
 
      

 

Pannenhoef en Lokkerberg. 

Het gebied is ongeveer 580 Ha. groot. Van de 14de tot de 17de 

eeuw werd in dit deel van Noord-Brabant de laag hoogveen 

afgegraven tot de zandondergrond. Er ontwikkelde zich 

moerasheide. Vanaf 1800 werden heidevelden geleidelijk ontgonnen 

tot bos en cultuurland. Later werden vennen en andere lage delen 

opgehoogd. 

Door het uitgraven van de bestaande beek de Bijloop werd het 

gebied ontwaterd. Op de drooggevallen venbodem van De Lokker 

ontwikkelde zich natte heide en rietveld, moerasbos van wilgen, 

elzen en berken. Door het plaatsen van stuwen in de Bijloop steeg 

het waterpeil. Het verzuurde moeras van De Lokker werd er weer 

mee gevoed, wat zorgde voor een herstel van de amfibieënstand.  

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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Zundertseweg 66 

4876 NL Etten-Leur  

0765961602 

www.menmoerhoeve.nl 
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U vertrekt vanaf de parkeerplaats van de Menmoerhoeve.  

Bij het verlaten van de oprit gaat u links af. Fiets naar de kruising van de 

Zundertseweg met de Sprundelsebaan. U bent nu bij knooppunt 6 

 

U gaat nu Linksaf de Sprundelsebaan op richting knooppunt 76. Deze weg 

is de weg van Etten-leur naar Sprundel. U gaat op de rotonde linksaf 

richting knooppunt 77 de Voorendeindseweg op. U komt langst molen de 

hoop. Deze molen is een ronde stenen bergkorenmolen en werd in 1840 

gebouwd. De molen is nog in werking en te bezoeken op dinsdag van 

10.00-15.00 en elke 1ste en 3de zaterdag van de maand van 10.00-14.00 

verder op afspraak.  

 

Ga de 5de weg linksaf de Ommegangstraat in. Neem vervolgens de eerste 

straat rechts de akkerstraat. U volgt knooppunt 9. De akkerstraat gaat 

over in de klein Zundertseweg. Mocht u tijd hebben dan kan u hier 

rechtsaf gaan u vind dan aan de linkerkant landwinkel Ossenblok. Hier 

kunt u terecht voor ambachtelijke kazen, sappen, groente en andere 

producten. De kazen en melkproducten worden door ossenblok zelf 

gemaakt. 

 

Op de Klein Zundertseweg neemt u de tweede straat links de turfstraat. 

Bij de kruising gaat u rechtdoor. Vervolgens neemt u op de volgende 

kruising de afslag rechts de Oosteindseweg op. U volgt nog steeds 

knooppunt 9. De Oosteindseweg gaat over in de Lokkerberg. U bent nu bij 

knooppunt 9, ga hier rechtdoor en volg knooppunt 86. U fietst hier 

natuurgebied de Pannenhoef in. Blijf op het fietspad met de witte palen 

en kijk uit voor wandelaars. Op de tweesplitsing bij knooppunt 86 gaat u 

linksaf richting knooppunt 87. Op de y-splitsing houdt u links aan. U fiets 

het natuurgebied weer uit.  

 

 

 

Aan het einde van het fietspad bent u bij Knooppunt 87. U gaat hier 

rechtsaf en neem de eerste straat links. De Ticheltsebergstraat in, kijk ui 

met oversteken.  U volgt knooppunt 17. Blijf de weg volgen tot het einde 

van de weg. U bent nu bij knooppunt 17 op de Rijsbergseweg. Hier gaat u 

linksaf. Ga hier richting knooppunt 11. Bij knooppunt 11 gaat u richting 

knooppunt 21 rechtdoor over de Rijsbergseweg.  

 

Tegenover de naaldstraat aan de linkerkant van de weg vind u de 

gedenknaald. Deze is ter nagedachtenis aan de eerste gemotoriseerde 

vlucht van Nederland die vanuit hier heeft plaats gevonden door de 

gebroeders Wright op 27 juni in 1908. Elk jaar vind er rond deze datum 

een wandeling plaats onder begeleiding van een gids. 

 

Als u bij knooppunt 21 bent gaat u linksaf de Klappenberg op. U volgt 

knooppunt 19. Kijk hier uit met oversteken van de weg. U gaat op de 

Klappenberg de 1ste straat links het schuitvaartjaagpad op. U volgt nog 

knooppunt 19. U fietst hier tussen natuurgebied de schuitvaart. Sinds 

2016 wordt hier een nieuw natuurgebied ontwikkeld waardoor er een 

natuurlijke verbinding ontstaat van Breda tot en met Kalmthout.  

 

Aan het einde van het Schuitvaartjaagpad gaat u rechtsaf de 

Zundertseweg op richting knooppunt 89. Blijf op de Zundertseweg fietsen 

tot u terug bent bij de Menmoerhoeve. 

 

 

 


