Pan van Persijn
De Pan van Persĳn, kortweg Panbos genoemd, is een
geliefd wandel- en speelbos. In dit bosrĳke duingebied is in
alle jaargetĳden wel iets te beleven. In de zomer biedt het
bos verkoeling door de vele schaduwrĳke plekjes. In het
najaar is het kleurenspel van de bladeren aan de bomen
prachtig om te zien. Kom ook eens in de winter, als het bos
er sprookjesachtig mooi uitziet onder een witte deken van
sneeuw en rĳp. En in het voorjaar is het bos een kleurenzee bĳ het ontluiken van de bloemen en de struiken.
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Natuurmonument Berkheide
Panbos maakt deel uit van het natuurmonument Berkheide dat in Katwĳk en Wassenaar ligt. De duinen in
Berkheide dienen niet alleen als kustwering, maar ook als
drinkwatervoorziening. Een groot deel van de inwoners
uit Zuid-Holland drinkt namelĳk duinwater uit Berkheide.
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Activiteiten
Panbos heeft veel te bieden voor jong en oud. Zo vinden
de kleintjes het leuk om naar de dieren te kĳken in het
hertenkamp, de geitenweide of één van de vĳvers. Grotere
kinderen kunnen zich uitleven op de speeltoestellen. Voor
sportieve bezoekers zĳn een sportveld en trimtoestellen
aangelegd. De bezoeker die meer ziet in ontspanning, zal
de ligweiden een prima plek vinden om te vertoeven.
Vanzelfsprekend kan ook de natuurliefhebber zĳn hart
ophalen in dit prachtige gebied. Breng ook eens een
bezoek aan het Restaurant Het Panbos.

14 Sportveld

9

10

10 Losloopgebied honden

12

11

11 Hertenkamp
12 Vĳver
13 Achteruitgang richting strand (3 km)

14
6

8

5

4

7
3

Wandelroutes
Er zĳn twee wandelroutes in het bos uitgezet, een korte
wandeling van 1,6 km en een langere wandeling van
2,9 km. Op de achterzĳde van de folder staan de routes
aangegeven.
Naast deze twee wandelingen is het mogelĳk om vanuit
Panbos naar de duinen en het strand te lopen. U volgt dan
het eerste gedeelte van de lange wandelroute (oranje bordjes) en u verlaat bĳ de aangegeven achteruitgang het bos
(volg de bordjes ‘strand’). Met een gemiddeld wandeltempo
is het ongeveer een uurtje lopen naar het strand.
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Lange wandelroute 2,9 km
Natuurpad 1,6 km
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