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Disclaimer: Deze route is met de grootste zorg uitgezet. De Heemkundekring Stad en Lande van 

Tholen aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten, wijzigingen of omissies. 

Mocht u onvolkomenheden tegenkomen, dan vernemen wij die graag. Het fietsen of anderszins 

volgen van deze route geschiedt geheel op eigen risico.  

http://www.ngw.nl/


 
2 

 

Deze fietsroute leidt u door het landschap van het eiland Tholen en langs alle in het fietsgebied 

geregistreerde monumenten van het eiland. Het vervolg van de route wordt steeds met 

 gemarkeerd. 

Geschiedenis van Tholen  

De oudste sporen van bewoning, die in deze omgeving zijn gevonden, dateren van rond het begin 
van onze jaartelling. Bij deze vondsten was een armband van git uit de Late IJzertijd (200 voor 
Christus - 0) die op het veen in de omgeving van Sint-Maartensdijk werd gevonden. Ook bij een 
opgraving ten oosten van Poortvliet zijn, twee meter onder het maaiveld, sporen van bewoning 
aangetroffen. Eveneens op het veen zijn daar restanten van een boerenwoning met Romeins en 
vroeg inheems gebruiksaardewerk uit de 2de eeuw zijn opgegraven.  
Pas veel later zijn er opnieuw sporen van bewoning gevonden, namelijk houtskoolresten in de 
nabijheid van een oven in de Westkerkseberg (omgeving Scherpenisse) waarvan de ouderdom met 
de C 14 methode is bepaald op 1015. In 1014 en 1134 teisterden grote stormvloeden onze kust. Het 
zijn deze en andere stormvloeden in die periode die aanleiding waren tot het opwerpen van hoogten 
(terpen) en de aanleg van dijken. Een voorbeeld van zo'n hoogte is de Westkerkseberg. Van de twaalf 
terpen of vliedbergen die op Tholen hebben gelegen, is dit de enige overgebleven berg. De anderen 
zijn afgegraven.  
In de Middeleeuwen lagen hier enige eilandjes die door bedijking van tussenliggende geulen aaneen 
zijn gevoegd. De laatste grote geul, de Pluimpot, die Tholen in een oostelijke en westelijke helft 
verdeelde, werd in 1556 op twee plaatsen afgedamd. Een restant van dit water, dat Scherpenisse en 
Sint-Maartensdijk tot in de 20e eeuw bereikbaar maakte voor schepen, werd als onveilige schakel in 
de zeewering in 1957 gesloten. De Pluimpotpolder (50 ha) die zo ontstond, was de laatste grote 
inpoldering op Tholen.  

Landschap  

Het landschap op Tholen is sterk door de mens beïnvloed en in cultuur gebracht. Voor de 
herverkaveling lag in het midden van het eiland een laag gelegen weidegebied met kronkelige 
wegen, de zogenaamde Weihoek. Bij mistig weer was het niet moeilijk om hier te verdwalen. In de 
herfst en winter stond dit gebied vaak onder water.  
Na de Watersnoodramp van 1953 is men begonnen met de herverkaveling. De oudste polders aan de 
zuidkant van het eiland ondergingen zeer ingrijpende veranderingen. Wegen werden verlegd en 
dijken afgegraven. Door de verbetering van de waterlopen en plaatsing van gemalen is de 
grondwaterstand aanzienlijk gedaald. Hierdoor is ook in de voormalige weidegebieden landbouw 
mogelijk geworden.  
Aan de noordkant van het eiland liggen de wat kleinere polders met hun met bomen beplante dijken. 
Na de overstroming van 1953 zijn vooral populieren aangeplant. Deze zijn de afgelopen jaren 
grotendeels vervangen door duurzamere bomen zoals essen, walnoten en eiken. Het assortiment is 
verder vergroot met esdoorns, abelen, linden en wilgen. De laatste monumentale iepen die nog op 
Tholen staan, zijn bijna allen aangetast door de iepziekte. Er wordt nu een proef gedaan met de 
aanplant van de steeliep, die waarschijnlijk resistent is tegen deze ziekte.  
 
De beschrijvingen bij de monumenten zijn overgenomen van de website Rijksmonumenten.nl.  

