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Zwarte paaltjesroute De Zilk 9,1 km 
Start: ingang De Zilk 

U volgt deze route van 9,1 km de zwarte routepaaltjes vanaf ingang De Zilk. Via de eeuwenlang begraasde kopjesdui-
nen, oude percelen met eiken hakhout en de Roggepan komt u langs het grensraster met het Zweefvliegveld. Het pad 
brengt u vervolgens langs het Grote Vlak in de richting van het Haasveld. Hier stond vroeger een duinboerderij. De  
greppels uit die tijd zijn nog duidelijk zichtbaar in het landschap. Via de Vogelenvelderweg en de -brug komt u weer uit 
bij ingang De Zilk.  
 
 
1. Vanaf ingang De Zilk volgt u via de klinkerweg de 

zwarte paaltjesroute die in het begin samenloopt met 
de paarse. Bij de Y-kruising naar links het zandpad op, 
het bos in en verderop bij de kruising van paden 
linksaf over het Paardenkerkhof. Verderop rechtsaf het 
bos door.  
 

2. Het pad brengt u langs het grensraster van het Zweef-
vliegveld. Halverwege het pad rechtdoor de zwarte 
paaltjesroute blijven volgen. Deze buigt bij het klap-
hekje met het erachter liggende fietspad, af naar 
rechts. 
 

3. Op de T-kruising rechtsaf over het Grote Vlak. U pas-
seert een stuk met klinkers en een bankje op de kop 
van het Grote Vlak. Hier heeft u een mooi uitzicht over 
het duingebied met de Haasvelder Duinen. Naar be-
neden lopend ziet u het grijze richtingspaaltjes num-
mer 13. Hier linksaf. 
 

4. Blijf de zwarte paaltjesroute volgen in de richting van 
het Haasveld.  

 
Op het Haasveld (een vroeger jachtveld) stond destijds 
een duinboerderij. De greppels uit die tijd zijn nog duidelijk 
zichtbaar in het landschap. 

 
Via de Vogelenvelderweg bij het bankje rechtdoor. 
Hier is de zwarte paaltjesroute een stukje gecombi-
neerd met de blauwe. Na de brug over het Oosterka-
naal rechts aanhouden en verderop weer rechts, om-
hoog via het klinkerpad. U wandelt weer terug naar in-
gang De Zilk. 
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