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

2.

De Zurendonkroute

9,5 km

3.

De Lokkerbergroute

9,5 km

4.

De Munnikenheideroute

9,0 km

5.

De Bliklooproute

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
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= rechtsaf of rechts aanhouden
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= linksaf of links aanhouden
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= rechtdoor
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OV

= oversteken of oversteekplaats

g.o.i. = gaat over in
fknp = fietsknooppunt
wknp = wandelknooppunt
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord hangt of volgt.

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 “
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KARAKTERISERING
LOKKERBERGROUTE
Deze wandeling, voor een deel door stiltegebieden, voert u
door een zeer afwisselend gebied over prachtige weggetjes
waar eigenlijk alles is terug te vinden wat het landschap bij
Sprundel zo boeiend maakt.
Al op de Oosteindseweg tussen de parkeerplaats en de Lokkerberg passeert u kort na elkaar twee waterlopen. De eerste
is een 15-de eeuwse turfvaart, de Schuitvaart, de tweede is
een van West-Brabants bekendste beken: de Bijloop die bij
Breda in de Aa uitmondt. Op deze plek is te zien hoe de strijd
tegen de verdroging wordt gevoerd. Stuwtjes houden het
water tegen waardoor ondiepe plassen kunnen ontstaan. De
Lokker, één van de in ere herstelde vennen bij natuurgebied
Pannenhoef is niet meer toegankelijk voor het publiek. Wel is
er enkele keren per jaar een rondleiding. In de jaren dertig en
veertig van de vorige, de 20e eeuw, was dit ven als recreatieplas, ver van de bewoonde wereld, wel toegankelijk voor de
gemengd zwemmende en pootje badende Sprundelaren. Dit
wekte de ergernis op van de Sprundelse pastoor.
Brabants Landschap beheert landgoed Pannenhoef met o.a.
gemarkeerde wandelingen. Zie het informatiebord bij de parkeerplaats Lokkerberg. Tussen de Kolkstraat en de Turfstraat
is het dal van de Blikloop zichtbaar. Het dal, daterend van
voor de veenbedekking, kwam letterlijk weer terug aan de
oppervlakte toen hier de turfwinning ten einde liep.
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Hertogstraat ri. basisschool Vinkenbos
Hertogstraat uitlopen tot Hertog Janlaan huisnr.1
verhard voetpad/fietspad volgen en einde verhard
voetpad/ fietspad
Omgangstraat.(wknp 63)
1e weg, na huisnr. 38, Vinkebossenstraat, verharde
weg g.o.i. zandweg.
Vinkebossenstraat, zandweg g.o.i. verharde weg na
huisnr. 9, blijven volgen
Op T-splitsing De Heikant. (Let op !)
Einde weg op T-splitsing Klein Zundertseweg.
1e weg, bij electriciteits-huisje 8a, (wknp 69)
Turfstraat
Na 20 meter Kolkstraat (wknp 70)
Kolkstraat verharde weg g.o.i. zandweg
Einde zandweg op T-splitsing Lokkerberg
Bij vogelkijkhut
Einde onverharde weg t.o.v. parkeerplaats Lokkerberg
Oosteindseweg (wknp 47)
1e verharde weg Gagelstraat
Einde Gagelstraat Lokkerstraat
Op kruising Lokkerstraat / Turfstraat
Op kruising Lokkerstraat / De Heikant (gevaarlijke
kruising) (wknp 66)
Lokkerstraat g.o.i. Bosstraat
Bij Bosstraat huisnr. 15
Voetpad Hippelpad blijven volgen (wknp 65)
Einde Hippelpad, aan de verharde weg Omgangstraat
(wknp 64)
Bij Omgangstraat huisnr. 3 voetpad naar Molenerf
ri. molen
Bij molen De Hoop Molenbaan
Einde Molenbaan St. Janstraat
1e weg Hertogstraat. (wknp 61)
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