Let wel: De meeste monumenten zijn privé-bezit. Respecteer de privacy en 

betreedt particulier terrein alleen met uitdrukkelijke toestemming van of 

namens de eigenaar! 
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Vlag en wapen van Sint-Maartensdijk 

Sint-Maartensdijk was voor de gemeentelijke herindeling op het eiland Tholen van 1 juli 1971 een 

zelfstandige gemeente met een oppervlakte van 3295 ha. Op dit grondgebied wonen nu ca 3600 

inwoners. Het gemeentewapen werd in 1817 bevestigd. De wapenbeschrijving spreekt van een schild 

van goud met een springend konijn van zilver staande op een losse groene grond. Waarschijnlijk is 

een haas bedoeld wat verband zou kunnen houden met de oude plaatsnaam Haestinge. Op de 

wapenkaart in de Cronijk van Zeeland van M. Smallegange (1696) komt het wapen echter voor met 

een geheel groen veld hetgeen heraldisch beter is. De vlag, ingesteld in 1962, heeft drie schuine 

banen in de kleuren geel-wit-groen. 

Grondgebied 

Het eerste land dat werd bedijkt aan de westelijke oever van de zeearm de Borden, later Pluimpot 

genoemd, was de Oudelandpolder die rond 1200 ontstond. Later volgde de inpoldering van de 

Middelland-, de Noord- en de Uiterst-Nieuwlandpolder, de laatste kort na 1416. In de mond van de 

Pluimpot ontstond aan het eind van de 15de eeuw de Muyepolder. De Kleine Muyepolder werd circa 

1520 bedijkt doch ging vermoedelijk in 1570 verloren. Na de bedijking van enige poldertjes in de 

Pluimpot, zoals de Molenpolder (3 ha), is deze zeearm in 1556 ten noorden van Scherpenisse en bij 

Sint-Annaland afgedamd. Sedertdien behoorde Sint-Maartensdijk en ook Sint-Annaland tot het 

eiland Tholen. De laatste uitbreiding van het grondgebied vond plaats in het kader van de 

Deltawerken toen op 13 november 1957 de 190 m brede mond van de Pluimpot werd gesloten. 

Naamgeving 

In een oorkonde van 1357 is voor het eerst sprake van het dorp Haestinge in Sinte Martensdike. De 
plaats, die toen al enige economische betekenis had, is vermoedelijk in de 13de eeuw ontstaan bij 
het kasteel van de heren van Overbordene. Na 1434 is steeds sprake van de plaats Sint-Maartensdijk. 
De naam is afgeleid van de heilige Martinus, de patroonheilige van de plaatselijke kerk. In de 
volksmond wordt van Smerdiek gesproken. Reeds de Cronijk van Zeeland (1696) maakt hier melding 
van. 
In de 14de en 15de eeuw behoorde de heerlijkheid aan de Van Borsseles, zoals Florens van Borssele, 
die vermoedelijk in 1411 het Sint-Maartenshuis of Kapoenhof stichtte voor de verzorging van 12 
oude mannen. Zijn zoon Frank, die een weelderige hofhouding voerde, is vooral bekend door zijn 
huwelijk met de Hollandse gravin Jacoba van Beieren in 1432. De zuster van Frank, Alienora van 
Borssele, heeft de plaats vermoedelijk in 1485 stadsrechten geschonken. Sint-Maartensdijk was 
evenals Brouwershaven een smalstad. Zo'n stad had in tegenstelling tot de grafelijke steden zoals 
Middelburg, Goes en Tholen geen stemrecht in de Staten van Zeeland. 
Via Floris van Egmond, diens zoon Maximiliaan en kleindochter Anna van Egmond, beter bekend als 
Anna van Buren kwam de heerlijkheid in het bezit van Philips Willem van Nassau, de oudste zoon van 
stadhouder Willem I. Nog steeds is de Koning heer van Sint-Maartensdijk.  

Het kasteel 

Ongeveer 100 m buiten de Noordpoort stond het kasteel waarvan de oorsprong in de 13de eeuw 

moet worden gezocht. Uit oude afbeeldingen en kaarten blijkt dat het slot in de 17de eeuw uit twee 

door water omgeven delen heeft bestaan, namelijk het Opperhof en het Nederhof. Bij een opgraving 

in de zestiger jaren is buiten de grachten nog een stoeterij gevonden uit de tijd van Frank van 

Borssele. Het Opperhof met een forse vierkante donjon was het oudst. Dit deel was in de 17de eeuw 
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in verval. Het Nederhof werd onder Frederik Hendrik nog uitgebreid met een kapel (1632). In dit 

slotcomplex vond de criminele rechtspraak plaats en werden gevangenen opgesloten. Hier huisde 

