
 Pannenkoeken Route

Heerlijke uitwaaiwandeling voor het hele gezin. Starten met lekkere koffie bij Gasterij De Toren en na een flinke
wandeling dwars door de natuur pannenkoeken eten bij Pannenkoekenhuis Midden op ’t Land.

In het broedseizoen, van ± 1 maart tot ± 15 juli kan een deel van een wandelroute door boerenland zijn
afgesloten voor wandelaars. Let op de ingangsborden bij een weidegebied. De overige 9 maanden kun je hier
heerlijk wandelen!
Honden, aangelijnd en loslopend, mogen niet door weilanden ivm overbrengen van de ziekte Neospora op
koeien.

Startpunt: Gasterij de Toren
Lengte: 13,6 km
Duur: 3,5 uur

Je kunt op 2 manieren deze wandelroute op jouw smartphone gebruiken:

1. Scan met je smartphone deze QR code (als je geen QR code scanner hebt kun je deze
downloaden in de appstore). Zet je GPS aan en je kunt op pad!

2. Ga op je smartphone naar www.struinenenvorsen.nl > routes > Wandelen > GPS - en
knooppuntenroutes > Pannenkoeken Route. Zet je GPS aan en je kunt op pad!

Onderweg geeft de gps aan waar je in de route bent. De gps kan ook even uitgezet worden om
batterijen te sparen.

Met deze knop ga je weer terug naar de route.

Struinpunt, een deelnemer van Struinen en Vorsen. Daar is altijd iets te beleven!

Vorspunt, een streekverhaal.

Wandelknooppunt

Fietsknooppunt

Struinen = rondlopen, om te zien of je er iets kunt vinden
Vorsen = onderzoek doen, nasporen.

Wat de overige icoontjes betekenen staat in de legenda.

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/pannenkoeken-route/
https://www.struinenenvorsen.nl/legenda/


 Pannenkoeken Route

Startpunt - Gasterij de Toren ⟶  Gasterij De Toren - De oudst werkende boerderij van Nederland ⟶  86 ⟶

44 ⟶  43 ⟶  42 ⟶  38 ⟶  45 ⟶  69 ⟶  70 ⟶  37 ⟶

Pannenkoekenhuis en Camping Midden Op 't Landt - PolderPannenKoeken ⟶  38 ⟶  45 ⟶  46 ⟶

86 ⟶  Eindpunt - Gasterij de Toren ⟶

https://www.struinenenvorsen.nl/
https://www.struinenenvorsen.nl/routes/pannenkoeken-route/


 Pannenkoeken Route

Pannenkoeken Route  - 13,6 km  -  wandelen - 3,5 uur  - 60 % onverhard

S = struinpunt, deelnemer van Struinen en Vorsen
V = vorspunt, een streekverhaal
W = wandelknooppunt
LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, RI = richting

Openbaar vervoer: raadpleeg 9292.nl voor de actuele reisinformatie

Deze route kun je ook in twee etappes lopen van elk ± 7 km, ga je wel 2 x pannenkoeken eten en start je met de
noordelijke etappe bij het Pannenkoekenhuis.

Start- en eindpunt: P-plaats Gasterij De Toren, Benedeneind 279, Benschop. GPS-coördinaten 52.003321, 4.952335

1. S/V Recreatie Landschap Rosenboom / Gasterij De Toren, Benedeneind 279, Benschop – De oudst werkende
boerderij van Nederland.

2. Start de wandeling  bij W 86, het knooppunt bevindt zich tegenover de Gasterij, aan de overkant van het water;
3. Volg de oranje pijltjes naar W 44: bruggetje – LA parkeerplaats Gasterij – RD over de camping naar de

Achterkade.    
4. W 44  -  W 43  -  W 42 -  W 38 - via brug over Benschopper Wetering  - RA.
5. Zin in een break, dan LA 250 m voor het Pannenkoekenhuis.
6. W 38  -  W 45  -  W 69 – Noordzijdsekade met uitkijktoren LA.
7. W 70  - LA Damweg  -  (oud bordje W 92) – W 37. LA  je wandelt over het autoluwe Benedeneind Noordzijde naar

het eindpunt en passeert:
8. S/V Pannenkoekenhuis en Camping Midden op ’t Landt, Benedeneind NZ 430a, Benschop – PolderPannenKoeken.
9. W 38  -  W 45  -  W 46  -  W 86.

10. P-plaats Gasterij De Toren. Eindpunt bereikt
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