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 Parking 

 Routegegevens 

 

Vertrek op de Parking Damme Oost, wandel van de parking richting Damme 

centrum, maar ga aan de overkant van de straat net voor het water naar 

rechts het wandelpad op. Volg dit pad tot aan de Rabattestraat en ga daar 

links het water over. Wandel terug richting centrum en neem de eerste 

straat links, de Ketelstraat. Op het einde ga je schuin rechts voor je de 

Cornelistraat in, daar kom je op het einde op de Haringmarkt waar wat 

bankjes staan en je een mooi uitzicht hebt. 

 

Wandel terug door de Cornelistraat en neem de tweede links, de Jacob van 

Maerlantstraat, dit is de straat van de toeristische dienst, hier zijn ook 

toiletten. Ga aan de markt naar rechts, de brug over de Damse Vaart. 

Meteen naar rechts over het water, op je linkse kant is het natuurreservaat 

Oude Schaapskooi, waar we rond gaan wandelen, want iets verderop op de 

splitsing gaan we schuin links de Romboutswervedijk in. Op het T-kruispunt 

naar links, zodat je op het einde op Dammesteenweg komt, waar je naar 

links weer over de brug richting centrum gaat. 

Wandel heel de tijd rechtdoor tot voorbij de Onze-Lieve-Vrouwekerk, daar 

kan op je rechtse kant een klein paadje inslaan dat langs de muur van het 

kerkhof loopt. Aan de Pastorietuin kan je rond de muur en langs de andere 

kant terugkeren, om over het kerkhof te wandelen en in de Burgstraat uit te 

komen. Die wandel je naar links in en volg je mee naar rechts, tot je de 

eerste links de Sint-Janstraat inwandelt. Net voor het einde van die straat ga 

je links de Speystraat in. 

Wandel een stukje langs de vaart tot Parking Damme Zuid, daar kan je aan 

de achterkant van de parking het Zuidervaartjepad weer inwandelen. We 

volgen dit pad weer tot aan de Kerkstraat, waar je naar rechts terug over de 

brug naar Parking Damme Oost gaat. 

 

 Foto’s wandeling 

Parking Damme Oost 

Oude Sluissedijk 6, Damme  

Er is voldoende parking aan de 

startplaats   

Afstand 5,69 km, kan ingekort worden 

Parcours Vlak en verhard   

Signalisatie  

Volg de LG pijltjes (tot  5 maart)  

Route ook beschikbaar via QR code 

 

Bekijk de route op je 

mobiel via Route You   


