LandGoed
Wandelingen
Oostkapelle

De rode pijltjesroute (5 km.)
Overal waar je loopt, zie je de
49 m. hoge toren van de
Dorpskerk.

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.

5. Het huidige Landgoed Zeeduin kent haar
oorsprong in twee historische buitenplaatsen:
Duno en Zeeduin. Duno is het oudst.
Je staat bij de toegangspoort (RM) van het
voormalig Hof Duno.
Kijk aan beide kanten van de palen.
Over hergebruik gesproken!

De LandGoed Wandelingen Oostkapelle
starten bij het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i),
gelegen bij de Dorpskerk in de historische
kern.
Kies één van de
wandelroutes en volg
de bijbehorende
gekleurde pijltjes.
De wandelingen
hebben ieder een
thema.
De nummers in onderstaande tekst verwijzen
naar de nummers langs de ingetekende routes.
Onderweg kun je gebruik maken van diverse
horecagelegenheden.
Veel wandelplezier in Oostkapelle!

(RM) = Rijksmonument

De witte pijltjesroute (2,3 km.)
Honden zijn niet toegestaan.

Deze wandelroute is ook beschikbaar als
‘WildPlukWandeling’.
De aparte folder met beschrijving en recept is
verkrijgbaar bij onder andere de Bookshop in
de Dorpsstraat.
Ontdek hoe lekker het landschap in Oostkapelle
is!

4. Na de oversteek van de Duinweg, bij
knooppuntpaal 95, betreed je het Landgoed
Zeeduin (RM), circa 80 ha. groot.
Het is ontstaan als jachtgebied aan het einde
van de 17de eeuw. Wie weet, zie je (sporen van)
damherten en reeën!

6. Je passeert Molen d’Arke (RM).
Dit is een korenmolen uit 1858.
De zolderbalken en het bovenwiel uit 1671,
afkomstig uit de oude molen die tot 1858 aan
de Molenweg stond, zijn hergebruikt in deze
molen.
Als de wieken draaien, kun je een kijkje in de
molen nemen en/of meel kopen.
Zeker de moeite waard!

1. Je loopt door de Molenweg, één van de
oudste straten van Oostkapelle.
Deze weg is 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.

7. De Brouwerijstraat is het oudste straatje
van Oostkapelle. Het gebouw aan de rechterkant was tot 1825 een bierbrouwerij.
Na een ingrijpende verbouwing werd het een
zomerverblijf, Villa Nova, van een welgestelde
familie uit Middelburg.
De ± 200 jaar oude moerbeiboom staat nog
steeds in de tuin!

2. Op het bord aan de rechterkant kun je
informatie lezen over Hof Buitenlust.
3. Let rechts op de bijzondere topgevel van het
Koetshuis van Buitenplaats Molenwijk (RM).
Het huis zelf ligt iets verderop.
Deze buitenplaats werd voor het eerst vermeld in
een verkoopakte uit 1746.
Als je richting Aagtekerkseweg kijkt, ligt rechts
een restant van de “overweide” met een
veedrinkput van deze buitenplaats.
4. Sla het Broeksepad in.
Je loopt nu op het nieuwe Landgoed Buiten
Pekelynge, het eerste nieuwe Walcherse
landgoed in 150 jaar!
Links van het Broeksepad ligt de ‘Hof van
Heden’, bestaande uit een hoogstamfruitboomgaard en een ‘Snoeptuin’.
Neem gerust een kijkje!
5. Op Campingpark & Wellness “Ons Buiten”
speelt duurzaamheid een belangrijke rol.
Geniet onderweg van de campingsfeer en het
prachtige uitzicht op de Dorpskerk.
6. Via het Buitenpaadje loop je terug naar het
InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i).

1. Het water ‘de Halve Maan’ is een belangrijk
historisch overblijfsel van een gedeelte van de
gracht die rond het huiseiland van
Buitenplaats Huis te Oostkapelle lag.
Op het informatiebord kun je meer lezen.
2. Aan je linkerhand zie je het Landgoedbos
Schoonoord. De oorspronkelijke buitenplaats
Schoonoord ligt in de verte.
Je loopt nu op de noordgrens van de tuin van
de voormalige buitenplaats 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.
Je bent nu in de Bloemenbuurt en loopt door de
Magnolialaan.

