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Overduin, Oranjezon en Manteling
We maken in Zeeland vanuit Oostkapelle een mooie afwisselende wandeling langs
buitenplaatsen, door de duinen en over het strand. De dorpskerk is een van de oudste
gebouwen op Walcheren en straalt een klassieke sfeer uit. We lopen Oostkapelle uit en
we komen al snel over een lange rechte oprijlaan bij de buitenplaats Overduin. Hier zien
we verschillende statige gebouwen met een park in landschapsstijl. De buitenplaats is
eind 17e eeuw aangelegd. Verderop passeren we Uitspanning De Oranjezon op weg
naar de duinen en het strand. Het duingebied met dicht struweel, duingrasland, water en
bos is leefgebied van een rijke flora en fauna. Tot 1995 was het in gebruik als
waterwingebied. Het gebied voorzag Middelburg en later Walcheren van drinkwater. We
vervolgen onze tocht een flink stuk over het brede strand langs zee terug in de richting
van Oostkapelle. Op het laatste deel van de wandeling komen we door een deel van de
Manteling, een bijzonder bos met kromgegroeide bomen en een aaneenschakeling van
prachtige buitenplaatsen in een parkachtige omgeving.

versiedatum: 08-04-2016

Routebeschrijving
1. (Kom je met de auto, dan loop je eerste naar de bushalte aan de Dorpsstraat
tegenover de kerk). Vanaf de bushalte aan de Dorpsstraat steek je over naar de kerk en
daar ga je linksaf. Op de driesprong rechtsaf, Waterstraat. Je passeert de kerk aan je
rechterhand en direct daarna op driesprong linksaf, weg met naastliggend tegelfietspad
(Torenstraat). Op een driesprong bij een wegwijzer rechtdoor richting strand. Deze
Torenstraat uitlopen. Je komt uit op de Duinweg. Daar ga je linksaf. Je passeert de
Zionskerk. Daarna loop je aan de linkerkant van de weg over het fietspad.
2. Pal voor huisnummer 67 steek je bij knooppunt (hierna kp) 95 rechtsaf de weg over
en volg je een onverhard paadje langs een bordje 'Van harte welkom'. Op een Y-splitsing
rechts aanhouden, graspad. Met het pad meebuigen naar links. Op een driesprong voor
een plas rechtsaf. Kort daarna op een driesprong rechts aanhouden. Een pad naar rechts
negeren. Je kruist een breed gravelpad en gaat rechtdoor over het graspaadje. Aan het
eind linksaf, een smaller gravelpaadje. Op een kruising met een graspad ga je schuin
rechtsaf, over een brede grasstrook langs een bosrand met aan je rechterhand
boerenland. Een graspaadje naar links negeren. Doorlopen tot je uitkomt op een
asfaltweg. Hier ga je rechtsaf.
3. Tegenover huisnummer 1 aan je rechterhand ga je linksaf, een brede zandweg
Overduin in. Op een Y-splitsing links aanhouden. Je passeert een geel gepleisterd
gebouw aan je rechterhand. Dan ga je voor een grote schuur rechtsaf tussen de schuur
en het geel gepleisterde gebouw door. Je buigt mee naar links om de schuur heen. Dan
aan weerszijden water. Je komt op een kruising met een klinkerweg. Hier ga je rechtsaf,
Kon. Emmaweg. Je komt uit bij een voorrangsweg. Hier ga je linksaf over het fietspad. Je
neemt de eerste weg naar links richting Uitspanning Oranjezon. Een fietspad naar rechts
negeren en rechtdoor richting kp 53. Je passeert de ingang naar de camping aan je
rechterhand.
4. Daarna ga je bij een fietsenstalling aan je linkerhand schuin linksaf langs een metalen
voetgangerspassage, een breed gravelpad. Dit pad tussen prikkeldraadhekken steeds
blijven volgen. Bij een bankje iets rechts aanhouden en een stenen brug over. Het pad
loopt omhoog. Je komt bij een uitkijkplateau met bankjes. Hier ga je met de trappen naar
beneden. Rechtdoor over een pad van betonplaten. Je komt bij Paviljoen Aloha Beach op
het strand. Hier ga je linksaf over het strand Je volgt het strand ca. 3,5 km. Je passeert
na ongeveer 3 km eerst het kleinere Zeecafé. Hier nog even rechtdoor naar het volgende
grotere Paviljoen De Piraat. Hier ga je linksaf naar het paviljoen en de duinopgang. Je
volgt dan een pad van betonplaten naar beneden. Verderop een asfaltpad.

