Roots I wandelroute 8 of 11 km
Start: ingang Panneland
Wandeling langs voorraad- en toevoerkanalen en kenmerkend duinlandschap, met de keuze om een extra lus van 3 km
te wandelen.

1. Loop bij ingang Panneland rechtdoor, de klinkerweg

6. Ga verderop via de houten brug met ijzeren leuning

op (Pannelanderweg). Helemaal uitlopen, negeer de

linksaf het water over. Een stukje verder tussen het

zijpaden, u kruist een ruiterpad. Aan einde op de

water door, doorlopen tot aan T-splitsing aan het ka-

T-splitsing, linksaf.

naal. Schuin rechts aanhouden en op waterkruising
met ijzeren stellage in het water tussen het water van

2. Ga na circa 40 m rechtsaf het onverharde pad op, het

het Nieuw Kanaal door en het pad rechtdoor blijven

Nieuw Kanaal overstekend. Loop rechtdoor richting de

volgen. U komt uit op een kruising met klinkerweg,

kop van het volgende toevoerkanaal en volg het water

een grijs routepaaltje nummer 9 en een stenen schuil-

langs de rechter oever. Ga verderop bij het eerste zij-

plek. Hier rechtdoor de klinkerweg volgen richting De

pad rechtsaf. U loopt een klein stukje verder tot de kop

Zilk.

van de toevoersloot.
7. Negeer na twee flauwe bochten de afslag en blijf op
Deze toevoersloot was voorheen een open sloot van be-

het klinkerpad een stuk de blauwe paaltjesroute vol-

ton. Een deel ervan is met een grote buis ondergronds

gen. U passeert een ruiterpad. Loop naar de volgende

gebracht. Op dit punt komt het water weer bovengronds

kruising met onverharde paden.

Door deze buis en sloot stroomt voorgezuiverd rivierwater
van het Lekkanaal naar het infiltratiegebied.

Voor kortere route: linksaf,
ga verder bij punt 10

3. Ga aan de overkant van deze sloot linksaf en blijf het
water langs de rechteroever volgen. Na ongeveer een
kilometer komt u uit op een klinkerweg. Hier linksaf.
4. De klinkerweg maakt na een kruising van waterwegen
een S-bocht. Blijf de klinkerweg volgen, nu aan de
rechteroever van het kanaal (Van Lennepkanaal).
5. Neem het eerste onverharde pad rechtsaf, het begin
dat naar beneden loopt is met wat klinkers verstevigd.
Volg de oever aan de rechterzijde van het water. Negeer na 300 meter het eerste dammetje en loop door
tot bij de bocht langs een breder stuk van het water.
Net voorbij deze bocht is een kruising. Hier steekt u
linksaf over naar de andere zijde van het water. Hier
linksaf. U loopt nu een stukje aan de andere kant van
het water waar u net vandaan kwam. Verderop buigt
het pad scherp naar rechts.
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Voor langere route: rechtsaf.
Wandel de open vlakte op en volg de blauwe paaltjesroute over het Palmveld. Het pad buigt eerst naar links en
daarna ter hoogte van het bankje rechtsaf. U loopt verderop even Zuid-Holland binnen.
8. Ga ter hoogte van het Vogelenveld, op de splitsing bij
het volgende bankje, linksaf het bos in en volg de
zwart/blauwe paaltjes. Loop door tot aan de verharde
weg. Rechtdoor blijven lopen langs de linkeroever van
het Oosterkanaal, niet de brug over.

9. Ga verderop bij het gebouw, een pompstation, linksaf

11. De klinkerweg gaat weer over in een onverhard pad.

de verharde weg op. Blijf op deze weg tot aan de

Bij het eerste pad, net voorbij de kop van het Ooster-

kruising met onverharde wegen. Hier rechtsaf.

kanaal, schuin rechtsaf, rode paaltjesroute. Houd op
de splitsing links aan, u blijft in feite rechtdoor lopen.

10. Volg het onverharde pad. Dit wordt later de rode paal-

Uiteindelijk daalt het pad en komt u uit bij een hoog

tjesroute. Alsmaar rechtdoor blijven lopen, het bos

groen hekwerk langs de grens van de Waterleidingdui-

door. u passeert een wildrooster. Hierna rechtdoor, het

nen.

zandpad wordt een klinkerweg. U passeert een
bankje.

12. Ga linksaf en volg het pad langs het hek. Negeer het
pad naar links met rood/blauwe routepaal. Blijf het pad
langs het hek volgen tot u weer terug bent bij ingang
Panneland. Nog voor de ingang heeft u aan uw rechterhand een prachtige doorkijk, door het hek richting
het Huis te Vogelenzang.
Deze wandeling is gemaakt door het blad Roots in samenwerking met Waternet.
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