
OP EEN DAMESPAD WANDEL JE NOOIT ALLEEN

DAMESPAD.nl

OVERIJSSEL / DEVENTER
Het intieme Salland
Geopend op 2 november 2014

Een wandeling door het buitengebied van Deventer en Die-
penveen, langs de IJssellinie, over landgoederen en buiten-
plaatsen, grotendeels over onverharde wegen, bospaden, 
grasdijkjes en oude kerkenpaden. 

• Begin- en eindpunt is Huis Nieuw Rande te Diepenveen,  
 3 km boven Deventer. 
• Lengte 18 km. In te korten tot 11 of 13 km.

FLEVOLAND / ALMERE
Jongste stukje Nederland 
Geopend op 23 augustus 2015

Een wandeling op de bodem van de voormalige Zuiderzee. 
Waar water was, is nu land. Hier wordt gebouwd, nieuwe ar-
chitectuur. Ongekend mooie natuur in de Oostvaarders- en 
Lepelaarsplassen en op het stadslandgoed De Kemphaan.

• Begin- en eindpunt is Bosrestaurant Buitengewoon 
 Lekker, landgoed De Kemphaan in Almere.
• Lengte 16 km. In te korten tot 10 km. 
 Ook rolstoel toegankelijk. 

UTRECHT / STAD UTRECHT
De stad waar je ú tegen zegt!
Geopend op 28 februari 2016

Een rondwandeling door de historische stad Utrecht en 
heel veel stedelijke natuur. Veel aandacht voor de Roze 
vrouwengeschiedenis. 

• Begin- en eindpunt is het Domplein te Utrecht. 
• Lengte: 2 x een route van ca 1,5 uur. 

HOEZO EEN DAMESPAD?
Vrouwen in lesbisch Nederland die het leuk vinden  
om kennis te maken met een andere provincie worden  
uitgenodigd de wandelschoenen aan te trekken en een 
bijzondere wandeling te maken: het Damespad. 

Het Damespad is het begin van een wandelnetwerk met 
een vleugje cultuur, heel veel natuur en hier en daar een 
stukje vrouwengeschiedenis.

Daarom noemen we de wandeling een Damespad. 
Zoals ook vrouwen ‘s Heerenwegen mogen bewandelen, 
mogen er ook mannen op damespaden lopen. De weg 
is er voor iedereen. Toch is er een verschil. De herkenbaar-
heid zit in het jasspeldje. Wie het zien wil, ziet het. 
En zo werd in 2001 het eerste Damespad in NH geopend. 
De andere provincies volgden en in 2016 werd het laatste 
Damespad in Utrecht geopend. 

DE WANDELSITE VAN HET DAMESPAD
Op de website www.damespad.nl staat actuele informatie
over extra activiteiten rond het Damespad. 

Ook een overzichtelijke wandelagenda voor 
vrouwenwandelgroepen.

WANDELROUTE BESTELLEN
De wandelroute en het bijbehorende wandelspeldje 
zijn te bestellen door € 6,00 over te maken op 
NL56 INGB 0009520144 t.n.v. Damespad.nl te Hoorn 
o.v.v. de gewenste provincie en het adres.

STICHTING DAMESPAD.NL
Rita Zwaan, voorzitter. 
Tel. 0229-263551
info@damespad.nl
www.damespad.nl



NOORD – HOLLAND / DE RIJP
De schoonheid van het polderlandschap 
Geopend op 23 juli 2001 

Een historische rondwandeling in de Eilandspolder. De Rijp 
werd rijk door de walvisvaarders, heeft een prachtig stad-
huis en veel galeries. Ook het dorp waar de dames Wolff 
en Deken hun innige vriendschap beleefden. 

• Begin en eindpunt is het VVV in De Rijp.
• Lengte 18 km. In te korten tot 14 km.

