat voelen we ons terug thuis in Sprundel met de beeldbepalende kerktoren van de voormalige
Heilige Joannes de Doper en de wieken van molen De Hoop
Sprundel. Er valt beslist veel te zien en ook te genieten van
de landelijkheid en de rust van Sprundel als we met open
ogen en in alle rust door onze velden wandelen.