 

Kasteel Sint-Maartensdijk 

ook de rentmeester van de Oranjes die tevens baljuw of drost van Sint-Maartensdijk en het 

aangrenzende Scherpenisse was. Na de Franse tijd is het slot in 1818 en 1819 tot onder het maaiveld 

afgebroken. Slechts een gebouw, dat als gevangenis is gebruikt, liet men staan. Dit pand werd in 

1966 gesloopt. Wat van het slot wel bewaard is gebleven zijn de 17de eeuwse schilderijen van de 

Oranjes die in het gemeentehuis hangen. 

De poorten 

Ongeveer gelijktijdig met het verlenen van de stadsrechten is de plaats versterkt met wallen en 

poorten. In de eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog heeft de smalstad ernstig geleden van 

zowel de soldaten in Spaanse dienst als de Geuzen. Vermoedelijk is de stad in 1588 zelfs geheel 

verlaten in verband met muiterij onder de Spaanse troepen die Bergen op Zoom belegerden. De 

fortificaties zijn hierna verbeterd. Door gebrek aan onderhoud waren deze in de 18de eeuw in 

slechte staat. In 1799 was de grootste poort, de Westpoort, zo slecht dat grote brokken steen naar 

beneden kwamen. De poort is toen gesloopt. Wat nog over was van de Noord- en Oostpoort is in het 

begin van de 20ste eeuw afgebroken. De laatste restanten van de fortificaties verdwenen in 1960 en 

1961 toen de Oostvest werd gedempt. 

 

 

 Gravure Sint-Maartensdijk 
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Het dorp 

Zoals elders op het eiland Tholen was vanouds de teelt van meekrap belangrijk. De wortel van deze 

plant werd in stoven verwerkt tot een poeder waarmee onder meer wol rood werd geverfd. Na de 

uitvinding van de chemische verfstoffen circa 1870 verviel deze bedrijfstak in 2 decennia. Ook aan de 

teelt van vlas, die in de winter werk verschafte aan de dan werkeloze landarbeiders, kwam voor 1900 

een eind. 

Al in 1414 werd hier markt gehouden. In 1615 kreeg de stad het recht 2 veemarkten te houden. De 

kermis, die gelijk met de markt in oktober werd gehouden, is tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914) 

opgeheven. De paardenmarkt verdween voor de laatste Wereldoorlog. 

De huisvesting was in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw slecht. Op tal van achtererven 

werden arbeiderswoningen gebouwd. Zo ontstonden enige buurtjes met huisjes aan zeer smalle 

paden en steegjes met namen als Ark en Vijf Zinnen. Ook werden in de voormalige spuikom 40 

woningen gebouwd met gebrekkig sanitair. De watervoorziening vond plaats met brak welwater en 

regenbakken. Besmettelijke ziekten eisten hier hun tol. De Woningwet van 1902 bracht verbetering. 

In 1912 en 1913 bouwde de gemeente buiten de Oostvest 43 woningen waarna de slechtste 

woningen onbewoonbaar werden verklaard en afgebroken. In 1923 werd de waterleiding op het 

eiland Tholen in bedrijf gesteld. Eind 1965 kreeg het saneringsplan kom Sint-Maartensdijk vaste 

vormen. De verwerving en afbraak van in het totaal 89 panden waren in 1974 voor een groot deel 

voltooid. 

Scheepvaart 

De smalstad en ook Scherpenisse waren door de Pluimpot bereikbaar voor schepen. In het Zeeuwse 

eilandengebied werden reizigers en vracht vervoerd door beurtschippers die op vastgestelde tijden 

op Middelburg, Zierikzee, Bergen op Zoom en Rotterdam voeren. Belangrijk was ook de aanvoer van 

turf. In de tweede helft van de 19de eeuw werd het vervoer per schip van suikerbieten steeds 

belangrijker. In 1866 hadden 15 schepen van 16 - 89 ton hier hun thuishaven. Rond 1900 waren dat 

er 39. In de dertiger jaren verminderde het scheepvaartverkeer sterk door de concurrentie van de 

vrachtauto.  

