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Herberg ‘t Pannehûske straalt een en al authenticiteit 
uit. Hier krijg je het gevoel ineens honderd jaar terug in 
de tijd te gaan. Op deze plek is de geschiedenis haast 
voelbaar. De geschiedenis van deze plek gaat terug 
naar het jaar 1818 toen het landgoed Wallsteijn aan 
werd gekocht door de familie van der Wall. Zij bouwden 
hier ook het café, dat alleen toegankelijk was voor de 
mensen die op dit landgoed werkten zoals de jagers en 
turfstekers. 

Stel je voor dat in dit cafeetje de jagers, turfstekers 
en boeren hun verhalen doorgaven. De vreemde ver-
schijnselen op de heide, vermeende schatten die hier 
ergens verborgen waren, de bijzondere bewoners van 
de streek… het duivelse bijgeloof!

1. ‘t Pannehûske

Foto: Fabienne van Lange



Nog altijd is ‘t Pannehûske een stek die zijn gelijke niet 
kent. Geniet daarvan als je even een drankje gebruikt, 
een lunch of met een gezelschap een fijne dag door-
brengt. Het kan allemaal bij herberg ‘t Pannehûske.
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Dit is de route die je gaat lopen.

1. Start en eindpunt: ‘t Pannehûske
2. Incitamenta naturae
3. Oorlogsbuit
4. Intermezzo bij het theekoepeltje
5. De schat begraven
6. Schatzoekers
7. De Angorahoeve
8. Heksen van Achtmaal
9. Kee Appólonie
10. Bet Keunings
11. De Turfvaart
12. De verdwaalde priester
13. Spokerijen op Walsteijn
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Herberg ‘t Pannehûske
Roosendaalsebaan 4
4885 JK Achtmaal
Tel.: 076-598 52 48
www.pannehuske.nl
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Wat instructies en afspraken

Voor u op pad gaat!

-  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. 
 Lees de voorwaarden >>>

Je leest de route en de tekst als één verhaal. De 
voetstappen markeren de routebeschrijvingen en de 
teksten zijn hier cursief gedrukt.

Wil je even het kaartje bekijken? Dan kun je op het 
handje tikken. De namen in de legenda brengen je 
weer terug naar de pagina waar je gebleven was.

Start bij 1: ‘t Pannehûske in Achtmaal
Download hier de route op uw telefoon. Mocht 
onderweg de verbinding wegvallen, dan blijft u 
toegang houden tot het bestand.

Wij wensen u veel legendarisch genoegen op deze 
tocht door de prachtige Buisse Heide!

Loop westwaarts het grote pad op
Ga bij de drie kruisingen telkens rechtdoor
Ga voorbij de derde kruising rechtsaf het pad in

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


2. Incitamenta naturae

Greep daar nu iets om je enkels? Tikte er iemand op je 
schouders? En was dat nou een windvlaag of streek er 
iemand met een kille hand langs je nek of wang? Hoorde je 
ook iemand fluisteren of was het de kataklop van een 
groots paard, zijn gehinnik en gebries dat van verre werd 
aangedragen door de wind? 
We willen je waarschuwen dat dit soort gebeurtenis-
sen tijdens ook bij deze legendetocht eerder regel 
zijn dan uitzondering. Wij, legendejagers, noemen het 
‘incitamenta naturae’ of natuurprikkels. Denk vooral niet 
dat ze niet bestaan. Ze worden veroorzaakt door lieden 
van het Kleine Volkje, elfen, dwaallichten en meer van 
dat soort.
Maar vrees ze niet! Negeer al deze prikkels, doe of er 
niets aan de hand is. 

Het pad kronkelt verder door het bos. Blijf even stilstaan op 
een beschutte plek en lees het volgende verhaal.



