
 
      

 

Natuurgebied de Pannenhoef 

Bos, vennen en bloemrijke weilanden typeren de Pannenhoef. Maar dat is niet 

altijd zo geweest. Oorspronkelijk lag hier een soort mini-Peel. Het hele 

veenpakket werd in enkele eeuwen tijd, tussen 1400 en 1750, weggegraven. In 

gedroogde vorm - turf - ging het via turfvaarten naar de steden, als brandstof voor 

huishoudens en brouwerijen. De bekendste is wel de 'Turfvaart' die naar Breda 

loopt. Wat over bleef was een heuvelige heide met vennen in de kommen. Daar 

viel weinig te halen en dus begon met het gebied in de 19de eeuw te ontginnen tot 

bos en landbouwgrond. Brabants Landschap heeft dit gebied gemaakt tot een 

aantrekkelijk gemengd bos waar 11 vennen weer zijn uitgegraven. 

Daarmee kwamen ook zeldzame planten terug, zoals heidekartelblad en 

moerashertshooi. En amfibieën als poel-en heikikker. De bossen zijn het 

thuis voor zoogdieren, als bunzing en ree en vogels als groene specht en 

buizerd. 

 

De Menmoerhoeve 

De Menmoerhoeve is een recreatieboerderij dat ontstaan is uit een 

melkveebedrijf. De Menmoerhoeve wil het boeren leven behouden en 

uitdragen naar de gasten. Mensen kennis laten maken met de agrarische 

leven en de natuur. Dit door de gasten te laten genieten van het 

buitenleven door middel van verschillende groepsactiviteiten, camping en 

een restaurant. In het restaurant worden zoveel mogelijk producten van 

eigen land of van de streek gebruikt.  

Beleef en proef het boergondische leven op de Menmoerhoeve.  

Voor meer informatie kijk op www.menmoerhoeve.nl 
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U vertrekt vanaf de parkeerplaats van de Menmoerhoeve.  

Bij het verlaten van de oprit gaat u rechts af. Loop richting 

wandelknooppunt 45. Paaltje staat aan de linkerkant van de weg. 

U laat 2 zijstraten aan de rechterkant liggen. Ga het zandpad rechts in  bij 

de hooiruif en de Drentse heideschapen. Wandelknooppunt 46.   

U gaat het natuurgebied de pannenhoef in waar u de groene paaltjes volgt 

aan de rechterkant. 

 

Vervolg de route door de houtenbrug aan de rechterkant over te gaan en 

de groene en oranje paaltjes rechtdoor te volgen, richting knooppunt 48.  

Rechtdoor over de 2de houten brug.   

U gaat rechtdoor het zandpad weer op.  

 

Volg vanag knooppunt 48 de oranje paaltjes richting knooppunt 72.  

Steek het Fietspad met witte palen over en volg het zandpad met de oranje 

paaltjes.  

U komt aan het einde van de dit pad op een 2 splitsing.  

Ga rechtsaf en volg de oranje palen en ga meteen weer het linkse zijpad 

met oranje palen op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U komt bij het fietspad met witte palen. Deze steekt u over en u gaat onder 

het poortje door. U volgt nog steeds de oranje palen. 

Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf het fietspad op met de witte palen. 

U loopt de witte brug over.  

 

Na de brug komt u aan de rechterzijde  een zandpad met een oranje paal 

tegen. Sla rechtsaf het zandpad in.  

Halverwege het zandpad komt u een slagboom tegen aan de rechterkant. 

Hier gaat u niet langst maar blijf het zandpad met de bocht naar links 

volgen. U ziet nu het Wildertven aan de rechterzijde.  

U verlaat het zandpad en gaat de asfalt weg op rechtsaf.  

Loop deze weg (de wildert) af tot knooppunt 6.  

 

U heeft nu 2 mogelijkheden. Als u met een hond wandelt dan raden wij u 

aan rechtdoor over de kwekerijweg af te lopen. Dit omdat op de andere 

route u langst koeien loopt en honden en koeien gaan niet altijd goed 

samen. Als u aan het einde van de kwekerijweg naar links gaat ben u terug 

op de Menmoerhoeve.  

 

Als u zonder hond wandelt dan loopt u richting knooppunt 49. Hier 

aangekomen gaat linksaf en meteen weer rechtsaf. U volgt knooppunt 43. 

Het zandpad dat u volgt heet Menmoerheidedreef. Halverwege de 

Menmoerheidedreef ziet u aan uw rechterkant een paddenpoel en een 

houten poortje met een wandelpad. Ga door het houten poortje het 

wandelpad op. U komt op ons eigen wandelpad, dit pad loopt langs de 

koeienweide paddenpoel en groentetuin. Volg de gele voetstapjes naar het 

terras van de Menmoerhoeve. 

 

 

 