8. Vanaf dit punt heb je 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 je langs de ingang komt, lees dan het
informatiebordje.
9. Aan de linkerkant van de Molenweg ligt
Buitenplaats Molenwijk (RM), voor het eerst
vermeld in een verkoopakte uit 1746.
De naam van de buitenplaats en van de weg
verwijzen naar de vroegere korenmolen van
Oostkapelle, die iets verderop gelegen was.
10. Vóór 1050 werd in Oostkapelle één van de
eerste kerken in Zeeland gesticht.
De imposante, 49 meter hoge, kerktoren van de
huidige Dorpskerk (RM) is al van ver te zien.
In de toren is de Oudheidkamer Oostkapelle
gevestigd.
Loop naar het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i).

De blauwe pijltjesroute (7,7 km.)
Zeeland is gevormd door de zee.
De zee brak met kreken in in het vanouds aanwezige veengebied.
Zand en klei werden door het water vervoerd.
Beide zakten in de kreken naar de bodem, die daardoor steeds hoger werd.
Het omliggende veen- en kleilandschap klonk in.
Kreekruggen kenmerken tot op heden het Walcherse landschap.

Kijk vanaf de Dunoweg naar links voor 4 en 5.
4. De ronde vijver of kom, links gelegen, is in
oorsprong een weel, en ontstaan bij een
doorbraak van de oorspronkelijke ringdijk. Deze
weel is heel diep en heeft geen vaste bodem.
5. Na de aanleg van de ringdijk (Dunoweg) werd
dit gebied onder andere vanuit de uithof Duno
ingepolderd.
Duno (RM) komt in 1247 al voor in een
bisschoppelijke oorkonde als ‘Duonhoveden’
(=Duinhoofd). Duno lag dus in de buurt van het
‘hoofd’, het einde van de duinen.
De Abdij van Middelburg had in de late 12de en de
13de eeuw veel grondbezit op Walcheren, met
name in Oostkapelle.
Dat grondbezit werd bestuurd vanuit twee
kloosterhoeven of ‘uithoven’: in het oosten Duno,
in het westen Westhove, het huidige kasteel.
Na de Opstand fungeerde het versterkte gebouw
van Duno langdurig als buitenplaats.
Rond Duno ligt een verdedigingsgracht.
6. Loop over het meest rechts gelegen paadje.
Het Hoge/ Laoge Diekje, dat gaaf bewaard is
gebleven, werd waarschijnlijk eerst recht tegen de
ringdijk aan, de zee in gelegd om de stroom te
breken en om land te winnen. De oudste
poldertjes liggen rechts ervan en stammen uit de
12de en 13de eeuw.
7. Een deel van de voormiddeleeuwse diepe kreek
ligt nu nog als een brede sloot (afwateringskanaal)
dwars tegen het Hoge/ Laoge Diekje aan.
Vanwege zijn ouderdom en zeldzaamheid heeft
‘De Ouwe Vievert’ een hoge cultuurhistorische
waarde.
8. In 1743 komt voor het eerst de naam Zeeduin
(RM) als buitenverblijf voor. Het huidige herenhuis
is in 1878 gebouwd na afbraak van de 18de- eeuwse
voorganger.

1. De Dorpsstraat is gelegen op een kreekrug.
Kijk maar eens links, de Waterstraat in richting de Joh. de Pourckstraat.
Iets verderop zie je het verschil ook als je vanuit de Dorpsstraat rechts de Brouwerijstraat in kijkt.
2. Loop door de 18de -eeuwse toegangspoort (RM) het Landgoed Zeeduin op, dat haar oorsprong kent in
twee historische buitenplaatsen: Duno en Zeeduin. Opvallend is de tekst aan beide zijden van de palen.
Loop over de ‘Kromme Laon’ richting Dunoweg.
3. Vanaf de Late IJzertijd (ca. 250 - 50 voor Christus) lag hier een groot open strand- en schorrengebied
(lagune) met eb en vloed. Overstromingen vormden een constante bedreiging.
De Dunoweg is een deel van de oudste ringdijk (ongeveer 12de eeuw) van Walcheren.
Mogelijk is de Dunoweg aangelegd op een voormalige kustwal.

