Wandeling 1
Rondwandeling Boschhoek-Kasteel Westhove-Boschhoek
(afstand 5,2 km, duur wandeling circa 1,5 uur)
Vertrek vanaf de Boschhoek in westelijke richting, onverharde weg links van de kiosk.
Bij paddenstoel 22258/001 linksaf en na circa 90 meter voetpad volgen naar rechts (roodwitte markering Deltapad).
Gevarieerd loofbos met hulstbomen (het kan hier wat drassig zijn). Bij het bereiken van een
wandel/fietspad naar links en even hierna weer naar rechts (rood-witte markering). Beekje
oversteken.
Bij grote eikenboom rechts aanhouden en kort hierna een asfaltweggetje oversteken.
Aankomst bij Buitenplaats Berkenbosch (door het toegangshek gaan).
Rechte laan volgen omzoomd door gedrongen beuken tot ongeveer halverwege. Bij de
blauwe paaltjes naar links. Ter hoogte van een eeuwenoude taxusboom naar rechts (bij de
blauwe paaltjes) tussen bosvijvers door, een kronkelend pad onder en tussen oude
rhododendronstruiken. Engelse landschapsstijl!
Bij een ronde bosvijver (mooie rustplaats) links aanhouden (blauwe paaltjes). Bij een
geometrische kruising naar rechts. Rechte laan. Aankomst bij Buitenplaats Westhove, door
het hek gaan (rood-witte markering rechtuit volgen). We passeren een bomkrater uit de 2e
wereldoorlog en de restanten van een bunker (aan de linkerkant).
Aankomst bij Kasteel Westhove ( informatiebord voor het kasteel). Nog even rechtdoor
lopen tot Terra Maris (museum voor natuur en landschap). We hebben nu 2,33 km gelopen.

Kasteel Westhove
Adellijke heren, stadse bleekneusjes en rugzaktoeristen: kasteel Westhove, gelegen tussen Domburg en
Oostkapelle heeft in de loop der eeuwen vele tijdelijke bewoners gehad. Nu is het een hostel van Stayokay.

Vervolg wandeling:
Tegenover de ingang van het museum de blauw-gele markering volgen naar rechts. Na twee
bruggetjes te zijn gepasseerd naar rechts. Over een oude, vervallen stenen brug. Dan eerst
naar links en dan naar rechts. Fietspad oversteken en rechtdoor de duinen in (naast dit pad
loopt een ruiterpad). We komen op het duinpad dat van Domburg in de richting van
Oostkapelle loopt, hier naar rechts.

De Manteling
De Manteling beschermt het achterland van Noord-west Walcheren tegen de meedogenloze
zeewind. Hier staan in een eeuwenoud loofboos eiken van meer dan tweehonderd jaar oud. En toch
zijn ze niet hoger dan een meter. ‘Zeeuwse Bonsaiboompjes’, noemt de boswachter ze: geschoren
door de snijdende westenwind en het stuivende zout.

Vervolg wandeling:
Het duinpad volgen in oostelijke richting. Bij een T-splitsing naar links. Vlakbij de
duinovergang Hamster rechts aanhouden, langs een bunker (let op de opschriften!). Bij een
volgende T-splitsing naar rechts.
Bij het rood-witte afsluitingshek naar links en het fietspad volgen. Bij paddenstoel nummer
20758/001 het kronkelende voetpaadje naar links langs de omheining volgen. Op het eind
hiervan naar links en even daarna naar rechts. Een breed duinpad dat door een
Begrazingsgebied leidt (wilde pony’s).

Aangekomen bij een asfaltpad naar rechts (aan de rechterhand een groot parkeerterrein).
We laten een viskraam en een kiosk rechts liggen en we arriveren weer bij de Boschhoek
(links), het eindpunt van deze wandeling. Tijd voor een lekker drankje of hapje op het
gezellige (deels) overdekte terras.

