
In de gemeente Rucphen vindt u 2 maalvaardige molens, in Sprundel 
en in Rucphen zelf. Deze fietsroute langs knooppunten, laat u  
kennismaken met deze Rijksmonumenten. 

U fietst door het mooie Brabants landschap; bossen, heide, bloemrijke 
bermen en weilanden.  De dorpskernen van Sprundel en Rucphen zijn 
recent opnieuw ingericht waardoor het gezellig vertoeven is.  
Dit molenrondje is echt fietsend genieten!  

 

De Heimolen Rucphen 
De Heimolen (1866) ligt aan de Heimolendreef. Het is een ronde stenen  
beltkorenmolen, een bovenkruier. 
Het is de vierde molen op deze plek, 
voorafgegaan door een  
rosmolen en twee houten molens. 
Tot omstreeks 2000 was de molen 
regelma g in bedrijf. In 2008 hee  
de gemeente de molen aangekocht 
en compleet gerestaureerd. Sinds 
2012 wordt De Heimolen op regelma ge jden door vrijwilligers in werking 
gesteld. In 2018 hee  de gemeente Rucphen De Heimolen verkocht aan  
Klap van de Molen BV van Ton Jaspers en Peter Jansen.  
Deze molen is volledig maalvaardig. 

Molen De Hoop “Beeldbepalend voor Sprundel” 
In 1840 werd molen De Hoop voor rekening van 
Cornelis Peeters te Sprundel gebouwd die het 
werk opdroeg aan molenbouwer van Chaam. Het 
is een zogenaamde bovenkruier, een stenen mo-
len waarbij alleen de kap met de wieken draai-
baar is. Om meer wind te vangen werd deze mo-
len op een zandberg, een molenbelt, gebouwd, 
vandaar de naam berg- of beltmolen.  Tijdens de-
ze ac eve fietstocht ervaar je dat de molen méér 
is dan een decora ef plekje in het groen of een 

verfraaiing van het dorpsgezicht. Deze molen ademt de ziel van de omgeving.  
Het is een werktuig, een Rijksmonument en het is goed te luisteren naar de 
verhalen die onze molenaars of molengidsen te vertellen hebben.  
Sinds 2015 is Molens ch ng “De Hoop Sprundel” eigenaar van het Sprundels 
Rijksmonument, molen De Hoop.              

Fietsen in 
en rond   

Sprundel 

Alle info op: www.molensprundel.nl 

           Alle info op: www. h ps://www.facebook.com/deheimolenrucphen/ 

RONDJE MOLENS GEMEENTE RUCPHEN 

Lengte route: 34,00 km     
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