9. Loop op de T-splitsing een stukje naar rechts.
Bijzonder in Nederland is het duinzicht (doorkijkje)
vanaf het huis. In de 19de eeuw stond links op een
duintop een belvedère. Vervolg de route.
10. De stuifdijkjes zijn aangelegd om te zorgen dat
het zand, uit het sinds de late middeleeuwen
gevormde duingebied, de achtergelegen poldertjes
van Duno niet zou overstuiven.
11. Een deel van de afwatering van ‘De Ouwe
Vievert’ komt hier uit en stroomt richting de duinen.

De achtergelegen twee poldertjes raakten met
eb op deze manier hun water kwijt.
12. Rond 1850 was de gezondheidstoestand in
Zuidwest Nederland slecht, omdat het
drinkwater vaak uit regentonnen en welputten
kwam.
In 1889 kocht de gemeente Middelburg een
deel van het duingebied Oranjezon (rechts
gelegen) om schoon drinkwater te winnen.
Het zand filtert namelijk regenwater.
Het gezuiverde water werd tot 1995 via een
buizensysteem afgevoerd naar de Watertoren
in Middelburg.
Bij nood kan Oranjezon binnen 24 uur schoon
drinkwater leveren aan heel Walcheren!
Oranjezon is nu een prachtig natuurgebied, dat
te bezoeken is. Het ligt deels in Oostkapelle en
deels in Vrouwenpolder.
Het beheer is in handen van de Stichting Het
Zeeuwse Landschap.
13. Eendenkooi Slikkebosch is in 1889
aangelegd en nog volledig intact. Het is eén
van de vier overgebleven eendenkooien in
Zeeland. Staatsbosbeheer beheert samen met
vrijwilligers dit bijzonder stukje cultureel
erfgoed. Breng eens een bezoek aan de
eendenkooi tijdens excursiedagen!
14. De duinen beschermen het achterland
tegen de zee. Paalhoofden zijn een symbool
voor vijf eeuwen strijd tegen de zee. Ze houden
de stroming van de kust af en handhaven de
kustlijn. De Zeeuwse paalhoofden staan sinds
2005 op de lijst van Cultureel Erfgoed!
Loop bij Strandpaviljoen ‘Lage Duintjes’ de
duinovergang op.
15. De naam Duinbeekseweg verwijst naar de
beken die vroeger ondergronds vanaf de
binnenduinrand naar het lager gelegen land
liepen.
16. De Oude Domburgseweg is gelegen op
een kreekrug, herkenbaar aan de vele bochten.
17. De vroegste aanwijzing voor het maken van
zout in een huishoudelijke omgeving stamt uit
Oostkapelle. Er zijn vondsten gedaan uit de
Midden-IJzertijd (410 - 350 voor Christus).
Het Zeeuwse zout was het vroegste
exportproduct uit onze provincie. De waarde
van zout was bijzonder groot.
Loop naar het InfoKnoopPunt ’t Wachtertje (i).

De gele pijltjesroute (7,8 km.)
De gele pijltjesroute sluit aan op het Wandelnetwerk Zeeland.
Deze route kan in twee richtingen gelopen worden en komt langs de knooppuntpalen
91 tot 96.
Ontdek de vele (restanten van) buitenplaatsen en landgoederen in Oostkapelle.

