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

Vertrek van het Kloosterplein bij Dorpshuis De Trapkes
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= rechtsaf of rechts aanhouden

LA

= linksaf of links aanhouden
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= rechtdoor
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= oversteken of oversteekplaats
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g.o.i. = gaat over in
fknp = fietsknooppunt
wknp = wandelknooppunt
Straatnamen staan vermeld als er een straatnaambord hangt of volgt.

RA

11,0 km

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 “

KARAKTERISERING
MUNNIKENHEIDEROUTE
Deze wandeling voert door een landelijk gebied met afwisselende vergezichten en mooie panorama’s.
Vanaf het Hippelpad kijken we naar de kerktoren van de
voormalige St. Janskerk en molen De Hoop, daterend uit
1840, de twee Sprundelse rijksmonumenten. Op De Wildert,
bij huisnr. 3, kunnen we in de verte het natuurgebied Pannenhoef zien liggen. Na de oversteek van de Bredasebaan zien
we in het noordoosten de kerktoren van Etten-Leur en het
industrieterrein. Verderop in de Martenstraat doemt, turend
over de weilanden, in het noordwesten, het silhouet van de
kerktoren van St. Willebrord op met zijn karakteristieke torentjes. Deze drie locaties in de route zijn meer dan de moeite waard om vanaf die plek te genieten van het ons omringende landschap. De Oude Turfvaart kruist de zandweg tussen de Wildert en de Noodstraat. De wandeling gaat over het
historisch “Hippelpad” wat bij de laatste ruilverkaveling gedeeltelijk werd verlegd. Op bijna het einde van dit pad wandelen we door een bosje. De route voert langs bergkorenmolen “De Hoop” en over rustige wegen, waaronder enkele
steeds zeldzamer wordende zandwegen.
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Hertogstraat richting St. Janstraat
1e straat St. Janstraat (wknp 61)
Na St. Janstraat huisnr. 68 Molenbaan
Vóór molen De Hoop, Molenerf
Bij Molenerf huisnr. 8
Na Molenerf huisnr. 5 voetpad volgen
Einde voetpad Omgangstraat
In haakse bocht Omgangstraat onverhard voetpad
Hippelpad volgen (wknp 64). Hippelpad blijven
volgen
Einde Hippelpad aan de verharde weg
Bosstraat (wknp 65)
Bosstraat g.o.i. Lokkerstraat
Kruising Lokkerstraat/De Heikant
(Let op! Gevaarlijke kruising) (wknp 66)
Op volgende kruising Turfstraat
Kruising Tufstraat/ Oosteindseweg, Turfstraat g.o.i.
Groenstraat
Na de haakse bocht 1e weg De Wildert
Net na boerderij De Wildert huisnr. 3 zandweg
(wknp 42)
Einde zandweg, verharde weg Noodstraat (wknp 41)
Einde Noodstraat Groenstraat
1e weg, na Groenstraat huisnr. 3, (
Let op! Dit is de naamloze Boterstraat)
Kruising met Oosteindseweg, blijft Boterstraat
Kruising Bredasebaan Munnikendijk
Einde Munnikendijk Polderstraat
Op kruising Polderstraat/ Ettenseweg Martenstraat
Einde Martenstraat Berkstraat
Einde weg Schuurkerkstraat. (Op fietspad!)
2e straat St. Janstraat
2e straat Hertogstraat (wknp 61)
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