
Menroute Boswachterij Westerschouwen      
 
Voor deze route dient u te beschikken over het koetsiersbewijs en heeft u een sleutel nodig voor het 
toegangshek. Leden van de menvereniging kunnen via het secretariaat deze verkrijgen, niet leden 
kunnen de sleutel tijdelijk verkrijgen tegen betaling van een borgsom. Een sleutel voor de niet leden is 
verkrijgbaar bij: Boerderij “Molenberg”, Hogeweg 53 te Burgh-Haamstede, tel. 0111-654400, zie voor 
openingstijden www.boerderijmolenberg.nl, of bij het Paardenhotel, Meeldijk 4a te Burgh-
Haamstede, tel. 0653359434, www.paardenhotelburgh.nl. Bij beide plaatsen kunt u vrij parkeren.  
 
Voor deze prachtige menroute  door de Boswachterij zijn wij te gast bij Staatsbosbeheer.  
Regels zijn: 

 Rekening houden met andere gebruikers van het bos, de route kruist regelmatig andere 
paden, let op! 

 Slagboom achter u sluiten. 

 De sleutel mag alleen door u zelf gebruikt worden. 

 Maximaal 2 paarden voor de koets. 

 Galopperen is niet toegestaan. 

 Geen troep achterlaten in het bos. 

 Het uitgereikte gele nummerplaatje moet op verzoek van een boswachter getoond kunnen 
worden. 

 Niet buiten de menpaden rijden. 
 
De route: 
Het start- en eindpunt van de route is op de parkeerplaats  “Het groene Duin” aan de Adr. v.d. Weijde- 
weg, aan het eind van de Bosweg in Burgh-Haamstede.  Daar kan ook in- en uitgespannen worden. 
Houd er rekening mee dat het in de zomermaanden daar betaald parkeren is (bij “de Molenberg” en 
Paardenhotel is het ook in de zomermaanden vrij parkeren). De start is via het fietspad bij de ingang 
van de parkeerplaats en wordt aangegeven door paaltjes met een spaakwiel en een nummer op  
groen label. De hoge kant van het paaltje geeft de rijrichting aan. 

 
menpadpaal       afsluithek     

 
Na paal 1 komt u bij het afsluithek, dit kan met de sleutel geopend worden. Sluit het hek achter u 
weer af. U kunt kiezen voor een korte-, of lange route. 
 
Route 1:  palen 1 tot 12, verder 32 tot 37 volgen    lengte 4 km. 
Route 2:  palen 1 tot 21a, 21b verder 29 tot 31, 12, 32 tot 37 volgen  lengte 7,6 km. 
Route 3:  palen 1 tot 31, 12, 32 tot 37 volgen    lengte 9 km. 
 
Voor de GPS kunt u de route downloaden op: http://home.hccnet.nl/w.l.hoogenboom/gps/LangeMenroute/Grote_route_Burgh-Haanstede.html 
 

Nog 8 andere menroutes via : www.menverenigingschouwenduiveland.nl  

http://www.boerderijmolenberg.nl/
http://www.paardenhotelburgh.nl/
http://home.hccnet.nl/w.l.hoogenboom/gps/LangeMenroute/Grote_route_Burgh-Haanstede.html
http://www.menverenigingschouwenduiveland.nl/


Kaart “BOSROUTE”, Boswachterij Westerschouwen 
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