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De Menmoerhoeve is een bijzondere locatie binnen de 
gemeentegrenzen van Etten-Leur. Het is het perfecte 
startpunt om het natuurgebied de Pannenhoef te ontdekken. 
Dat prachtige natuurgebied, ingesloten door Etten-Leur en 
Zundert. Maar dat niet alleen. 
Natuurlijk is de Menmoerhoeve dé plaats waar je van het 
boerenleven kunt proeven. Letterlijk en figuurlijk. Je kunt 
er kijken naar het vee en er worden diverse gewassen ge-
teeld.
Maar er is nog een reden waarom de Menmoerhoeve de 
perfecte startplaats is voor deze tocht. Is de omgeving hier 
is in de loop der eeuwen getekend door de turfwinning.
Spectaculaire hoogteverschillen, moerassen en indrukwek-
kende monumenten typeren het landschap.
Deze ontdekkingstocht begint al bij de naam, Menmoer-
hoeve.

Een ‘men’ is een pad. ‘Moer’ is een term uit de turfwinning. 
Het is de zwarte veengrond die te drogen wordt gelegd 
tot de turf, maar ook de benaming voor de moerassen die 
achterbleven. Want deze tocht neemt je stiekem ook een 
beetje mee in de tijd van de turfwinning.

De Menmoerhoeve



Dit is het gebied dat je gaat verkennen:

1. De Menmoerhoeve - De Boerderij
2. De vijver - Stalkèrskes
3. Menmoerheidedreef - Mie Berkevoets
4. Wildert - Straatnamen en turf
5. Wildert - Littekens van de turfwinning
6. Schaapsven - Het verlangen van de boswachter
7. Turfvaart en het jaagpad
8. De Bak - Bijgeloof
9. De vistrap en de Bijloop
10 Padvindersven - Stalkèrskes voor de boswachter

De Lokker

De Landkaart
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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. 
Maar voor de duidelijkheid staat er bij de 
routebeschrijvingen telkens dit symbool en zijn de 
routebeschrijvingen cursief gedrukt.

Start bij 1: De Menmoerhoeve in Etten-Leur
Download hier de route op uw telefoon. Mocht onderweg 
de verbinding wegvallen, dan blijft u toegang hebben tot 
het bestand.

Wij wensen u veel legendarisch genoegen op deze tocht 
door een uniek stukje Pannenhoef!

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


1. De boerderij

Loop het terrein op. Ga tussen de schuur en de horeca het 
erf op en snuif de sfeer van een boerenbedrijf eens op. 

Loop recht door over het pad tussen de groentetuinen en 
de paardrijbak. aan het eind ga je rechtsaf. 

Bezoek, als je daar zin in hebt gerust even de vlindertuin, 
links in het bos.

Vervolg de weg (pad gaat langs de rand van het terrein)



2. Stalkèrskes

Ga halverwege het bos linksaf. 

Daar ligt een alleraardigst vennetje. Een kleine oase in 
deze drukke tijden. Niemand kent de waarde van dit kleine 
watertje beter dan de boer zelf. 

Het zijn de dwaalichten of zoals ze hier zeggen de stalkèrskes. 
Betoverende, kleine lichtjes die je wel eens ziet boven 
moerassen en vennen. Hoe vaak had de boer hier na het 
ondergaan van de zon de dwaallichtjes over het water zien 
scheren?
Hoe vaak verwonderde hij zich over hun stralende licht. 
En hoe bang was hij dat, wanneer anderen het zouden 
ontdekken, die dwaallichtjes voorgoed zijn idyllische vijver 
zouden verlaten. Dus jarenlang koesterde de boer dit 
geheim als waren het kostbare juwelen.



3. Mie Berkevoets

Volg het pad aan de linkerkant van het bos naar het westen
Aan het eind ga je linksaf
Aan het eind ga je rechtsaf tot je op een zandpad komt. 
Dit is de Menmoerheidedreef.

Blijf even staan en kijk eens goed om je heen. Zie je ergens 
een oud vrouwtje met en geit aan een touw? Verstop je dan 
in de bossen. Want daar is Mie Berkevoets met één van 
haar geiten.
Ze woont op de Sprundelse baan en dwaalt langs de 
landerijen terwijl zij links en rechts wat gras wegsnijdt om 
het aan haar geit te voeren. Niets kwaads, zou je zeggen. 
Maar oh, wie dat denkt ziet het vuur van de hel niet in haar 
ogen glinsteren.  Wee degene die in haar slechts een 
onschuldig oud dametje ziet, die zal ten prooi vallen aan 
haar duivelse kunsten.



