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. De schuitvaart en
Vossenbergsevaart zijn vernoemd in deze tijd. 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.

Wandelroute circa 6,5 km

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

De Menmoerhoeve
De Menmoerhoeve
Zundertseweg 66
4876 NL Etten-Leur
0765961602
www.menmoerhoeve.nl

U vertrekt vanaf de parkeerplaats van de Menmoerhoeve.
Bij het verlaten van de oprit gaat u rechts af. Loop richting
wandelknooppunt 45. Blijf rechtdoor lopen bij knooppunt 45 richting
knooppunt 44. Bij de scherpe bocht naar rechts gaat u linksaf het
schuitvaartjaagpad in.

U heeft nu 2 mogelijkheden. Als u met een hond wandelt raden wij aan om
rechtdoor de Zundertseweg te blijven volgen tot aan de Menmoerhoeve.
De andere route gaat via het wandelpad van de Menmoerhoeve dat langst
de koeien weides loopt. Koeien en honden gaan niet altijd goed samen. Als
de hond goed aan de lijn blijft lopen kan u wel de andere route volgen.

Halverwege het schuitvaartjaagpad komt u knooppunt 44 tegen. U gaat nu
rechtdoor en volgt knooppunt 13. Het schuitvaartjaagpad bevindt zich
tussen twee bossen in. Aan uw linkerzijde komt u verschillende zandpaden
tegen waar u de schuitvaart in kunt lopen. (staat aangegeven met een
bordje) ga linksaf het tweede zandpad in.

Als u niet met een hond wandelt kan u het beste bij knooppunt 14 rechtsaf
gaan richting knooppunt 43 de muizenstraat in. Halverwege de
muizenstraat komt u knooppunt 43 tegen. Ga hier linksaf de
Menmoerheidedreef in richting knooppunt 49. Halverwege de
Menmoerhoeve bij de paddenpoel vindt u aan de linkerkant een houten
poort die u leidt naar het wandelpad van de Menmoerhoeve. Ga door het
houten poortje het wandelpad op en volg de gele voetstapjes richting de
paddenpoel, vlindertuin, groentetuin en het terras van de Menmoerhoeve.
Graag vragen wij om de houten poortjes waar u doorheen gaat weer te
sluiten.

Blijf het zandpad volgen met u komt op een kruising met verschillende
zandpaden. Neem hier het zandpad rechts. Aan de rechterkant van dit pad
staat een boom met een gele en groene streep. En vervolgens gaat u aan
het einde van het zandpad linksaf het ruiterpad op. Bij de eerste kruising
met zandpaden gaat u rechtsaf. Hier staat aan de rechterkant wederom
een boom met een gele en groene streep. Vervolgens gaat u op de ysplitsing linksaf. Bij de twee-splitsing van dit zandpad wat tussen de huizen
loopt gaat u linksaf het lange zandpad in dat langst de knotwilgen loopt. Dit
zandpad heet het Engelsstraatje. Dit pad komt uit op de klappenberg.
Ga aan het eind van het zandpad de klappenberg op. Sla meteen de eerste
straat rechtsaf de lage klappenberg in. Aan het eind van de weg gaat u
linksaf. U bent bij knooppunt 13 en loopt nu richting knooppunt 12. U kan
hier linksaf het wandelpad volgen wat u langst de vennen van natuurgebied
de Vossenbergsevaart leidt. Aan het eind van het wandelpad gaat u linksaf.
Aan het einde van de Vossenbergsevaart bent u bij knooppunt 12
aangekomen. Ga linksaf richting knooppunt 14, de Zundertseweg op.