DRENTHE / SPIJKERBOOR
Langs de Hunze loopt een Damespad...
Geopend op 9 juni 2002

De afwisselende wandeling loopt langs de kronkelende 
rivier de Hunze, door bossen en langs weidevelden. 
Ook het Hunebed ontbreekt niet. 

• Begin- en eindpunt is Spijkerboor (bij Annen)
• Lengte 18 km. In te korten tot 14 km.

ZEELAND / DOMBURG
Wandelen op Walcheren
Geopend op 19 september 2004

Een wandeling door een oud natuurgebied, het oerbos en
langs het strand. Domburg is een kunstenaarsdorp vanwe-
ge het Zeeuwse licht, heeft een rijk achterland met Middel-
burg als het glorieuze middelpunt. 

• Begin- en eindpunt is Domburg (strandafgang)
• Lengte 17 km. In te korten op diverse strandafgangen. 

NOORD-BRABANT / ALPHEN
Het leven is goed in het Brabantse land...
Geopend op 20 april 2008

Een rondwandeling over landweggetjes en onverharde paden 
in twee gedeelten: Het hoge deel: Regte Heide met grafheu-
vels en het lage beekdal met een rijk vogelleven. De R.K.Kerk 
heeft een grote rol gespeeld in het maatschappelijk leven.  

• Begin- en eindpunt is het kerkplein in Alphen 
 (Alphen-Chaam NB). 
• Lengte 18 km. Ook in te korten. 

LIMBURG / MHEER
Wie sjoen os Limburg is..
Geopend op 17 mei 2009

Wandelen door het glooiende heuvelland van Zuid-Lim-
burg, langs vakwerkhuizen en kapelletjes, bloesem op de 
fruitbomen in het voorjaar, uitbundige herfstkleuren in het 
najaar en serene rust in de winter. 

• Begin- en eindpunt is het Kerkplein in Mheer.
• Lengte 18 km. Ook in te korten.

ZUID- HOLLAND / DEN HAAG
Deftig & Gewoon
Geopend op 31 januari 2010

Residentie, ambtenarenstad. Allochtonen, expats en 
toeristen. Zee en strand. Jugendstil, Berlage, Haagse School, 
Haagse hopjes, Haagse kak, Haagse bluf. Een wandeling 
door de Haagse binnenstad via de Scheveningse bosjes 
naar het Noordzeestrand. 

• Beginpunt naar keuze NS station of Holland Spoor.  
 Eindpunt Scheveningen. Per tram retour. 
• Lengte 17,5 km HS of CS 15 km. Ook in te korten. 

GELDERLAND / VIERHOUTEN
Struinen door bos en hei
Geopend op 30 oktober 2011

Door bossen en over heidegebieden. Langs grafheuvels en 
de oudste heemtuin van Nederland de Heimanshof, het 
Verscholen Dorp uit de oorlog ‘40-’45, langs oude eikenhak-
bosjes en stuifzand. 

• Begin- en eindpunt is Vierhouten. 
• Lengte 21 km, verdeeld over 3 lussen. 

GRONINGEN / ZEERIJP
Langs Wierden en Weiden
Geopend op 19 augustus 2012

De wandeling loopt door het Hogeland van Groningen en 
voert je letterlijk naar de top: de wierden. Het is het oudste 
cultuurlandschap van Europa. Je bezoekt vier bijzondere 
dorpjes: ’t Zandt, Leermens, Eenum en Zeerijp. 

• Begin- en eindpunt is Boerderij De Diek’n in Zeerijp. 
• Lengte 16,5 km. In te korten tot 10,5 km. 

FRIESLAND / SNEEK
Fleurich en frij kuierje yn Fryslân
Geopend op 12 mei 2013

Sneek is bekend om zijn historische binnenstad aan de 
rand van het merengebied. De wandeling loopt door het 
natuurgebied De Potskar, het dorpje Goϊnga en langs de 
Zwette weer terug. 

• Begin- en eindpunt is NS station Sneek. 
• Lengte 18 km. In te korten tot 10 km. 

www.damespad.nl


