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Blauwe paaltjesroute Panneland 7,8 km 
Start: ingang Panneland 

Deze route loopt langs de Pannelanderveldjes waar ooit een duinboerderij stond. De veldjes, die werden gebruikt voor 
de aardappel- en groententeelt, zijn nog duidelijk zichtbaar in het terrein. Bij de splitsing met de rode route gaat het pad 
door een heuvelachtig terrein tot aan de Ome Janneberg. Daarna gaat de route door het Vogelenveld via de brug over 
het Oosterkanaal in de richting van de bollenvelden. Langs het grensraster waarachter het landgoed van Huis te Voge-
lenzang ligt, loopt u weer terug naar ingang Panneland. 
 
 
 
1. Bij ingang Panneland rechtdoor over de klinkerweg 

(Pannelanderweg). Na het speelveldje linksaf, langs 
de Pannelanderveldjes waar ooit een duinboerderij 
stond. De veldjes, die werden gebruikt voor de aard-
appel- en groententeelt, zijn nog duidelijk zichtbaar in 
het terrein.  

 
U loopt hier door een exclosure. Binnen het hekwerk kun-
nen damherten niet meer grazen. Exclosures zijn bedoeld 
om karakteristieke duingraslanden, vochtige duinvalleien 
en struwelen te beschermen. Er wordt hier onder meer 
onderzoek gedaan naar het verloop van hoe de natuur 
zich herstelt.  
 
2. Bij de splitsing met de rode paaltjesroute gaat het pad 

door een heuvelachtig terrein tot aan de Ome Janne-
berg. Op de klinkerweg linksaf. Bij de grijze routepaal 
nummer 16, rechtsaf via het zandpad het open veld 
op. Met een bocht links en daarna bij het bankje 
rechtsaf de paaltjesroute vervolgen. Doorlopen tot het 
volgende bankje en daar linksaf. De blauwe paaltjes-
route is hier een klein stukje gecombineerd met de 
zwarte paaltjesroute vanaf De Zilk. 

 

3. Vanaf het Vogelenveld loopt u via de brug over het 
Oosterkanaal. Op de Y-splitsing gaat u links en blijft de 
blauwe paaltjes volgen. U loopt nu in de richting van 
de bollenvelden, langs het grensraster (groen hek-
werk). 
 

4. Bij een volgend kruising voegt de rode paaltjesroute 
zich bij de blauwe. Hier wandelt u langs het grens-
raster waarachter, buiten de Waterleidingduinen het 
Engelse bos ligt, met Huis te Vogelenzang. Nog een 
afslag naar links en daarna naar rechts, loopt u weer 
terug naar ingang Panneland. 
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