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Een legendetocht vanuit 
Speelboerderij Den Scherpenberg
Rucphen

+ 27,5 km
+ 2,5 uur



●	 NIETS IS ZEKER! ALLES KAN!

eze tocht voert je niet slechts door het 
prachtige gebieden Rucphense Heide, Buisse 
Heide, Zundertse Moeren en Pannenhoef. 

Het is ook een tocht waarin je smokkelaars en 
turfstekers tegenkomt met hun prachtige, vaak 
geheimzinnige verhalen. Maar je bent ook getuige van 
een spectaculaire overval op een gevangenwagen en… 
wellicht loop je nog ergens een weerwolf of dwaal-
licht tegen het lijf.

Natuurlijk sturen we je niet zomaar op zo’n 
gevaarlijke tocht. We zullen je tijdig voorzien van 
wat hints en waarschuwingen. En natuurlijk 
verschaffen we je de juiste handleiding, geheel 
volgens de normen van deze tijd. 

Download de tocht via onze site of de QR-code op 
de locatie. Sla hem op. Zo blijf je toegang houden 
tot de tocht, zelfs bij een slechte verbinding.



DE LAND� ART

1. Den Scherpenberg
2. Het domein van de Flodder
3. De lotgevallen van Brammeke Nieuwlaets
4. De overval op de gevangenwagen
5. De Strontpaal
6. Mysteries van de Buisse Heide
7. Dwaallichten
8. Heksen in Sprundel
9. De roots van ’t Klaveren Vrouwke
10. Heksenhazen

In de tekst is de route aangegeven in 
gele letters. 
In deze route maken we deels gebruik 
van knooppunten van Route.nl. 
Je herkent ze aan de bekende bordjes.
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• Let goed op het verkeer. 
• Neem afval mee terug en werp het bij het  

• Let goed op het verkeer. 
• Neem afval mee terug en werp het bij het 
restaurant in de vuilnisbak. 
• Laat niets in de natuur achter, verniel niets en 
blijf op de paden. 
• Zo kunnen na jou, ook vele anderen van deze 
tocht en dit gebied genieten!
• Voor alle legendetochten zijn de voorwaarden 
van toepassing, zoals op onze website vermeld.

Start en eindlocatie van deze tocht:

Speelboerderij Den Scherpenberg
Scherpenbergsebaan 53
4715 SK Rucphen
0165 342 478

Voor je op pad gaat!

http://www.legendejagers.nl/info/voorwaarden.pdf


e weten niet precies waar de naam Scherpenberg 
vandaan komt. 

‘Berg’ is nog wel enigszins te verklaren. In deze 
omgeving werd lange tijd het ‘bruine goud’ gedolven. De 
turf werd soms metersdiep afgegraven zodat grote delen 
veel lager kwamen te liggen… 
... of de delen die niet werden afgegraven werden hoogten 
in het landschap. Eenzame hoogte heuveltjes of ‘bergen’ 
ontstonden op deze manier. Maar waar het ‘scherpe’ van 
de Scherpenberg vandaan kwam weten we op dit moment 
nog niet. Misschien vanwege de driehoekige vorm.

1. Den Scherpenberg



Route naar knooppunt 12
- Verlaat het terrein van de Speelboerderij.
- Linksaf (Scherpenbergsebaan)
- Linksaf (Zundertseweg)
- Meteen linksaf. Het straatje gaat achterlangs de  
 speelboerderij (ook Zundertseweg)
- Verderop gaat de straat over in een onverhard  
 pad.
- Bij de eerste kruising rechtsaf (Bredendam)
-	Op	kruising	linksaf	(fietspad	volgen)
- Fietspad gaat over in Schijfse Vaartkant
 Knooppunt 12

Route naar knooppunt 98: 
- Kruispunt met Schijfse Vaartkant/Oude Kerkpad  
 oversteken
- Linksaf (richting parkeerplaats Meerven)
- Stop even na ongeveer 100m.



it is de plek om je te waarschuwen. Je 
betreedt nu de Rucphense Heide met 
uitgestrekte heidevelden. Maar hier vind je 

ook donkere bossen waarin allerhande duistere wezens zich 
kunnen verschuilen. 

