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Uw jaarkaart is geld waard!
Vraag binnen naar uw  

beschermersvoordeel.
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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 men het gebied  
in de 19de eeuw te ontginnen tot bos en landbouwgrond.

Steun ook de Natuur ‘dichtbij huis’ en word beschermer voor slechts €15,- per jaar.  
U steunt er de Brabantse natuur mee én geniet zelf ook van vele voordelen.  
www.brabantslandschap.nl 

D e  P a n n e n h o e f

Heikikker
De heikikker is voor het ongeoefende oog moeilijk te onderscheiden 
van de veel algemenere bruine kikker. Behalve dan in de paartijd, in 
het zéér vroege voorjaar. Dan kleuren de mannetjes hemelsblauw. 

Jammer genoeg maar voor een paar dagen.

Heideblauwtje
De rups van deze fraaie blauwe vlinder leeft in symbiose met 
mieren, met name de zwarte wegmier en de akkermier. De mieren zijn 
zo dol op de stroperige zoete vloeistof die de rups afscheidt, dat er zelfs 

waarnemingen gevonden zijn van mieren die bij een eitje wachten tot 
de rups eruit komt.

 
Klapekster

Deze kleine roofvogel heeft een nogal lugubere manier van voedsel 
verzamelen. Hij spietst zijn prooien op scherpe uitsteeksels, 

zoals doorns, takjes en zelfs prikkeldraad. Schrik er dus niet 
van op als je een dode muis aan een tak ziet bungelen.  

Menmoer
Vanaf circa 1400 is hier turf gewonnen. De naam Menmoer-
hoeve komt dan ook van de gebiedsnaam Menmoer, wat een paadje 

of pad door de moer oftewel het moeras betekende.

Meer weten over  
De Pannenhoef ? 

Scan de QR-code.

Brabants Landschap
natuur dichtbij huis

fotografie  ˘  Marijn Heuts (2x), Erik de Jonge, Huub Smeding   |  ontwerp  ˘  studio x-hoogte, Tilburg

Word beschermer!