Lang geleden liep zij langs een korenveld langs de 
Menmoerheidedreef. De boer, die wist welk een kwaad 
schepsel Mie was, snauwde haar toe. 
“Wegwezen Mie! Gij komt met jouw klauwen nie aon mijn 
fraai koren. Kik hoe ‘t glanst in de zon. Dit jaor zal ik de 
mooiste oogst binnenhaole van de hele streek. Dus vort, 
wegweze hier, heks!”
Mie glimlachte slechts, haakte de sikkel aan haar riem en 
maakte met haar hand een gebaar. Het leek bijna liefko-
zend, alsof zij het koren wilde strelen.
“Je hebt inderdaad prachtig koren, boer. Prachtig koren! 
Jammer dat je woorden naar een arme oude vrouw zo 
onvriendelijk zijn.” Meer zei ze niet en ze liep kalm door. 
De boer riep haar spottend enkele scheldwoorden na.

Het koren groeide en groeide. Prachtige aren verschenen 
aan de stelen en de boer pochte dat niemand dit jaar mooier 
graan binnen zou halen dan hij.
Toen, in de oogstmaand haalde men het koren van het 
land en de knechten gingen het graan dorsen. Maar hoe 
vaak of hoe hard zij ook op het graan sloegen... 
... geen korrel graan kwam er uit! 

En iedereen wist, dit was de Kwade hand van 
Mie Berkevoets. Onthou die naam goed...! 
Een gewaarschuwd man telt voor twee!
 



4. Straatnamen en turf

Ga linksaf en volg de Menmoerheidedreef. 

De turfwinning heeft het landschap in deze streken flink 
vervormd. Velen maakten lange dagen om de turf te win-
nen en te vervoeren. Degenen die het ‘bruine goud’ dol-
ven kenden maar een armoedig bestaan. Slechts de enke-
ling, grondeigenaar en verkoper van de turf had er profijt 
van en werd rijk over de rug van vele, vele arbeiders.

Het is duidelijk dat de naam van dit pad te maken heeft 
met de turfwinning. We lazen daarstaks al over de her-
komst van de naam Menmoer. Dit was dus een pad door 
een mengeling van moerassen en heidevlakte. 

Einde Menmoerheidedreef linksaf. 
Je komt op de weg uit (De Wildert). 

Ook ‘wildert’ is een oude benaming voor onontgonnen 
grond. In de Wildert moest dus de turf nog gewonnen wor-
den, het veld nog bebouwd. Vaak gaat het om zandgrond. 

Ga rechtsaf. 
Aan het eind ga je weer rechtsaf met de weg mee. 
Je blijft op de Wildert aan weerszijden geflankeerd door 
majestueuze beuken.
In de volgende bocht ga je linksaf met de weg mee. 



5. Littekens van de turfwinning
 

Kijk halverwege eens naar rechts. Op dit punt is duidelijk te 
zien hoeveel turf is afgegraven in de loop van de tijd. 
Turfwinning in deze streken kwam op gang in dertiende 
eeuw, maar zelfs in de eerste helft van de twintigste eeuw 
werd er nog op grote schaal turf gewonnen. 

Her en der in het landschap staan de bakens van het 
project ‘Verdwenen Venen’. De hoogte van deze bakens 
geeft telkens aan hoeveel de bodem op die plek is gezakt 
door de turfwinning. Elk baken is voorzien door een prachtig 
gedicht van Geert de Kockere.
Stel je eens voor, Brabant lag op sommige punten wel vier 
meter hoger dan nu.

De veenpaal bij de Lokker 
op de Pannenhoef



6. Het verlangen van de boswachter

In de bocht ga je rechtdoor, langs de slagboom, het zand-
pad op terwijl de Wildert verder gaat onder een prachtige rij 
rode beuken. 
Aan je rechterhand tref je het Schaapsven, tenminste als je 
het kunt zien liggen tussen de moerasbegroeiing. 
Aan de linkerkant zie je in de verte het Wildertven. 

Zou dit moerassige land niet de perfecte plaats zijn 
voor die stalkèrskes? Dit lommerrijke, slingerende pad 
werd ook bereden door de boswachter onderweg naar huis 
na een bezoek aan de boer op de Menmoerhoeve. Als 
hij sprak over stalkèrskes begon er diep van binnen altijd 
een verlangen te groeien om zelf die prachtige dwaallichtjes te 
kunnen aanschouwen. Maar als de boswachter hem 
vol verlangen vroeg waar hij die stalkèrskes kon vinden, 
zweeg de boer. Zou hij, boswachter van de Pannenhoef 
dan echt nooit die stalkèrskes in zijn eigen bos zien? Het 
stemde de arme man treurig en hij keek altijd aandachtig om 
zich heen. 
En dat zou jij op deze legendetocht ook moeten doen! Want 
legendarische zaken zijn soms moeilijk te ontdekken. 