Als hier vroeg in de avond de nevels van de vennen 
opstijgen weet de jager dat zijn kans om nog iets te 
vangen verkeken is. De houthakker legt zijn bijl op de 
schouder en keert haastig naar huis. De mensen in de 
buurt sluiten angstvallig de luiken want iedereen weet, 
dat dit de tijd is dat de Flodder tevoorschijn komt. De 
Flodder is de Rucphense weerwolf. Menig onvoorzichtig 
smokkelaar voelde ooit die priemende blik van het monster en 
versnelde zijn pas. Maar tevergeefs. Plotseling sloegen dan 
toch de klauwen in de armen en voelde de smokkelaar hoe 
een zwaar gewicht op zijn schouders rustte. Zijn uren 
waren geteld. Want de Flodder sloeg meedogenloos toe.

2. Het Domein van de Flodder



Mocht de nood aan de man komen, dan kun je vrij 
eenvoudig het onheil afwenden.
Strek je arm voor je uit met vlakke hand vooruit. Zorg 
dat je hand het onheil bedekt. Wuif je hand weg en het 
zal	allemaal	zeker	goed	aflopen.
Een	ketting	van	knoflooktenen	werkt	ook.	En	klein	onheil	
kun je afwenden door je vingers achter je rug gekruisd 
te houden.

Volg	het	fietspad	tot	het	kruispunt	(knooppunt	98)

Route naar knooppunt 62
- Ga linksaf (Pierestraat)
- Na 100m rechtsaf
- Fiets een kleine kilometer door en stop op de    
 volgende kruising.

Bezweringstekens



3. De lotgevallen
van Brammeke Nieuwlaets

Dit is de Kromme Elleboog. De naam alleen zegt al 
genoeg. Hier woonde ooit de familie Nieuwlaets. 

Cornelia en Ad Nieuwlaets keken elkaar verontrust aan. 
De bevalling was dan wel goed gegaan en het kind was 
kerngezond. Maar dit was de zevende zoon. Ja, je hoort 
het goed de zévende zoon in één gezin. Iedereen wist dat 
dit onheil betekende. 

Brammeke, zoals het kind heette groeide echter op als een 
vrolijke, intelligente en gezonde jongen. Tegen de tijd dat 
hij achttien jaar zou worden, meenden Ad en Cornelia dat 
‘de vloek van de zevende zoon’ slechts ouwewijvenpraat 
was om onschuldige, hardwerkende mensen angst aan te 
jagen.



De nacht voordat Brammeke dan echt achttien jaar zou 
worden gebeurde het. Ad en Cornelia werden bij de 
twaalfde klokslag van middernacht gewekt door een ijselijk 
gegil dat aanzwol tot een heftig gebrul. Het leek of het 
hele huis instortte. 
Ad, die niet te bang was aangelegd greep een knuppel en 
snelde naar de slaapkamer van zijn zoon. Alles was kort 
en klein geslagen en het venster was er met een deel van 
de muur uitgeslagen. In de verte zag Ad het harige 
silhouet van een weerwolf verdwijnen. 
Het was dus toch waar. Brammeke was een weerwolf, 
gedoemd om zijn levenlang te moorden. En hij zou deze 
vloek dragen tot er in de streek weer een zevende zoon 
zou worden geboren.

Pak	je	fiets	en	maak	dat	je	wegkomt.
Pas na 2,5km mag je pas stoppen



4. De overval op 
de gevangenwagen

Iets verder westelijk ligt de Postbaan. Daarlangs snelden 
de koeriers met brieven en vracht of leidden de voermannen 
hun rijtuigen van Antwerpen naar Oudenbosch of Zeven-
bergen om vandaar richting Holland verder te reizen.
Zij konden uitrusten bij uitspanningen als de Posthoorn in 
Rucphen. In Horendonk was de volgende, grote uitspanning. 
Daar, in de gelagkamers, kwamen de voermannen samen. 
Maar vermoeid als zij waren, was de irritatiegrens vaak 
snel bereikt. Vechtpartijen waren eerder regel dan 
uitzondering. Zo ook die ene keer in Horendonk. Maar 
dit keer liep het helemaal uit de hand en een jonge, 
onbesuisde voerman werd gegrepen door de woede. Hij 
sloeg en sloeg tot de ander roerloos op de grond bleef 
liggen in een grote plas met bloed. Dit was foute boel. De 
moordenaar werd ingerekend en hem wachtte een lange 
gevangenisstraf in Breda. 
Met een gevangenwagen, begeleid door zes dienders zou 
het transport plaatsvinden, over de Postbaan van Rucphen. 