3. Het zwarte paard van 
de Buisse Heide I

Oorlogsbuit
Het is hier, waar het bos dicht is en we weinig anderen 
tegen het lijf lopen dat we met jou het geheim van deze 
streek kunnen delen. Want er is één verhaal dat deze 
streek typeert. Een verhaal van duisternis en grimmig-
heid. Een verhaal waarvoor we terug in de tijd moeten 
naar de tijd van Napoleon. 
De Franse keizer was verslagen en bitter gestemd 
onderweg naar huis. De aftocht was een hel. De laatste 
kanonnen die zij nog bezaten liepen steeds weer vast 
in de modder. Ook de karren die afgeladen waren met 
de buit van plunderingen en rooftochten kreeg men nog 
maar amper vooruit. 
Hele Franse bataljons verdwaalden in de bossen van 
Brabant. Zo ook hier. Dodelijk vermoeid zegen de uitge-
putte soldaten neer op een droge plek in het bos, niet 
wetend hoe zij ooit uit dit misleidende woud moesten 
komen.



Zij besloten hun schatten hier te begraven. Een schat 
die in dit geval bestond uit een metalen kist vol juwelen, 
edelstenen en goudstukken. 
Later zouden zij terugkeren en hun buit ophalen. Maar 
tussen de wortels van het bos was er geen doorkomen 
aan en de soldaten besloten verderop, op de heide hun 
schat te begraven.

Volg de weg die de soldaten hebben uitgestippeld en zich 
in de loop van de tijd tot een wandelpad hebben gevormd. 
Uiteindelijk draait het pad naar links en komt het uit op een 
breder pad. Sla hier rechtsaf.
Volg dit pad door het bos.
Je komt uit op een breder pad, ga hier rechtsaf naar het 
theekoepeltje.
Lees daar het volgende verhaal.



4.Intermezzo bij het theekoepeltje

Als dit geen pitoresk plekje is…! Je kunt je voorstellen 
dat je uren op deze plek kunt zitten om inspiratie op te 
doen voor een prachtig gedicht.

Laat nou hier op de Buisse Heide lange tijd een dichte-
res gewoond hebben. Henriëtte Roland Holst, getrouwd 
met beeldend kunstenaar Richard (Rik) Roland Holst. 
Henriëtte was voor die tijd een erg moderne vrouw met 
zeer vooruitstrevende principes zoals het algemeen 
kiesrecht, ook voor vrouwen. Ze gold als een van de 
voorvechters van het socialisme en verkeerde in een 
gezelschap van de grootste Nederlandse kunstenaars 
zoals Jan Toorop. Hier op de Buisse Heide kwam ze tot 
rust en schreef ze veel van haar sonetten zoals het vol-
gende.



De stilte der natuur heeft veel geluiden
De stilte der natuur heeft veel geluiden
en is toch vol van rust voor ziel en zinnen
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen
tot in ons hart een zilv’ren toon gaat luiden
gelijk met haar. Als we dan weer beginnen
te denken aan wereld-dingen en ze te duiden
merken we dat een kracht, als die van kruiden
in ons gekomen is en ons kalm doet minnen.

Er zijn nu veel, die dit geluid nooit horen:
zij missen het aandachtige en het tere
als wie als kind geen moeder heeft gehad.

Maar de tijd die komt zal mensen weer leren
gelukkig te zijn onder haar akkoorden
en drijven uit hun bloed de koorts der stad.

Uit: De nieuwe geboort (1903)

Natuurmonumenten heeft een fraaie gedichtenrou-
te, qua route overeenkomstig met deze tocht, maar 
helemaal gericht op de gedichten van Henriëtte Ro-
land Holst. Misschien leuk voor een volgende keer. Je 
vindt de link achterin.



5. Het zwarte paard van
de Buisse Heide II

Verlaat het theehuisje en sla rechtsaf.
Sla nogmaals rechtsaf.
Wacht even aan de rand van de heide

De schat begraven

De soldaten vonden uiteindelijk een 
geschikte plek. Het was nacht en op 
de uitgestrekte heidevlakte vonden 
zij een ideale plek om hun schat dan 
eindelijk te begraven.
Lange tijd was dit gebied het toneel 
van intensieve turfwinning. Turfste-
kers zwoegden om het bruine goud 
af te steken en via de Turfvaart naar 
het turfhoofd in Breda af te voeren. 
De grote, ronde kuilen waar de turf 
afgestoken was, hadden zich gevuld 
met water. De moeren zoals die wer-

den genoemd. Het water was zwart en diep kon je niet 
kijken in deze poelen. Ze vormden een uitstekende plek 
om de schatten te verbergen. De soldaten hoefden niet 
eens een gat te graven en dus knikkerden zij de ijze-
ren kist vol kostbaarheden in een van de moeren.
De kar die zij voorttrokken was nu vele malen lichter 
en de terugreis naar huis verliep een stuk aangenamer. 
En zo verdwenen de soldaten van dit toneel en uit dit 
verhaal.