Volg het pad over het bruggetje en blijf op het ‘dijkje’ even 
met ons mee mijmeren.



7. Turfvaart en jaagpad

Aan de zuidkant stroomt de Turfvaart, aan de noordkant, 
de Bijloop. 
De Turfvaart is in 1620 gegraven om de turf af te voeren 
naar het turfhoofd in Breda. Elke turfvaart werd aan één of 
twee kanten geflankeerd door een jaagpad. De turfstekers 
trokken zelf hun turf in platte schuiten over de vaarten of 
spanden trekpaarden in voor dat doel. Om de paarden aan 
te sporen liep er een jongen mee. Dit was een ‘jager’, maar 
het heeft dus niets te maken met de jacht op wild.
Verderop, buiten de Pannenhoef loop je precies in het 
verlengde van dit pad over een straat met de naam 
Schuitvaartjaagpad. En dat is geen toeval!
Stel je eens voor dat je op dit jaagpad de zware vracht 
voorttrekt, helemaal tot het turfhoofd in Breda.

Volg het jaagpad. Het brede water aan de rechterkant van 
het jaagpad is De Bak. 



8. Bijgeloof

Een uitstekend moment om even terug te gaan naar onze 
boswachter die nog altijd verlangend uitkeek naar die 
stalkèrskes op de Pannenhoef. 
Hoe de arme man ook bleef aandringen hem te vertellen 
waar hij de stalkèrskses kon vinden, zweeg de boer in alle 
talen. 
Toen was de boerin erbij gekomen. Ze had hen nog een 
borrel ingeschonken en ze had hem met samengeknepen 
ogen toegefluisterd. 
“Stalkèrskes zijn kleine vlammekes.... zieltjes van onge-
doopte, overleden kindjes. Ze zijn levensgevaorlijk. Ze lok-
ken oe in de moerassen in de hoop dat gij ze naor d’n he-
mel kan brengen. En zo zeker dâ gij in de moerassen zal 
verdrinken, zullen zij hun zin krijgen.” 
De koude rillingen waren hem over de rug gelopen en hij 
had er met geen woord meer over gerept.
De waarschuwing van de boerin was niet mis te verstaan. 
De verhalen van de boer waren sterk geweest. De drank 
evenzo en de tijd? Die was voorbij gevlogen. Haastig 
maakte de boswachter dat hij weer op de bok kwam. Hij 
vertrok door het nachtelijke bos. Het rijk van de uil en de 
vos.



9. De Vistrap en de Bijloop

Het jaagpad slingert het bos in. 

Nu de turfvlotten er niet meer drijven hebben de vissen hier 
weer het rijk alleen. Je passeert een vistrap waarlangs de 
visen de overstort kunnen passeren.
Even voorbij de vistrap zie je twee stromen samenkomen. 
De beek die zich bij de Bijloop voegt is ...de Bijloop.  Wat 
twee beken met dezelfde naam? Hoe zit dat?

Deze beek komt van het westen en zorgt voor zuiver wa-
ter, westwaarts in het reservaat de Lokker. Aan de Lokker 
en de bijloop zit nog een aardig verhaaltje. De Lokker was 
het enige ven dat niet werd drooggelegd in de vorige eeuw. 
Van heinde en verre kwamen de mensen hier zwemmen, 
mannen en vrouwen door elkaar! “Afreus!” riep de pastoor 
ontsteld uit en liet in 1938 de bijloop verleggen door de 
Lokker zodat deze leegliep.
Gelukkig zijn alle vennen inmiddels in ere hersteld en dat 
maakt de Pannenhoef tot zo’n uniek natuurgebied.



10. Het Padvindersven

Loop verder en ga over het bruggetje linksaf. Het pad buigt 
naar rechts. 
Volg het pad. Het buigt verderop weer naar rechts af, 
de heide op. Aan je linkerkant verschijnt weldra het 
Padvindersven. 

Een bijzondere plek. Het is natuurlijk een prachtig ven 
maar met een onduidelijke historie. Sommigen beweren 
dat op deze plek kinderen uit de Randstad kwamen 
aansterken. Hier sloegen ze hun tenten op en speciaal 
voor dit kampement was een waterput gemaakt. Rondom 
de put stond een ring van beuken.

