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 witte pijltjesroute (2,3 km.)
Honden zijn niet toegestaan.
1. U loopt door de Molenweg, één van de oudste straten van Oostkapelle.
Deze weg is waarschijnlijk vernoemd naar de korenmolen die hier vroeger stond.
Toen de bomen rond de molen te hoog werden, is de molen in 1858 afgebroken en aan de Noordweg in steen
herbouwd.Enkele onderdelen uit de oude molen zijn hergebruikt in de nieuwe molen, zoals de zolderbalken en
het bovenwiel uit 1671 dat, ondanks het veelvuldige malen, nog steeds functioneert.
2. Op het bord aan de rechterkant kunt u informatie lezen over Hof Buitenlust (RM).
3. Let u rechts op de bijzondere topgevel van het Koetshuis van Buitenplaats Molenwijk (RM).
Deze buitenplaats werd voor het eerst vermeld in een verkoopakte uit 1746.
Als u richting de Aagtekerkseweg loopt, ziet u rechts het huis zelf.
Aan de overzijde van de Aagtekerkseweg ligt een restant van het ‘Overbosch’: de “overweide” met een
veedrinkput.
4. Sla het Broeksepad in.
U loopt nu op het nieuwe Landgoed Buiten Pekelynge, dat ontwikkeld werd door de campings ‘Ons Buiten’ en
‘De Pekelinge’. Het is het eerste nieuwe Walcherse landgoed in 150 jaar!
Ontdek hoeveel verschillende vogels en andere dieren u ziet en hoort op het landgoed.
5. Campingpark & Wellness “Ons Buiten” bestaat al sinds 1970 en is sindsdien regelmatig vernieuwd en uitgebreid.
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol op de camping. Geniet onderweg van de campingsfeer en het prachtige
uitzicht op de Dorpskerk.
6. Via het Buitenpaadje loopt u terug naar het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i).