Ga linksaf langs de heide. Stop verderop, waar het pad 
naar links afbuigt.



6. Het Zwarte paard van
de Buisse Heide III

Schatzoekers

Lange tijd werd er gefluisterd dat er soldaten waren 
gezien die een metalen kist vol kostbaarheden in een 

der moeren hadden geworpen. Een 
kapitaal moest het zijn en dat sprak 
de vele arme turfstekers zeker aan. 
De enigen die rijk werden van de turf 
waren de hoge heren die het spul 
verhandelden.
Een paar jongens besloten dan ook 
eens een kijkje te gaan nemen. Zij 
bonden een stevig touw rond hun 
middel en doken diep in de moeren. 
Maar zij vonden niets.
De jongens stonden op het punt om 
de hele zoektocht op te geven toen 
zij een oud, krom vrouwtje ontdekten. 

Zij stond glimlachend van een af-
standje toe te kijken en wenkte de 
jongens. Ze leidde hen naar een 
moer dat hen als een duister, zwart 

gat aanstaarde.

“In deze moer moet je zoeken,” sprak ze met een krakende 
stem. “Maar het heeft geen zin om ernaar te duiken. 
Vier maagdelijk witte paarden heb je nodig om de schat 
omhoog te takelen. Anders zal de schat altijd buiten je 
bereik blijven.” Daarop verdween het oude vrouwtje, de 
jongens verbaasd achterlatend.



Maar zij lieten het er niet bij zitten. Zij zochten alle hoeves 
af en vonden vier maagdelijk witte paarden. Vervolgens 
bouwden zij een takel boven het moer. Een van hen 
dook met een kabel tot op de bodem van het moer, vond 
de metalen kist en haakte de kabel er aan vast.
Meteen spoorden zij de paarden aan en met een uiterste 
krachtsinspanning trokken zij stapje voor stapje de kist 
uit het slijk op de bodem van het moer.
Daar verscheen het eerste ochtendlicht aan de einder en 
daar verscheen ook meteen een hoek van de metalen kist. 
Van opwinding slaakte een van de jongens een vloek: 
“Godnogantoe! Daar is onze schat!”
Maar nauwelijks had hij deze woorden gesproken of de 
paarden konden hun last niet meer houden. Langzaam 
werden zij terug naar het moer getrokken en één voor 
één zakten de paarden in het moer en verdronken in het 
zwarte water.
Verslagen stonden de jongens langs de rand van het 
water dat na een paar laatste luchtbellen veranderde in 
een zwarte spiegel.
Slechts enkele tellen was het doodstil.



Toen begon het water plotseling woest te kolken. Het 
zwarte water sloeg de jongens om de oren. Een zwart 
monster rees uit het water omhoog en klauwde in de 
oevers. Het was een gigantische zwarte hengst die 
brieste en klauwde met zijn hoeven waar de vonken van 
af sloegen.
Geloof me of niet, maar nog vaak wordt dit zwarte paard 
in de schemering in de bossen van de Buisse Heide ge-
zien, dolend en woest briesend. Een enorm paard dat 
zomaar vanachter elke boom kan verschijnen en 
verdwijnen of woest uit een der poelen kan opdoemen 
als een duivels monster.

Volg het pad dat naar het zuiden afbuigt. Hou rechts aan
Ga op het grote pad rechtsaf.
Aan het eind van het pad ga je linksaf over het grote pad. 
Blijf hier even wachten.