Of was het toch anders? 

Dit mooie verhaal wordt overschaduwd 
door de bewering dat boeren uit de omtrek 
op de plek van de beukenring het 
vee begroeven dat onder verdachte 
omstandigheden was gestorven.
Hoe dan ook. Het is een prachtige plek. 
De plek waar we je zullen vertellen hoe 
het met onze arme boswachter afliep.

De beukenring in vroeger tijden



Stalkèrskes voor de boswachter

Onderweg van de Menmoerhoeve naar zijn huis met de 
Zwarte Schuur, midden in de Pannenhoef, doorkruiste de 
boswachter menigmaal een moeras of slingerde het pad 
zich om de vele vennen. Ditmaal was het nieuwe maan en 
het was dus aardedonker. Zelfs het paard kon maar amper 
het pad onderscheiden en meerdere malen leken zij in de 
drassige bermen te geraken.
Hij had de moed al opgegeven. Nooit van zijn leven zou hij 
die misleidende stalkèrskes zien. Wat had die boerenvrouw 
ook weer gezegd? Ze lokten je het moeras in zodat jij zou 
sterven en zij naar de hemel konden. Vresellijk!
De gedachte was nog maar amper in hem opgekomen toen  
er in die diepe duisternis vage, blauwige lichtjes versche-
nen. Ze dansten vrolijk heen en weer. Zo lieflijk en vredig...

“Nee, dat zijn geen stalkèrskes. Daor loopt zowaor iemand 
in ‘t moeras! Hé, gij daor! Terugkomme... ‘t is stik gevaorlijk 
daor! Ge zul nog wegzakke.”



Maar hoe de boswachter ook riep. De lichtjes dansten voort 
en langzaamaan leken ze te verdwijnen. Op één na. Dat 
ene lichtje leek steeds groter te worden. Had die zotte wan-
delaar dan toch naar hem geluisterd?
Maar nee. Toen het lichtje tot vlakbij de kar was genaderd, 
zag de boswachter dat het licht door niemand werd gedra-
gen. Dit was... dit was een stalkèrske. En hoe mooi was dit 
licht? Hoe helder en zuiver?
Het lichtje zweefde tot vlak voor de neus van het paard. Dat 
begon automatisch te lopen nu het pad voor hem duidelijk 
verlicht werd.
En zo kwam de boswachter uiteindelijk toch nog thuis, 
dankzij het stalkèrske!

Het pad buigt mee met de heide. 
Ga rechtdoor op de driespong. Je loopt het bos uit.
Aan het eind kom je op de Zundertse weg. 
Ga linksaf (Kwekerijweg)
Volg het pad tot je weer op de Wildert bent. 
Ga hier rechtsaf en in de volgende bocht linksaf.
Ga rechtsaf de Menmoerheidedreef op. 
Ga rechtsaf het terrein van de Menmoerhoeve op en volg 
het pad tot aan de boerderij. 



12. Maar wacht even...

Ook al heeft de boer nooit gesproken over de stalkèrskes 
bij zijn vijver, de boswachter heeft ze uiteindelijk wel 
in het bos ontmoet. De boer echter zou het zich nooit 
vergeven als de stalkèrskes zijn eigen vennetje niet 
meer aan zouden doen.
Daarom is dit de plek waarop je ons een kleine belofte 
moet doen:
Vertel iedereen hoe mooi het hier is, hoe fijn het is op 
de Menmoerhoeve. Vertel over die akelige Mie Berkevoets, 
maar vertel niemand... zelfs de boerin niet, over de 
stalkèrskes op de Menmoerhoeve! 

Afgesproken?



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 

© 2021 Stichting Legendejagers

De menmoerhoeve
Bij de Menmoerhoeve kunt u genieten van mooie, lekkere en 
lokale producten. In hun restaurant serveren zij gerechten met 
producten uit hun eigen groentetuin en vlees van hun eigen 
vee. Beleef de Menmoerhoeve zelf door een wandeling te 
maken langs de fruitgaard, groentetuin, door de vlindertuin en 
langs de vele dieren. Tevens bevinden zich op de Menmoerhoeve 
25 campingplaatsen en bieden zij een uitgebreid scala aan 
spelactiviteiten voor groepen.
Kijk voor meer info op: www.menmoerhoeve.nl

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

Brabants Landschap
Natuurgebied de Pannenhoef is eigendom van Brabants 
Landschap.
Kijk voor meer info op: www.brabantslandschap.nl

Deze toch werd je
aangeboden door:

http://www.legendejagers.nl
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