
Natuurwandelroute Boomkwekerij Richard de Bie B.V. 

 

Tijdens de wandelroute van 5,5 km loop je over mooie natuurlijke wandelpaden afgewisseld met 

kwekerijpaden met daarlangs het prachtigste sortiment bomen en sierstruiken. 

De route loopt vanaf de Bredaseweg via twee beekdalen (Aa of Weerijs, Kleine Beek), langs de 

Akkermolen en langs het MoerseBoys terrein door het noordoostelijke deel van Zundert. 

 

- Vertrek vanaf het kantoor aan de Bredaseweg 15b in zuidoostelijke richting  naar de 

provinciale weg. Steek hier de weg over naar het voetpad aan de verlangde hofdreef. 

- Vanaf de verlangde hofdreef kan er tegenover bedrijventerrein HOFPARK overgestoken 

worden naar het kwekerijpad van Boomkwekerij Richard de Bie. Volg dit pad langs de grote 

weg. 

- Bij het kruisen van een betonpad wordt links 

aangehouden op het betonpad. Doorlopen tot 

een zendmast (beregenings pompen) waar rechts 

aangehouden wordt vόόr de sloot. Je kijkt nu op 

het enigste perceeltje dat hier niet in het bezit is 

van Boomkwekerij Richard de Bie, dat ook wel 

Bulls Eye genoemd wordt (1).  Tevens bevindt 

zich hier een composteringshoop/stookhoop. 

     

- Steek via het betonnen bruggetje de sloot open en doorkruis de akker Gommers zoals op de 

kaart te zien is. Ga op het eind links af (voor de sloot) 

- Er wordt weer doorgewandeld in Noordelijke 

richting totdat er een betonpad tegengekomen 

wordt, van hieruit zie je ook verwerkt materiaal 

van onze natuurlijke compostering (2). 

Sla hier linksaf en volg het betonpad. 

 

 

 

 

- Bij de eerste kruising ga rechtsaf en ga na 50m linksaf het lange perceel 

Boontuinen 2 op. 

Wandel langs de bomenrijen passeer de natuurlijke vijver die het perceel 

scheidt van onze moerenhoek waar de waardplanten staan voor 

stekwinning ten behoeve van onze winterstek teelten (3). 

- Je kunt hier rechtsaf tussendoor wandelen naar een bruggetje dat je de 

dijk van een natuurgebied op leid. Houd hier rechts aan op de dijk. 

Je wandelt tot de beek en slaat hier linksaf richting de sluis met vistrap. 

 

 

 

 

 



- Wandel langs de beek tot aan het 

Brabantdelta informatiebord voor het 

Boontuinengebied (4), en sla hier linksaf 

richting het noordwesten naar perceel 

Plopsaland. 

 

- Loop langs de rand van het perceel die 

natuurlijk beheerd wordt (5) en sla aan het 

eind linksaf richting de paddenpoel (6). 

 

- Wanneer je doorloopt en het spandraad 

passeert zodat je langs de beek wandelt kom 

je uiteindelijk uit bij de provinciale weg. Met 

een kleine slinger naar rechts kun je 

oversteken naar de andere kant van de weg 

waar je direct het natuurgebied van de 

kleine beek inwandelt. 

 

 

 

 

- Hier slinger je langs paddenpoelen langs de geherstructureerde beek die zijn oude loop heeft 

teruggekregen. Na +/- 500m kom je onderaan een boomkwekerijperceel dat je kan betreden 

door weer een spandraad te passeren. Sla hier linksaf tot halverwege het perceel Nouws. 

 

 

- Vanuit perceel Nouws maak je de tussensteek naar perceel Ooms en van Hees, dit zijn alle 

percelen met een groot hoogteverschil, ze bevinden zich kort aan de kleine beek. Aan het 

einde van perceel van Hees steek je links het ruimbegroeide pad in wat naar de verharde 

weg leid. 

  



- Sla rechtsaf de verharde weg in en je passeert de 

bouwplaats van Bloemencorso Buurtschap Laer-

Akkermolen. Hier worden praalwagens gebouwd die 

tijdens het Bloemencorso Zundert op de eerste zondag 

van September door de straten trekt. 150m verder staat 

het symbool voor deze buurt de Akkermolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Steek tegenover de molen langs de loods het pad op richting de achterzijde van de 

boomkwekerijschuur van boomkwekerij Richard de Bie. Wanneer je hier aangekomen, rechts 

afslaat loop je langs het machineterrein en een tunnel om daarna weer aan te komen op 

plaats van vertrek. 

 

Hopelijk is de wandeling een leuk en natuurlijk uitje geweest en heeft u een indruk kunnen krijgen 

van het sortiment dat gekweekt wordt. Wanneer u soorten tegenkomt waarin u geïnteresseerd bent, 

neem gerust contact met ons op! 

 

Vriendelijke groet, 

Boomkwekerij Richard de Bie B.V. 

 



 


