
 

Wandelroute 6,6 km 

1. Verlaat het park vanaf het zwembad en sla rechtsaf de Hogezoom op.  

2. Loop 400 meter rechtdoor en sla dan linksaf naar de Kabbelaarsweg.  

3. Na 400 meter sla rechtsaf naar de Hoogenboomlaan. 

4. Ga de eerste straat naar links. 

5. Loop aan het einde van de weg met de bocht mee naar rechts. 

6. Ga vervolgens weer de eerste straat links.  

7. Je bevindt je nu bij de Vroonplas. 

8. Loop links om de Vroonplas en geniet van het prachtige uitzicht. 

9. Sla linksaf richting de Zeeanemoonweg. 

10. Loop de Zeeanemoonweg uit tot je bij de Jan van Renesse weg aankomt en sla linksaf. 

11. Volg de Jan van Renesseweg richting het strand. 

12. Hier vind je de Haven van Renesse, hier kun je heerlijk een hapje eten en/of drinken.  

13. Wandel op het strand naar rechts tot de eerstvolgende duinovergang,  

je loopt nu de Scholderlaan in. 

14. Loop de Scholderlaan uit en sla aan het einde rechtsaf de Laone in. 

15. Volg deze weg rechtdoor tot je in het dorp uitkomt. 

16. Volg de weg rechtdoor via de Hogezoom terug naar de camping.  



 

Wandelroute 7 km 

1. De wandelroute begint vanaf de camping.  
Vanaf de parkeerplaats loop je rechtsaf de Hogezoom op. 

 
2. Bij de kruising ga je linksaf, deze weg heet de Kabbelaarsweg. Aan het eind van deze weg steek je 

de Vroonweg over. 
 

3. Rechts zie je het Hampshire Inn hotel en vervolgens ga je links de Hoogenboomlaan op. Zoals de 
naam al zegt staan er hier veel hoge bomen en er liggen aan weerszijden veel campings. Aan het 
eind van deze weg zie je een kleine rotonde. Hier ga je rechtsaf richting de duinen. Je loopt door 
een prachtig duingebied waar je met een beetje geluk konijnen en herten kunt zien.   

 
4. Na een tochtje door het duingebied, kom je bij de duinovergang. Hier kun je eventueel even 

uitrusten bij Strandpaviljoen de Zwaluw, voordat je begint aan de strandtocht. 
 

5. Na de duinovergang ga je rechts het strand op en loop je door tot de tweede duinovergang bij 
Strandpaviljoen de Schorpioen. Op het strand is altijd wel iets te doen, zien en beleven. 

 
6. Deze duinovergang ga je over en je komt weer in wat “rustiger vaarwater”. 

 
7. Je vervolgt je weg via de Oude Moolweg. Op een gegeven moment kom je bij een driehoekig 

plantsoen waar een standbeeld staat. J.W.Havermans heeft het gemaakt ter nagedachtenis aan de 
10 jongens die op 10 december 1944 zijn opgehangen op de oprijlaan van Slot Moermond. 

 
8. Je houdt rechts aan, richting Jan van Renesseweg die je oversteekt naar de Luieweg. Deze weg is 

verhard met fossiele schelpen. 
 

9. Na een paar honderd meter kom je bij de Vroonplas. Dit is een binnenmeer dat ontstaan is na de 
dijkdoorbraak van 1953. Het is een uniek stukje natuur. Als je nog niet moe bent, kun je een 
wandeling maken rond de Vroonplas, anders blijf je de Luieweg gewoon volgen. 

 
10. Aan het einde van de Luieweg ga je linksaf. Aan het einde van deze weg gaat je linksaf en kom je 

weer terecht op de Hoogenboomlaan. Bij de splitsing ga je naar rechts, waar je de Vroonweg weer 
oversteekt. 

 
11. Je vervolgt de weg over de Kabbelaarsweg richting de Hogezoom. Aangekomen bij de kruising loop 

je rechtsaf en na 200 meter zie je aan de linkerkant Molecaten Park Wijde Blick verschijnen. 
 

Wij hopen dat je veel plezier hebt beleefd aan deze wandelroute! 
 