Foto: Fabienne van Lange

7. De Angorahoeve.

We keren nog even terug naar Henriëtte Roland Holst. 
Het kleine, pittoreske huisje voor je is de Angorahoeve 
en vormde het buitenverblijf voor het kunstenaarsechtpaar. 
Verder naar het westen, buiten het zicht, staat nog een 
boerderij langs het pad. Dat is de Annahoeve. Deze 
boerderij die vernoemd is naar de moeder van Henriëtte.
Henriëtte Roland Holst was aan haar moeders kant 
gerelateerd aan een andere bekende Nederlandse 
kunstenaar, Vincent van Gogh.

Loop een stukje naar het oosten.
Ga na de gebouwen rechtsaf het pad in.
Sla linksaf.



8. Heksen van Achtmaal

In dit bos tref je veel rododendrons aan. Een duister 
bos waarbij achter elke struik of boom zich wel iets kan 
schuilhouden. Heb je ook het gevoel dat er naar je gekeken 
wordt? Als je even om je heen kijkt kan het zomaar zijn 
dat je in dit bos een haastige schaduw ziet verdwijnen.

Laten we u waarschuwen. Het kan zomaar zijn dat je in 
de gaten wordt gehouden door heksen! 
Wat? Ja, heksen. Want die zijn er zeker in Achtmaal!  



9. Kee Appólonie

Heksen, zij zijn van alle tijden. Maar vroeger had je een 
paar vreselijke heksen in deze hoek. Kee Appólonie woonde 
in het dorp, maar zwierf vaak door deze bossen. Kee was 
een afzichtelijk mens. Ze stak haar magere neus graag 
in andermans zaakjes. Wellicht dat daardoor ook uit elk 
neusgat haren groeiden.
Men zegt ook wel dat zij in de bossen naar giftige kruiden 
zocht. In haar gammele huisje brouwde zij dan stinkende, 
duivelse dranken. Vermengd met suiker maakte ze daar-
van heerlijke snoepjes die zij uitdeelde aan de kinderen 
van Achtmaal. Hoe vaak zijn de kinderen van Achtmaal 
niet ziet geweest?

Loop nog eens wat verder.
Neem bij de splitsing het linkerpad



Bet Keunings

Bet Keunings woonde op de Acht-
maalseweg en als je haar zou zien 
zou je ook voor haar geen stuiver voor 
haar geven. Gedrongen, zo krom als 
een hoepel en lelijk als de nacht met 
van dat sluike piekhaar en twee gif-
tig groene ogen. 
Als zij van huis ging over het karres-

poor achter haar huisje dan was zij spoedig in rook op-
gegaan. Maar in haar plaats sloop er dan een verwaar-
loosde, zwarte kat rond. Tot diep in het bos kwam dit 
duivelse beest. 
Mocht je het tegenkomen, negeer het. Hoe hatelijk haar 
blik ook zal zijn, hoe venijnig ze ook naar je zal blazen en 
klauwen… doe of ze er niet is! Probeer haar vooral niet in 
te halen. Het zal je nooit lukken! Kom je te dichtbij, dan 
zal ze plotseling haar mensengedaante aannemen en je 
op de schouder tikken. Dan ben je in haar macht. Tenzij 
je haar hoger kan tikken dan zij heeft gedaan, bijvoor-
beeld op haar hoofd. Dan is de betovering verbroken.
Velen hebben al geprobeerd de zwarte kat dood te slaan. 
Sommigen joegen het zelfs met de zeis achterna, maar 
niemand heeft de zwarte kat of Bet Keunings ooit te 
grazen kunnen nemen.

Volg het pad tot het uitkomt bij het grote pad.

10. Bet Keunings



11. De Turfvaart

De stroom die hier loopt is de Turfvaart. Probeer je eens 
voor te stellen dat de stapels turf uit deze streken langs 
deze vaart werd afgevoerd in lange, platte schuiten, 
voortgeduwd door een enkele schipper of voortgetrok-
ken door een paard. Het eindstation van deze Turfvaart 
was het turfhoofd in Breda.

Sla rechtsaf het grote pad in
Neem het eerste pad rechts.



