De route van het Damespad Zeeland
Wandeling 1 , 2 en 3 lopen in elkaar over.
Je loopt verder of je gaat terug over het strand.
Beginpunt
Met de rug naar het Museum Marie Tak van Poortvliet gaan we rechtsaf en
vervolgens linksaf de Badstraat in (richting strand). Ongeveer 50 m. verder aan de
rechterkant is een voetpad, dat gaan we in en volgen. Na een kleine kilometer
buigt het pad naar links (iets hellend), even verder gaat het pad naar rechts verder
(er volgt een bruggetje). Bij de klaphekjes gekomen steken we de weg over en
vervolgen het pad. Na 200 meter, Ysplitsing, gaan we links. We gaan over het
z.g.n. Romeinse Bruggetje, een folie, (een romantisch onnodig bouwwerk) en
gaan rechtsaf. Hier linksaf voor Wandeling 1. Terug over het strand.
A. We zien nu voor ons kasteel Westhove. Hier is ook het museum Terra Maris
waar je kan pauzeren.
Wandeling 2 (10 km)
We slaan vervolgens links af en lopen door een brede laan tot aan het hek (2x).
Deze gaan we door. We lopen tot we bij paal 6 zijn en slaan links af.
We volgen dit pad en komen bij een vennetje, het ´het goudviskommetje`
genaamd. Aan de overkant van het vennetje gaat ons pad verder, aan het einde
van dit bospad gaan we rechtsaf. We lopen dan een brede laan af met aan
weerszijden grillig gevormde eikenbomen.
Aan het eind van het pad gaan we door een hek, direct daarna links en 20 m.
verder rechts het wandelpad aanhouden. Bij het bord strandpaviljoen `de Lage
Duintjes` (aan de linkerzijde) gaan we links en ca. 50 m. verder rechts. Aan het eind
bij het 4e draaihek maken we een keuze:
• Op dit punt kunnen mensen die Wandeling 2 (ca. 10 km.) lopen links af naar
het strand en over het strand naar Domburg terug lopen.
• Rechtsaf voor Wandeling 3 (ca 17 km).
Wandeling 3 (17 km)
Ca. 50 m. verder gaan we links het bos in (bij routebord LF1b).
Voordat we het bos in gaan is iets verderop links, de midgetgolfbaan `De
Boschhoek`.
Wij vervolgen het bospad. Aan de linkerzijde is het (afgesloten) waterwingebied.
Als het rustig is heb je gerede kans dat je reeën tegenkomt. Het bospad gaat over
in een asfaltweg en later in een klinkerweg.
We komen uit bij een autoweg en gaan linksaf het fietspad op.
Dan ga je linksaf de Kon. Emmaweg in, richting Oranjezon (duingebied), je komt
langs Uitspanning Oranjezon.
Na enkele honderden meters nemen we het pad aan de linkerkant, dit gaat naar
het strand.

B. Vrouwenpolder
Loop je rechtdoor dan kom je uit in Vrouwenpolder. Verleidelijk wellicht
om daar een kijkje te nemen. Maar wie denkt een polder vol vrouwen te
vinden moeten we teleurstellen. Vroeger werd het dorp aangeduid met de
naam Vrouwepolder, omdat men toen nog wist, dat het dorp een
bedevaartsplaats was waar Maria werd vereerd. Later werd de officiële naam
Vrouwenpolder. Duidelijk een vergissing dus.
Op het strand aangekomen sla je linksaf. Hier is ook een strandpaviljoen en kun je
wat nuttigen voordat je de terugtocht over het strand naar Domburg begint. Zet je
zonnebril maar op.
Eindpunt
De wandeling eindigt bij de strandopgang Domburg (Stenen Toko) boven op het
duin bij het beeld Nehalennia.
C. Mondriaanbank.
Op de Mondriaanbank zit de godin Nehalennia. De bank heet zo, omdat
ontwerper Guido Metsers, de zgn. mondriaanstijl gebruikte.
Verleden en heden tezamen... want je kunt nu naast de godin op de bank zitten en
uitrusten in meditatie.

Op een damespad wandel je nooit alleen