4. Buitenplaats Duinbeek (RM) is één van de
oudste plaatsen in de Manteling.
Lees ook het informatiebord.
Je kunt het smalle pad om het gebouw en de
gracht kiezen en dan verdergaan met de gele
route.
5. Het 18de -eeuwse parkbos van Buitenplaats
Berkenbosch (RM) is landelijk bekend, omdat
het een bijzonder gaaf voorbeeld is van een
aanleg in geometrische stijl.
Met een uitgebreid lanenstelsel van haakse en
diagonale lanen. Tussen de bomen ligt het huis
Berkenbosch.
6. Deze inmiddels meer dan 200 jaar oude
Taxusboom inspireerde de beroemde schilder
Mondriaan, die in Domburg verbleef, voor zijn
schilderij ‘De grijze boom’.
7. De Goudviskom van Buitenplaats
Berkenbosch was vroeger een ontmoetingsplek
voor jong en oud en werd de ‘huwelijksmarkt van
Oostkapelle en Domburg’ genoemd.
8. Kasteel Westhove (RM) staat op een plaats
die in de 10de eeuw als een soort schiereilandje
in het moerassige binnenland van Walcheren
uitstak.
Meer informatie is te lezen op het informatiebord.
In de vroegere Oranjerie van het kasteel
is Terra Maris, museum voor natuur en landschap
van Zeeland, gevestigd.
9. Wandelend door het park van Buitenplaats
Westhove (RM) loop je over het gerestaureerde
‘Romeinse Bruggetje’.
Bij het bruggetje staat een informatiebord.

1. De Oude Domburgseweg is de vroegere hoofdweg naar Domburg.
De weg slingert langs schilderachtige boerenhoeven, vroeg-twintigste-eeuwse villa’s, met akkertjes en
kleine weilandjes ertussen.
2. Het in 2004 aangelegde Landgoedbos Schoonoord sluit aan op Buitenplaats Schoonoord, die aan de
andere kant van het water is gelegen.
3. De ‘Manteling van Walcheren’ als geheel strekt zich uit van Domburg, door Oostkapelle en
Vrouwenpolder tot het Veerse Meer.
Het is met name een bijzonder gebied als het gaat om de historische buitenplaatsen.
In vergelijking met de rest van Walcheren, dat in de 18de eeuw meer dan 200 buitenplaatsen telde en
daarom de ‘Tuin van Zeeland’ werd genoemd, zijn in een deel van dit gebied relatief veel historische
buitenplaatsen bewaard gebleven, bijna alle gelegen in Oostkapelle.
Het gebied is bovendien ook een natuurmonument, waar veel bijzondere planten en dieren voorkomen.
Staatsbosbeheer beheert een gedeelte van de ‘Manteling van Walcheren’.
Voel je te gast in de (restanten van de) tuinen en parken van de buitenplaatsen en geniet!

10. Aan de rand van het parkbos, op de overgang
naar het duin, staan eiken van misschien wel 200
jaar oud.
De zilte zeewind en het stuivende zand ‘snoeien’
de bomen, waardoor een soort natuurlijk
bonsailandschap ontstaat.
Dit komt maar op een paar plaatsen in WestEuropa voor!
11. De Beukenlaan (Noordlaan) van Buitenplaats
Berkenbosch is als haag aangeplant op de grens
tussen het droge stuivende duin en de weelderige
buitenplaats. Het verhaal gaat, dat de haag met
een sabel op manshoogte werd gesnoeid.
Doordat de haag niet meer werd onderhouden,
ontstonden grillige bomen.

12. Je loopt door De Vier Hoogten, een stuk
duin dat begraasd wordt door Shetlanders.
Zij houden het gras kort en bevorderen
daardoor de terugkeer van veel bijzondere
duingrasplanten.
13. De Duinweg is een belangrijke weg tussen
het dorp en het strand van Oostkapelle.
De Duinweg vormde in het verleden de
oostgrens van de Buitenplaats Huis ten Duine,
die al voorkomt op een kaart van ongeveer
1650. Kort na 1849 werd het herenhuis
afgebroken en werd de tuin bebouwd.
14. De voormalige tuin van het Huis te
Oostkapelle is grotendeels bebouwd.
Een gedeelte is ingericht met een speeltuin en
een sportveld.
Vlakbij het water ‘de Halve Maan’, een
belangrijk historisch overblijfsel van een
gedeelte van de gracht, staat een
informatiebord.
Loop terug naar het InfoKnoopPunt
’t Wachtertje. (i)