Er was eens een priester in Nieuwmoer die op een mooie 
zondagmiddag bij zijn collega in Achtmaal op de thee 
ging. In die tijd strekte de heidevlakten en bossen zich 
ver over het gebied uit. Het werd doorkruisd door vele 
paden en karrensporen en na een poosje fietsen had de 
priester geen idee meer waar hij was.
Daar stond een schaapherder met zijn kudde en de priester 
haastte zich naar de man.
“Zeg mij, beste herder, kunt ge mij helpen. Ik ben 
hopeloos verdwaald in deze wirwar van paden. Ik moet 
naar Achtmaal.”
De herder keek de priester eens droogjes aan en zei: 
“Maar eerwaarde, wat vraagt u me  nou? U moet uw 
schaapjes naar de hemel leiden. Een lange en ingewik-
kelde weg moet dat zijn. En nu gaat u me vertellen dat 
u niet eens de weg van Nieuwmoer naar Achtmaal kunt 
vinden.”
Tot de grote verbazing van de pastoor draaide de herder 
zich om en vertrok over de heide zonder hem ook maar 
één aanwijzing te geven.

Neem het tweede pad links.
Steek het brede pad over.

12. De verdwaalde priester



Dit gebied was eigendom van familie van de Wall. Zij 
bouwden hier een landhuis. Maar het was hier niet pluis. 
Tijdenlang werden de overleden familieleden op het land-
goed zelf begraven. Maar vaak zag men in de schemering 
vage gedaanten over het landgoed rondwaren. Zij leken 
uit mist te bestaan en bezorgden velen de koude rillingen 
als zij met hun holle ogen de voorbijgangers aanstaarden.

En dat was nog niet alles. Schrik niet als je in de late 
uurtjes nog in de buurt bent en klokken hoort luiden. Dit 
is het teken voor de geesten om uit hun grafkelders 
tevoorschijn te komen. Men zegt dat de doden inmiddels 
elders zijn herbegraven, maar hun geesten waren nog 
altijd hier rond.

Het pad zwenkt naar links. 
Blijf het volgen tot het op het grote pad uitkomt.
Sla linksaf tot u weer bij het Pannehûske bent.

13. Spokerijen op Wallsteijn



Stichting Legendejagers
Dit is één van de vele legendetochten, gemaakt door 
Stichting Legendejagers. Zij bieden meer tochten, boeken, 
belevingstochten, vertellerijen en andere activiteiten 
met legendes, sagen en geschiedenis in de hoofdrol. 
Kortom ga voor avontuur naar www.legendejagers.nl
legendejagers@gmail.com / 06-28352142 

© 2022 Stichting Legendejagers

Herberg ‘t Pannehûske
Het is geen goedkoop lokkertje als men zegt dat Herberg
‘t Pannehûske een unieke ambiance biedt om even de haastige 
sleur van het leven te ontvluchten. 
Dit kleine, intieme restaurant is gelegen bij landgoed Wallesteijn 
en aan de Oude Buisse Heide. Een perfect startpunt dus voor 
een heerlijke wandeling. Maar er is veel meer mogelijk.
 ‘t Pannehûske biedt ook vele mogelijkheden voor grotere 
gezelschappen. 

Streeknetwerk 
LandStad De Baronie
Streeknetwerk LandStad De Baronie streeft naar een vitale 
stad-landrelatie en een aantrekkelijke leef- en verblijfsomgeving.  
Het motto is: samen werken aan een streek waar het voor 
bewoners en bezoekers goed toeven is. Het streeknetwerk 
genereert in samenwerking met partijen uit de regio activiteiten 
en projecten die daaraan bijdragen. Kijk voor meer info op:
Baroniepoorten: www.baroniepoorten.nl
Streeknetwerkorganisatie: www.landstaddebaronie.nl
Op pad in de Baronie: www.magievandebaronie.nl

Natuurmonumenten
Dit gebied is eigendom van Natuurmonumenten. Er loopt ook 
een fraaie gedichtentocht van Henriëtte Roland Holst door 
dit gebied. Klik hier als je deze ook wilt lopen. 

Deze toch werd je
aangeboden door:

http://www.legendejagers.nl
mailto:legendejagers%40gmail.com?subject=
http://www.baroniepoorten.nl
http://www.landstaddebaronie.nl
http://www.magievandebaronie.nl
http://Klik hier 

