
STADSWANDELING DOMBURG

Misschien wel de mooiste wandeling van heel Zeeland is die 

tussen Domburg en Oostkapelle. Daar ligt in de duinen een 

uniek natuurgebied: de Manteling. Waar anders kun je 

tegelijker tijd eikenhout en een zilte bries opsnuiven, een 

zeemeeuw horen krijsen én een nachtegaal zingen?
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STADSWANDELING DOMBURG

Z
eeland. Natúúrlijk werkt die naam als een magneet op 

strandgangers, watersporters en badgasten. Maar de 

naam doet eigenlijk geen recht aan die andere natuur-

kracht die hier vrij spel heeft: de wind. Die kneedt de duinen, 

geselt de bomen, zorgt voor een frisse bries, geeft een zetje in 

de rug aan fietsers, wandelaars en kitesurfers, is de motor 

voor historische windmolens én hypermoderne windturbi-

nes. We togen dus naar Domburg. Niet als badgast, maar als 

uitwaaigast. 

 



Damherten en reeën

In het hoogseizoen is het een drukte van jewelste in de hele provincie en is de voertaal Duits. 

Das macht kein Flaus aus, want zelfs in een toeristische trekpleister als Domburg kun je prima 

aan de drukte ontsnappen door er letterlijk met een kleine boog omheen te lopen. Zeg maar 

‘dáág’ tegen het joelende kinderspul en de winkelende oosterburen en ‘hallo’ tegen de hoge 

duinen en het bosrijke Manteling. Met een beetje geluk loop je er heel andere types tegen het 

lijf: damherten en reeën bijvoorbeeld, of  in ieder geval toch een loslopende pony of  een Schot-

se hooglander. Ondertussen lopen we langs de statige Villa Irma, het voormalige optrekje van 

wonderdokter Mezger (een van de grondleggers van de fysiotherapie), die Domburg als bad-

plaats annex kuuroord bij de Europese elite op de kaart zette.
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Kunstenaarskolonie

In het eerste deel van de etappe domineert het 

duinlandschap, met prachtige doorkijkjes op 

de zee. De natuur schildert hier met licht, met 

kleuren en grote vlakken: zee, zand en lucht. 

Adembenemend mooi, je zou het zó in willen 

lijsten. Geen wonder dus dat in de vorige eeuw 

Domburg vaste prik was voor kunstenaars als 

Toorop en Mondriaan. In hun kielzog kwamen 

andere artiesten overzomeren en groeide het 

stadje uit tot een heuse kunstenaarskolonie. Ze 

kwamen hier om het illustere Zeeuwse licht te 

vangen en plaatsten hier hun ezels in het duin-

zand. Er zijn pogingen gedaan om het zachte, 

diffuse Zeeuwse nazomerlicht wetenschappe-

lijk te duiden: de hoge luchtvochtigheid, de re-

flectie van de waterspiegel, de aanwezigheid 

van zoutkristallen wellicht. Verklaringen die 

misschien passen bij de nuchtere natuur van 

de Zeeuw, maar die voorbijgaan aan het on-

grijpbare karakter van het licht. Want het lijkt 

wel alsof  er in Zeeland meer licht is dan elders. 

Dit fenomeen opende in ieder geval de ogen 

van Mondriaan, die hier brak met zijn starre 

palet en ging schilderen wat hij zag én voelde: 

de kerktoren roze, de zee groen, de wolken 

oranje en de molen rood.

36



Terra Maris

De voormalige oranjerie 

van Kasteel Westhove is nu 

de landschapstuin van de 

buurman: Museum Terra 

Maris. Daar staat het 

Zeeuwse landschap in alle 

geuren en kleuren centraal 

en geeft de beklimming 

van het tien meter hoge 

houten mottekasteel een 

geweldig uitzicht. Binnen in 

het museum is de speelse 

expositie Laat maar waaien! 

te bezichtigen. De wind 

speelt hierin de hoofdrol. 

 

Romantisch plaatje

Al in de zeventiende eeuw kreeg Walcheren de eretitel 

‘De tuin van Zeeland’. De Middelburgse notabelen lieten 

hier hun buitenverblijven en lusthoven bouwen en 

plantten er bomen ter beschutting. Dat is wat nu de 

Manteling is. Het bos is een mantel, die het noordelijke 

deel van het eiland tegen de felle zeewind beschermt. 

Door de hoge ligging heeft het zoute water geen kans en 

groeien er hier dus loofbomen. Uniek, zo dicht aan zee. 

Aan de bomen is af  te lezen dat ze heel wat te verduren 

kregen van de windgoden. Een kaarsrecht exemplaar 

zit er niet tussen, maar wie van recht houdt, wordt op 

zijn wenken bediend met strakke, statige lanen. De ma-

jestueuze verschijning van Kasteel Westhove maakt het 

romantische plaatje compleet. Op de binnenplaats staat 

een van de oudste lindebomen van ons land, een taaie 

rakker met zo’n driehonderd jaarringen, die al een paar 

blikseminslagen overleefde. Deze staat dankzij inspan-

ningen van de bomendokter nog redelijk fier overeind. 

Het gros van de bomen in dit gebied helt opvallend vaak 

over naar dezelfde kant en heeft grillige gedaanten. Dat 

komt ook door de Duitse bezetter tijdens de Tweede We-

reldoorlog, die hier in het wilde weg heeft lopen kap-

pen. Misschien wel het mooiste exemplaar vind je tus-

sen de rododendrons, net na de vijver de Goudviskom, 

in vroeger tijden een ontmoetingsplek die de bijnaam 

‘De huwelijksmarkt van Domburg en Oostkapelle’ 

kreeg. Over die grote taxus, 235 jaar oud, wordt gefluis-

terd dat dát de grijze boom is die in 1911 poseerde voor 

Mondriaan, die ermee een van zijn eerste schreden op 

het abstracte schilderspad zette.



STADSWANDELING DOMBURG

De schoenen gaan uit

en we lopen 
een stuk over 
het strand
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Blikvanger

Anno nu wordt er nog steeds geposeerd, 

maar dan iets verderop en voor selfies. 

Het gezinnetje met paalhoofden – een 

kunstknipoog naar de karakteristieke 

Zeeuwse methode om kusterosie tegen te 

gaan – staat sinds drie jaar op de Duin-

weg als kleine toeristische blikvanger. 

En wat is er nu mis met een beetje de toe-

rist uithangen? Niets natuurlijk. Daarom 

gaan de schoenen uit en lopen we een 

stuk over het strand naar Domburg te-

rug, met de voeten in de branding en on-

dertussen goed navigerend om te voorko-

men dat we op een van die aangespoelde 

kwalletjes stappen. Als we de stad weer 

bereiken, hebben het water en de wind 

hun heilzame werking verricht. Daar 

heb je dus geen wonderdokter voor no-

dig. Uitgewaaid en opgefrist stappen we 

het centrum binnen. Laat die drukte 

maar komen! 
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