5. Aan de rand van het duinbos bij kp 94 ga je rechtsaf langs metalen hekken, een
grindpad. Je passeert een bord over de Buitenplaatsen van Manteling. Je gaat door een
metalen klaphekje en je loopt door een stukje begrazingsgebied. Verderop opnieuw door
een metalen klaphekje en je vervolgt het brede grindpad. Je passeert een metalen
voetgangerspassage en direct daarna ga je op de driesprong linksaf. Nu neem je het
eerste paadje rechtsaf, smaller paadje. Dit slingerpaadje komt uit op een breder pad. Hier
ga je rechtsaf en direct daarna op de driesprong bij P-20758/001 rechtdoor richting
koffiekopje. Een breed pad met aan je linkerhand parallel een ruiterpad. Op een splitsing
van paden neem je het tweede pad naar links langs een houten slagboom, een breder
gravelpad. Kort daarna op een kruising rechtdoor. Op een driesprong bij een bankje en
een waterpartij aan je rechterhand rechtdoor. Kort daarna op volgende driesprong links
aanhouden. Een paadje naar rechts negeren. Op kruising met een breed gravelpad
rechtdoor, paaltje met blauwe kop en direct meebuigen naar links. Je passeert een
houten afsluitboom en daarna op kruising rechtdoor. Direct daarna op een Y-splitsing
links aanhouden. Op een kruising met de toegang naar Duinbeek ga je linksaf naar de
asfaltweg.
6. Hier ga je rechtsaf. Bij hotel Randduin de weg met bochten volgen. Op een
driesprong rechtdoor, Duinbeekseweg vervolgen. Na huisnummer 5 aan je rechterhand
neem je bij kp 91 het eerste pad naar links langs een bordje van Staatsbosbeheer
'Walcheren', een gravelpaadje. Op een driesprong rechtsaf. Op een volgende driesprong
rechtsaf over het witte bruggetje heen. Op een Y-splitsing rechts aanhouden in de richting
van de kerktoren. Dit pad langs het water aan je rechterhand steeds blijven volgen. Het
paadje buigt van het water af en dan ga je op een kruisinkje rechtdoor. Dit paadje blijven
volgen tot het eind. Daar ga je rechtsaf. Even daarna kom je via houten hekken uit op een
klinkerweg. Hier ga je linksaf. Een weg naar links negeren, rechtdoor. Nu ga je na
huisnummer 45 aan je linkerhand linksaf, Halve Maanstraat. Met de bocht mee naar links
en direct na huisnummer 2a rechtsaf tussen houten hekken door, een gravelpad. Op
driesprong voor een vijver rechtsaf richting kerk. Het pad komt uit op een weg. Hier ga je
linksaf en dan kom je weer terug bij de kerk, bushalte en parkeerplaatsen.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Oostkapelle, N-H Kerk, Waterstraat 4, 4356 BJ.
Parkeren
Oostkapelle, parkeren rond de N-H Kerk aan de Waterstraat of de Dorpsstraat.
Openbaar vervoer
Oostkapelle, Bushalte Molenweg, aan de Dorpsstraat, lijn 52 van/naar station Middelburg.
Lengte van de wandeling
12 km.
Horeca onderweg
In het centrum van Oostkapelle diverse horeca. Onderweg: Uitspanning Oranjezon,
http://www.uitspanningoranjezon.nl/?file=kop2.phpenlang=nl, Strandpaviljoen Aloha
Beach, http://www.aloha-beach.nl/, Zeecafé, http://www.zeecafe.nl/ en Strandpaviljoen
De Piraat, http://www.strandpaviljoendepiraat.nl/.
Percentage verhard-onverhard
25%-75%.

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-oostkapelle/15568/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