Dat kwam ook de familie van de jonge voerman ter ore. 
En toen de gevangenwagen daar verscheen, doken uit de 
bossages wel zestig gemaskerde mannen op. De zes dienders 
maakten zich uit de voeten en de belagers maakten zich 
makkelijk meester van de gevangenwagen. Ze haastten 
zich over de lange weg terug naar Horendonk en verder 
zelfs. Aan het eind van de dag werd er pas halt gehouden 
en werd de gevangene van zijn ketenen bevrijd. Maar 
vrij was hij… en zo is deze streek een verhaal rijker dat 
niet onder doet voor een Western.

Volg	het	fietspad	tot	het	einde	(Nederheidsenbaan).	
Knooppunt 62

De route naar knooppunt 41:
- Rechtsaf en kort daarna linksaf
- Eerste kruispunt links (Achtmaalsebaan)
- Eerste straat rechtsaf (Schoolstraat) Knooppunt 41
- Vanaf hier naar knooppunt 52
- Stop bij de grenssteen



5. De strontpaal

Hou je paspoort in de aanslag. Want we gaan de grens 
over. Maar stel je eens voor dat op deze plek lange tijd 
alle begroeiing werd kortgewiekt. Zo konden de grens-
wachten, komiezen, de wijde omgeving in de gaten houden. 
Deze strontpaal was de enige plek waar je bij hoge nood 
nog enigszins privé kon zijn. Vandaar de naam.
Het was hier, op exact deze plek dat een van de grootste 
smokkelaars aller tijden de dood vond. Als er geen 
verraad aan ten grondslag was gegaan, had hij veel langer 
geleefd. We hebben het over Geert Schrauwen, alias Het 
Klaveren Vrouwke. Lange tijd had hij de komiezen 
kunnen misleiden met talloze, vindingrijke listen. Soms 
verkleedde hij zich als non, soms als pastoor, soms zelfs 
als	 legerofficier.	Andere	keren	 liet	hij	anderen	stennis	
maken bij de grenspost zodat hij met zijn smokkelwaar 
kalm kon oversteken.



Maar zoals we al vertelden. Het was verraad dat hem 
rechtstreeks in de armen van de dood leidde. Geert 
Schrauwen was eerder meerdere malen gearresteerd. En 
uiteindelijk had men hem verbannen tot over de rivieren. 
Daar kon hij niet aarden en vertrok naar België. Op een 
dag verwachtte hij vier zusters met smokkelwaar en 
toen hij aan de grens stond te wachten, werd hij van 
achteren belaagd door Nederlandse komiezen. Eén schot in 
de nek was voldoende om ’t Klaveren Vrouwke van het 
leven te beroven. Maar deze daad op Belgisch grondgebied 
zou	rechtstreeks	leiden	tot	een	grensconflict.	De	komiezen	
sleepten het lijk dan ook over de grens. 
Zijn graf is verdwenen. Maar de initalen van het 
Klaveren Vrouwke in deze strontpaal, spreken voor zich.



Vervolg de weg in het Vlaamse land tot knooppunt 53

De route naar knooppunt 42
2e straat linksaf (De Scham)
Einde van de weg. Knooppunt 42
Vanaf hier naar knooppunt 43
Linksaf (Ellewaardweg)
Je	fietst	nu	letterlijk	over	de	grens.
Knooppunt 43

De route naar knooppunt 48
T splitsing: rechtsaf (Roosendaalse baan)
In de bocht ga je linksaf de bossen in tot bij de 
boerderij. 



6. Mysteries van 
de Oude Buisse Heide

De Buisse Heide is een plek om lange tijd rond te waren. 
De plaats van vele, bijzondere verhalen. Dolende geesten 
op Walsteyn of het Zwarte Paard bijvoorbeeld. Het ros 
dat woest en rusteloos over de heide raast.

