Mooie natuur
In het bos komt u verschillende bomen (eiken, iepen, populieren en
kastanjes) en planten (salomonzegels, boshyacinten en varens) tegen. Er
leven ook veel dieren in het bos, zoals reeën, konĳnen, eekhoorns, egels
en vossen. Vooral in de ochtend- en avondschemer kunt u deze dieren
tegenkomen. Er zĳn ook veel vogels te horen en te zien: de nachtegaal,
groene- en bonte specht, torenvalk, sperwer, bosuil, wielewaal en buizerd.
Verder kunt u volop kleine zangvogels beluisteren. Misschien hoort u wel
een roodborstje, winterkoning of koolmees.
Er zĳn verschillende mogelĳkheden om dieren van dichtbĳ te bekĳken.
Een hoogtepunt is het hertenkamp. Ook zĳn er vĳvers met eenden en
ganzen en is er een kippenhok.

(Panbos)

Dagkaarten voor het Panbos kunt u kopen bĳ de automaat of aan het loket
bĳ de ingang van het bos. Jaarkaarten zĳn te koop bĳ de ingang of bĳ de
woning van de boswachter. Kinderen tot 16 jaar mogen gratis gebruik
maken van Panbos, onder begeleiding van een volwassene (maximaal vier
kinderen per volwassene).
Groepsbezoek
Om te voorkomen dat er te veel groepen op hetzelfde tĳdstip het Panbos
bezoeken, is vooraf overleg met de boswachter nodig. Wilt u Panbos met
een groep bezoeken, stuurt u dan een e-mail naar de boswachter: de heer
Haasnoot, hhaasnoot152@hetnet.nl. Geeft u aan om welke datum, welk
tĳdstip en welke school het gaat. Geeft u ook door hoeveel personen
het betreft. Vermeld ook uw telefoonnummer zodat de boswachter
gemakkelĳk contact met u kan opnemen.

Op het informatiebord bĳ de hoofdingang kunt u meer lezen over de
planten en dieren die in het bos te vinden zĳn.
Het Panbos is alleen toegankelĳk voor wandelaars op de paden en speelweiden. Door deze afspraak ontstaan er rustige bosgebieden, waar jonge
aanplant een kans van slagen krĳgt en waar vogels en andere dieren zich
kunnen terugtrekken.

Bereikbaarheid
U vindt het Panbos aan de Wassenaarseweg 152a in Katwĳk. Er is beperkte
mogelĳkheid om uw auto te parkeren. Panbos is goed te bereiken met het
openbaar vervoer.

Een stukje geschiedenis
De gemeente Katwĳk kocht het Panbos in 1955 van de familie Jochems.
Het landgoed was in slechte staat. Vanaf begin 1900 werd het landgoed
voor veel doeleinden gebruikt, onder andere als weide- en teelgrond. De
Tweede Wereldoorlog betekende een grote aanslag op het bos. Sporen van
de oorlog zĳn nog steeds in het bos aanwezig. Het meest opvallend is de
Atlantikwall. Deze muur werd aangelegd in opdracht van de Duitse
bezetter en moest bescherming bieden tegen eventuele aanvallen van
bevrĳders vanuit zee.
Ook werd er kostbaar hout gekapt om loopgraven van te maken. Aan het
onderhoud en herstel werd bĳna niets gedaan. Om te voorkomen dat het
bos nog verder werd aangetast, besloot de gemeente Katwĳk het bos te
kopen. Dat kon door de steun van het Rĳk en de provincie Zuid-Holland.

Informatie
Gemeente Katwĳk:
(071) 406 5000
Boswachter:
(070) 345 93 59/ 06-12052047
Restaurant Het Panbos: (070) 511 25 95
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Pan van Persijn

Opening en entree
1 april tot 1 oktober: 8.00 tot 20.30 uur
1 oktober tot 1 april: 9.00 tot 17.00 uur

Colofon
Gemeente Katwĳk
Postbus 589
2220 AN Katwĳk
Tel: (071) 406 5000
www.katwĳk.nl
21-09-17 17:37

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.
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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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