
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  
HIPPELPAD-OMMEKE 

 

U wandelt, vanaf het Kloosterplein via het Molenerf in zuidelij-
ke richting naar het zandpad de Hippelpad. De route toont u 
het agrarisch landschap in het buitengebied van Sprundel, in de 
omgeving van de Bosstraat, Turfstraat en De Heikant.  

 

 

Vertrek en aankomst bij Dorpshuis De Trapkes 
aan het Kloosterplein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RA  Hertogstraat  
RA  1e weg St. Janstraat  
RA  Na St. Janstraat huisnr. 68, Café De Drie Zwaantjes,  
 Molenbaan  
LA  Vóór molen De Hoop Molenerf  
LA  Tegenover Molenerf huisnr. 8 Molenerf volgen  
RA  Molenerf huisnr. 5 voetpad volgen  
RA  Einde voetpad Omgangstraat  
LA  In haakse bocht in Omgangstraat Hippelpad langs  
 de sloot blijven volgen  
RA  Einde Hippelpad Bosstraat g.o.i. Lokkerstraat  
RD  Op kruising Lokkerstraat en De Heikant  
RA  Op kruispunt Lokkerstraat—Turfstraat  
 de Turfstraat blijven volgen  
RA  Einde Turfstraat op T-splitsing Klein Zundersteweg  
RA  1e weg De Heikant  
LA  1e straat Vinkebossenstraat, g.o.i. zandweg  
LA  Einde Vinkebossenstraat Omgangstraat  
RA  Na 50 meter voetpad/fietspad blijven volgen, ri.  
 centrum, g.o.i Hertogstraat.  
RD  Hertogstraat blijven volgen  

 

 WANDELEN IN SPRUNDEL 

MEULE-OMMEKES 



INFORMATIE  
DE SPRUNDELSE MEULE-
OMMEKES  
 
Sprundel is een Eldorado voor fietsers en wandelaars.  

Sprundel heeft voor wandelaars 5 Sprundelse Kuierpadjes 
en 4 Meule-ommekes. Door Molenstichting De Hoop 
Sprundel zijn vier Meule-ommekes, wandelingen door en 
rond Sprundel, met vergezichten op de molen, uitgezet.  

> Hippelpad-ommeke  6,5 km  

> Waterstraat-ommeke  5,8 km  

> Molenheide-ommeke  7,1 km  

> d’Etteshei-ommeke  7,5 km  

 

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

 

Gaat men bij De Drie Zwaantjes de Molenbaan in dan ziet 
men molen De Hoop, een belt- of bergmolen op het Mo-
lenerf. Evenals de Sprundelse toren is dat een monument. 
In omliggende plaatsen wilde men uit concurrentieover-
wegingen niet dat deze molen er kwam. Als compromis 
kreeg hij een plek, verscholen achter de hoofdstraat. In 
1840 is de molen gebouwd. Toen men machinaal graan 
ging malen raakte de molen in verval. Uiteindelijk heeft de 
gemeente de molen gekocht en in 1977 opgeknapt. De 
gemeente droeg de molen in goede staat in 2015 over aan 
een stichting. De molen is helemaal in tact, er wordt nog 
graan mee gemalen, speciaal voor molenbroodjes die 
wiendflepkes heten. Bij de molen ligt de molentuin, met 
onder andere jeu-de-boules banen en een kruidentuin.  