Maar vooraleer we kennismaken met deze duistere legende 
komen we langs een veel vrediger plaats. De Angora 
hoeve. Ooit was deze boerderij eigendom van de familie 
van der Hoeven, familie van Henriëtte Roland Holst. 
Henriëtte trouwde met kustenaar Richard Roland Holst. 
Samen vormden zij een controversiëel kunstenaarsechtpaar. 
Henriëtte Roland Holst is beroemd vanwege haar politieke 
overtuiging en haar gedichten.

Vervolg de weg tot even voorbij herberg het 
Pannehûske. 



Deze herberg is een plek waar wij graag 
vertoeven. Bij ’t Pannehûske vergeet je even 
de tijd. 
Maar hier zullen wij het geheim van het 
beruchte Zwarte Paard uit de doeken doen. 
Even voorbij het Pannehûske staat een Ba-
roniepoort. 

Scan de QR code op de baroniepoort en luis-
ter naar het verhaal.

Op deze plek raakt deze legendetocht een 
andere, die van Baroniepoort ’t Pannehûske: 
“De schat op de Buisse Heide”. Misschien leuk 
voor een andere keer. 



Wij keren terug op onze schreden. 
- Ga de weg terug tot de splitsing 
- Knooppunt 48

De route naar knooppunt 79
- Ga op de splitsing rechtsaf 
 Je gaat hier door de Zundertse Moeren
- Knooppunt 79

De route naar knooppunt 88
- Bij knooppunt 79 rechtsaf en na 200m linksaf
 (Prof. H. van der Hoevenstraat)
- Knooppunt 88

De route naar naar knooppunt 86
- Bij knooppunt 88 linksaf en na 150m rechtsaf 
 (Panhoefweg)
-	Volg	het	fietspad	tot	bij	de	Zwarte	Schuur	
- Knooppunt 86
- Lees daar het volgende verhaal



7. Dwaallichten op 
de Pannenhoef

De Zwarte Schuur en het karakteristieke bakkershuisje 
vormen het centrum van de Pannenhoef. Eveneens een 
gebied dat zijn vorm dankt aan de turfwinning. Hier vind 
je bossen, heide en vele vennen. En over die vennen 
moeten wij u iets vertellen.

In de nacht en schemering worden bos, heide, beken en 
vennen wonderlijke oorden. Veel wezens die zich overdag 
gedrukt houden komen in die periode van de dag tevoor-
schijn. Wij zijn snel geneigd te denken dat het hier gaat 
om duistere wezens. Zo zagen we al eerder de weerwolf 
die in de schemer zijn boosaardig werk doet.



Maar laten we u geruststellen. Natuurwezens, sproken of 
zoals u hen misschien kent, lieden van het Kleine Volkje 
zijn niet altijd boosaardig.
Neem nou de elfen. Vele elfen scheppen een onschuldig 
plezier in het misleiden van die domme mens. 
Zij verstoppen je bril, pen of schaar zodat jij
mopperend door het huis loopt. En dan ineens 
vind je het terug op een volstrekt logische 
plek. Je twijfelt aan jezelf en de elf 
giechelt in zijn vuistje. Maar de 
meesten van het Kleine Volkje 
zijn niet kwaadaardiger 
dan dat.

Sommige magische wezens echter kun je beter niet op je 
weg aantreffen, zoals de kelpie die zich ophoudt in vennen 
en moerassen. De kelpie doet zich voor als een paard dat 
nog maar amper het hoofd boven water kan houden. Jij 
zal het arme beest te hulp schieten en het zal voor je 
ogen onder water verdwijnen. En dan voel je een ijzeren 
greep om je enkels en je wordt diep onder water getrokken 
om nooit meer boven te komen.
Vrees niet, op de Pannenhoef vind je geen kelpies. 



Maar de kans dat je kleine 
lichtjes zie fonkelen boven 
het water, met name in 
de schemer en nacht, is 
hier erg groot. Vooral de 
Lokker, waar we straks 
aan voorbij zullen trekken, 
herbergt een grote schare 
dwaallichtjes.

