Groene paaltjesroute Zandvoortselaan 6,7 km
Start: ingang Zandvoortselaan
U volgt de groene paaltjes van ingang Zandvoortselaan. Deze route van 6,7 km loopt eerst samen met de korte witte
route. Het pad loopt door een bosgedeelte met afwisselend loof- en naaldhout. Aan uw linkerhand ziet u de Tonneblink,
een van de hoogste duintoppen in dit gebied. Bij de splitsing met de witte route gaat het pad in de richting van de Houtpoort. Vervolgens gaat u over het Van der Vlietkanaal, waar u op de dam kunt genieten van een fraai uitzicht. Hierna
gaat u door een vrij open duinlandschap in de richting van het Renbaanveld en verder door naar ingang Zandvoortselaan.

1. Deze route loopt eerst samen met de witte route.
Vanaf de ingang Zandvoortselaan loopt u over de
brede betonnen brug en door over de klinkerweg.
Even verderop gaat u linksaf en volgt de groene
(witte) paaltjes. Aan uw linkerhand kijkt u naar de hoge
top van de Tonneblink.
De Tonneblink is een hooggelegen bunker uit de Tweede
Wereldoorlog, waar vroeger een kanon op heeft gestaan,
met een groot bereik richting de kust. Nu is de bunker een
schuilplek voor veermuizen.
2. Bij een kruising van paden splitsen de paaltjesroutes
zich en gaat deze groene paaltjesroute door in de richting van de Pan van de Houtpoort. Onderweg ziet u
het grijze richtingpaaltje nummer 21 en loopt over een
stuk met oude betonplaten klinkers. Vervolgens steekt
u het Van der Vlietkanaal over, waar u net na de dam
op een bankje kunt genieten van een fraai uitzicht.
3. Na dit bankje het eerste pad naar rechts, de groene
paaltjes blijven volgen. Hierna loopt u over een vrij
open duinlandschap in de richting van het Renbaanveld.
Het Renbaanveld was van 1844 tot 1855 een paardenrenbaan. Nu is het een prachtige waterplas, een geliefde plek
voor veel watervogels. Op het bankje langs de klinkerweg
of aan de kop van het Renbaanveld, kunt u genieten van
het uitzicht.
4. Vervolg hierna de groene paaltjesroute via weer de
betonnen brug terug naar ingang Zandvoortselaan.
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