Wandeling 2
Oostkapelle
(5,5 km – duur wandeling bijna 1,5 uur)
Vertrek vanaf de Boschhoek naar links over de Vroonweg (aan de linkerkant van de weg
lopen). Bij de splitsing Vroonweg-Dunoweg naar links de Vroonweg verder volgen. Aan de
rechterhand liggen verspreide vakantiehuisjes. Bij een siersmeed hekwerk en een
boomstronk rechts het voetpad op (honden aan de lijn). Voorbij een waterpartij aan de
linkerzijde links aanhouden, voorbij een schuur met een dak van stro tot de ingang van een
privéterrein, daar rechtsaf en de onverharde toegangsweg tot de buitenplaats helemaal
volgen (even naar links en dan weer naar rechts) tot een asfaltweg.

Het huidige landgoed Zeeduin, dat in totaal circa 80 HA omvat, kent haar oorsprong in de twee historische
buitenplaatsen Duno en Zeeduin. Van de buitenplaats Duno resteert nog het Hof Duno aan de Dunoweg . Rond het
monumentale huis Zeeduin ligt het park in Landschapsstijl. De bijgebouwen en het park zelf (met hertenkamp) zijn
eveneens beschermd monument.

Bij een zitbank deze weg schuinrechts oversteken en de onverharde weg in de richting van
de kerktoren van Oostkapelle volgen

Iets links aanhouden en dan in de richting van de molen (nieuwe bosaanplant) tot de
Zeeduinse poort (opschrift ’t Hof Duyno).

Nog vóór de poort rechtsaf het voetpaadje inslaan en daarna rechtsaf het fietspad langs de
grote weg op. U passeert een fietsenwinkel en daarna gaat u over het trottoir rechtsaf de
Duinweg op. Waar de Duinweg naar rechts draait bij huisnummer 36 oversteken en naar
links de Torenstraat in.

Voorbij de Regenboogschool naar rechts de Schoolstraat in en de Schoolstraat naar links
vervolgen. Bij het gebouw genaamd “Oranjezon” naar rechts (Vlaamse Gaai).
U komt uit op een voet/fietspad, dit rechtdoor volgen (rechts voetbalvelden). Bij een
lantaarnpaal schuinlinks het pad volgen en bij een zitbank rechtdoor een smal voetpad op
door nieuwe bosaanplant (Oostkapelle-Schoonoord).
Bij een waterpartij naar rechts het wandelpad vervolgen, een bruggetje oversteken en direct
hierna naar rechts het (smalle) pad vervolgen. Bij het plaatsnaambord Oostkapelle
schuinrechts de asfaltweg (Randduinweg) oversteken en u komt op de Strandweg.
Bij een vrijstaand huis aan de linkerhand (nog vóór het parkeerterrein) rechtsaf een paadje
in (let goed op!). Bij huisnummer 16 linksaf (de Beukenlaan), met de laan meedraaien naar
rechts. Als de Beukenlaan wéér naar rechts draait linksaf de doodlopende (voor het verkeer)
Eikenlaan in. Bij huisnummer 60 de Eikenlaan vervolgen (niet links het bos in). Aan het einde
van de laan de Duinweg oversteken en u bent weer terug bij de Boschhoek.