Bij dwaallichtjes lijkt het 
of iemand met een lantaarn 
in het moeras loopt. Je 
ziet het licht zachtjes 
slingeren en je zal de 
onfortuinlijke drager van 
het licht waarschuwen dat 
hij zich in een levensge-
vaarlijk moeras begeeft. 

Het dwaallicht zal niet luisteren.

Maar het dwaallicht doet nog iets anders. Zodra je de 
lichtjes ziet, moet je heel sterk in je schoenen staan om 
niet te blijven kijken. Dwaallichtjes hebben een sterke 
hypnotiserende kracht. Je wil wordt uitgeschakeld en je 
zal met trage passen op 
hen af stappen, het moeras 
in. Met alle gevolgen van 
dien.

We willen je alleen maar 
waarschuwen. 



Op dit punt raken twee legendetochten el-
kaar. Die van Baroniepoort Menmoerhoeve in 
Etten-Leur. “Stalkèrskes op de Pannenhoef”. 
Ook leuk voor een andere keer.

De route naar het laatste knooppunt (9)
- Op de T-splitsing (knooppunt 86) ga je linksaf
- Stop even ter hoogte van het parkeerterrein 
 Lokkerberg.

Twee wegen

Hier geven we je de keuze tussen de tocht over 
verharde wegen of een binnendoorweg over 
zandpaden (met mogelijk modder). Beide komen op 
hetzelfde punt uit, maar bij de ene tocht heb je meer 
kans op vuile kleren. En bij ons hoef je dan niet te 
komen klagen!

Over verharde wegen
- Ga rechtdoor naar knooppunt 9
- Tweede weg linksaf (Turfstraat)
- Klik hier als je aan het einde van de Turfstraat  
 bent gekomen.



De binnendoor tocht

- Ga linksaf het zandpad in (Lokkerberg)
- Halverwege dit pad is een vogelkijkhut. Grijp    
 deze  kans om een glimp op te vangen van het   
 rijke vogelleven op één van de vennen: De Lokker. 
 En kijk meteen goed of je misschien dwaallichten  
 ziet. Een enkele keer vertonen zij zich zelfs over 
 dag. Maar pas op! We hebben je gewaarschuwd.

- Volg het pad totdat je rechtsaf kunt. Dit gaat   
 over in een verharde weg (Kolkstraat)
- Volg de Kolkstraat totdat deze zich samenvoegt   
 met de Turfstraat

De lokker (foto Heemtuin Rucphen)



8. Heksenkatten in Sprundel

Hier komen de twee routes bij elkaar. Tijd voor 
een goed verhaal.

Het was lang geleden dat Peer het zo laat had gemaakt. 
En teveel gedronken had hij ook. Oi, wat bonkte zijn 
hoofd. Daar kon alleen maar ellende van komen. Het was 
nieuwe maan en dus was het aardedonker op de weg naar 
Sprundel. Daarbij begon het ook nog eens te regenen en 
te onweren zoals het nog nooit had geonweerd. Peer zag 
geen hand meer voor de ogen en rilde van angst.
Maar plotseling, midden op de heide, hield het onweer op. 
Zomaar ineens. Verbaasd staarde Peer om zich heen en 
zag dat hij omringd was door katten.
Elke kat keek hem met felle ogen aan en langzaam drong 
het tot de arme Peer door dat hij in een heksensabat 
terecht was gekomen. Heksen veranderen zich graag in 
katten moet je weten.



De katten kwamen met dikke staarten en hun haren 
overeind, blazend van nijd op hem af. Peer trok zijn mes 
en wierp het naar de grootste kat die op het punt stond 
hem aan te vallen. Een ijselijk gekrijs steeg op en ineens 
waren alle katten verdwenen.
Jaren later ging Peer op een mooie zomerdag in het cafe 
wat drinken. Toen de waardin hem zijn drank kwam 
brengen legde ze een mes op tafel. 
“Ken je dit mes?” snauwde de waardin hem toe.
Peer staarde naar het mes. Dit was het mes dat 
hij destijds naar 
de katten had ge-
worpen. Onthutst 
staarde hij naar 
de waardin en 
zette het toen op 
een lopen. Van 
Peer is nooit meer 
iets vernomen. 

