LandGoed Wandelingen Oostkapelle
Maak kennis met de afwisselende natuur en cultuur van Oostkapelle en omgeving. Geniet van het dorp, de
omliggende akkers, buitenplaatsen en landgoederen, binnenduinrand, duinen, het strand en de zee.
De Dorpsraad Oostkapelle is in 2010,
op initiatief van de Stichting Landschaps- beheer Zeeland, met een groep vrijwilligers uit het dorp het project
Eigen Wijs Landschap gestart. Vanwege de vele landgoederen en buitenplaatsen, die de omgeving in en om
Oostkapelle zo uniek maken, werd het gehele project LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO) genoemd.
De drie uitgezette wandelroutes starten bij het InfoKnoopPunt
’t Wachtertje (i), gelegen bij de Dorpskerk in de historische kern.
Kies één van de drie wandelroutes en volg de bijbehorende gekleurde pijltjes. Onderweg kunt u gebruik maken van
diverse horecagelegenheden.
Wij wensen u veel wandelplezier in en om ons dorp.
RM = Rijksmonument
De rode pijltjesroute (5 km.)
1. Het water ‘de Halve Maan’ is een belangrijk historisch overblijfsel van een gedeelte van de gracht die rond het
Huis te Oostkapelle lag. Op het informatiebord kunt u meer lezen.
U vervolgt de route door de voormalige tuin van de buitenplaats.
2. Aan uw linkerhand ziet u het, in 2004, aangelegde Landgoedbos Schoonoord.
De oorspronkelijke buitenplaats Schoonoord ziet u in de verte.
Bij de aanleg van het nieuwe Landgoedbos zijn bijzondere archeologische vondsten aangetroffen. U loopt nu
ongeveer op de noordgrens van de tuin van het voormalige Huis te Oostkapelle.
3. Vanaf de jaren zestig in de vorige eeuw is het dorp sterk gegroeid. Een groot deel van de bungalowparken is
gebouwd op grond die onderdeel was van voormalige buitenplaatsen.
U bent nu in de Bloemenbuurt en loopt door de Magnolialaan.
4. Na de oversteek van de Duinweg, bij knooppuntpaal 95, betreedt u het Landgoed Zeeduin (RM). Dit landgoed is
momenteel circa 80 ha. groot. Het is ontstaan als jachtgebied aan het einde van de zeventiende eeuw. Er lopen
hier vaak damherten en reeën. Misschien vindt u sporen of ziet u de dieren zelfs.
5. Het huidige Landgoed Zeeduin kent haar oorsprong in twee historische buitenplaatsen: Duno en Zeeduin. Duno is
het oudst. U staat bij de toegangspoort (RM) van het voormalig Hof Duno. De poort dateert uit de 18e eeuw. Kijk
aan beide kanten van de palen. Over hergebruik gesproken!
6. U passeert Molen d’Arke (RM). Dit is een korenmolen uit 1858.
Enkele onderdelen uit de oude molen, die aan de Molenweg stond en is afgebroken vanwege te weinig windvang,
zijn hergebruikt in de nieuwe molen, zoals de zolderbalken en het bovenwiel uit 1671. Ondanks het veelvuldige
malen functioneert het bovenwiel nog steeds. Als de wieken draaien, kunt u een kijkje in de molen nemen.
Zeker de moeite waard!
7. De Brouwerijstraat is het oudste straatje van Oostkapelle. In de Middeleeuwen stond rechts op de hoek de
bierbrouwerij ‘De Drie Rieken’. Deze maakte daarna plaats voor een buitenverblijf van een welgestelde familie
uit Middelburg. Uit deze tijd stamt het huidige gebouw en de 200 jaar oude moerbeiboom, die nog steeds in de
tuin staat!
8. Vanaf dit punt heeft u zicht op de Dorpskerk van Oostkapelle en het Oostkapelse platteland richting Middelburg.
Loop naar het herstelde Hof Cranesteijn (RM) met de in oorspronkelijke stijl teruggebrachte tuin. Als u langs de
ingang komt, leest u dan nog even het informatiebordje.
9. Als u richting Aagtekerkseweg kijkt, ziet u links een restant van de “overweide” met een veedrinkput van
Buitenplaats Molenwijk (RM). Deze buitenplaats werd voor het eerst vermeld in een verkoopakte uit 1746. Aan
de rechterkant van de Aagtekerkse-weg ziet u het huis zelf. Iets verderop aan de Molenweg ligt het Koetshuis.
1
0. U ziet al van ver de imposante kerktoren van de Dorpskerk (RM), die 49 meter hoog is!
U loopt terug naar het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i).