- Ga linksaf (Klein Zundertseweg)
- Kort daarna rechtsaf (Zurendonksestraat) 
- Eerste weg rechtsaf (Hogestraat)
- Blijven volgen tot T-splitsing met Puinbroekstraat
- Linksaf
- Na 150m linksaf (Moervenstraatje)
- Blijf ergens langs het Moervenstraatje even staan



10. Heksenhazen

Tijdens de Franse bezetting zaten veel Franse soldaten 
ingekwartieerd. Zo ook bij een boerenstel in Rucphen. De 
Franse soldaat in kwestie was geen kwade man. Hij zag 
hoe de boer zich zorgen maakte en vroeg in zijn 
gebrekkig Nederlands wat er scheelde.

“Al maanden vreet er een haas aan mijn kolen en 
wortels,” sprak de boer. “En ik krijg het ellendige beest 
maar niet gevangen.”
“Slaap jij vannacht maar in jouw eigen bed, boer. 
Vannacht zal ik de wacht houden.”

Die nacht zat de Franse soldaat in het kleine schuurtje 
en hield hij zoals dat een goed soldaat betaamd trouw de 
wacht. En ja, plotseling huppelde daar een haas over het 
veld en begon uitgebreid te knabbelen aan een kool.
De soldaat legde aan en... BAM... een schot hagel, recht 
in de bil van het beest. Maar de haas wist toch nog te 
ontvluchten.

En de soldaat? Die ging naar bed.



De volgende ochtend kwam de boer nieuwsgierig bij de 
soldaat zitten en vroeg: “En? Heb je iets gezien?”
De soldaat knikte en zei: “Als er zodadelijk iemand aanklopt, 
laat je mij het woord doen.”

Nauwelijks had de soldaat dit gezegd of er werd inderdaad 
aangeklopt. Een oud vrouwtje hield haar hand tegen 
haar bil en kermde. “Auwauw... ze hebben me in mijn 
bil geschoten. Gemot mij hellepe.”
Daarop verscheen de soldaat voor de dame en riep in plat 
Frans dat ze moest maken dat ze weg kwam. Eén ding 
verstond de boer wel en dat waren de woorden ‘diable 
sorcière’. Dat betekent ‘duivelse heks’.

Want heksen veranderen zich niet alleen in katten, maar 
ook in hazen. Van deze heks is in Rucphen nooit meer 
iets vernomen.

Einde straat rechtsaf (Zundertseweg)
Bij rotonde 2x linksaf naar Scherpenbergsebaan
en Den Scherpenberg



Noten bij deze tocht:

*  Deze tocht raakt twee andere legendetochten. 
Misschien leuk voor een andere keer:

-  Stalkèrskes op de Pannenhoef 
 vanuit De Menmoerhoeve in Etten-Leur 
 (wandeltocht 7,7km)

- Het Zwarte Paard op de Buissche Heide
 vanuit ‘t Pannehûske in Achtmaal 
 (wandeltocht in de maak)

Lengte: ongeveer 27,5 km
Reisduur: 2,5 - 3 uur
Start en eindpunt:

Speelboerderij Den Scherpenberg
Scherpenbergsebaan 53
4715 SK Rucphen
0165 342 478
www.denscherpenberg.nl
info@denscherpenberg.nl

https://www.legendejagers.nl/LTMenmoerhoeve.html
https://www.legendejagers.nl/LTMenmoerhoeve.html
https://www.legendejagers.nl/LTMenmoerhoeve.html
https://www.legendejagers.nl/achtmaal-lb.html
https://www.legendejagers.nl/achtmaal-lb.html
https://www.legendejagers.nl/achtmaal-lb.html
http://www.denscherpenberg.nl
mailto:info%40denscherpenberg.nl?subject=
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Stichting Legendejagers
Hoeveel verhalen kent u uit uw eigen omgeving? 
De Legendejagers stellen zich ten doel om de oude 

sagen, legenden, volksverhalen en geschiedenis op een 
lichtvoetige manier onder de aandacht te brengen in 
legendetochten, verhalenvertellingen en avontuurlijke 

activiteiten voor jong en oud! 

Klik hier voor een overzicht 
van al onze legendetochten.

Legendetochten / spellen / verhalen vertellerijen
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