Bij de stormramp in 1953 bleek de haven een zwakke plaats in de zeewering. De coupure, die het 

zeewater boven aan de Kaaistraat moest keren bezweek met als gevolg dat het zeewater naar het 

lagere deel van de stadje spoelde. Hoewel hierdoor geen mensenlevens waren te betreuren, was de 

schade groot. Vier jaar later werd de 3 km lange Pluimpot bij de mond afgesloten waarna men de 

haven in 1962 dempte. De vaargeul tussen Sint-Maartensdijk en de dam werd natuurgebied. 

Werkgelegenheid 

Door de voortgaande mechanisatie in de landbouw waren er steeds minder landarbeiders nodig. 

Velen trokken naar de grote steden. In de vijftiger jaren van deze eeuw was de werkeloosheid hier 

evenals in de rest van Zeeland groot. 

 

  



 
6 

 

00 De route start op de parkeerplaats aan de Haven/Keethil. We wandelen met de fiets aan de 

hand richting cafetaria ‘ ‘t Centrum’ en zien boven aan de rand van de parkeerplaats een eerste 

toeristisch informatiebord met wetenswaardigheden over de vroegere haven van Sint Maartensdijk. 

 

De haven rond 1915 

01 We fietsen langs de ingang van de cafetaria over de Haven naar de Kaaistraat. We slaan linksaf 

de Kaaistraat in en fietsen zo de Markt op. We fietsen door naar de Marktpomp, die centraal op de 

Markt staat. Hier parkeren we de fiets en wandelen de Markt rond met haar vele monumentale 

panden. Maar eerst lezen we de wetenswaardigheden op het tweede toeristische informatiebord, 

dat bij de pomp is geplaatst. 

Op de Markt vinden we de volgende als Rijksmonument genoemde panden: 

Marktpomp 

Beschrijving: Marktpomp. Een in Lodewijk XVI vormen uitgevoerde hardstenen pomp. Onderdelen van 

het ornament zwart geschilderd. 

Markt 1 

Beschrijving: Hoekpand Markt-Kaaistraat met ingezwenkte lijstgevel aan de Markt. Was in oorsprong 

een gecementeerd pand met symmetrische gevelindeling, XVIII-XIX. Werd in 1967 ingrijpend 

gerestaureerd c.q. gereconstrueerd. De hoofdvorm en het zesruits schuifvenster in de topgevel bleven 

gehandhaafd, evenals (de plaats van) de zesruits schuifvensters in de zijgevel. 

Markt 3 

Beschrijving: Raadhuis, bestaande uit drie aan de Markt gelegen, aan elkaar gekoppelde panden. Het 

oorspronkelijke raadhuis kwam in oorsprong waarschijnlijk tot stand in 1586-1587 en betrof het 

middelste gebouw. Het werd in 1628 voorzien van een nieuwe, getrapte middentopgevel. In de 18e 

eeuw werd het raadhuis verbouwd en de topgevel verwijderd. Bij een ingrijpende restauratie c.q. 

reconstructie in 1962-1964 is de getrapte topgevel teruggebracht. De gevel is versierd met 

gebeeldhouwde wapenstenen en maskers. Toen in 1971 het raadhuis het bestuurscentrum werd van 

Tholen, zijn de buurpanden bij het oude raadhuis getrokken. Het betreft links het in oorsprong 

laatgotische woonhuis (ca. 1560) met waterlijst en schuifvensters, dat in 1962-1964 ingrijpend is 

gerestaureerd en een symmetrische gevelindeling kreeg. Rechts bevindt zich het woonhuis dat tussen 
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1875 en 1955 als bewaarschool in gebruik was. Dit huis heeft op de begane grond een voordeur met 

rijk gesneden bovenlicht en een kroonlijst op gesneden consoles. Het bovenlicht is bij de restauratie in 

1962-1964 aangebracht. Naast de voordeur drie Empirevenster met gesneden middenstijl. Op de 

verdieping bevinden zich drie 9-ruits schuifvensters. De gootlijst is voorzien van rijk gesneden 

consoles.  

Markt 5 

Beschrijving: Pand met ingezwenkte tuitgevel bekroond door een lijstje en voorzien van kleine 

sierankers. Gecementeerde plint met panelen en cirkelvormige versieringen. Symmetrisch ingedeelde 

voorgevel met zesruits schuifvensters. De voorgevel is gepleisterd en van schijnvoegen voorzien. 

Centraal op de begane grond bevond zich in plaats van het venster een smalle deur met bovenlicht.  

Markt 10 

Beschrijving: Pand met in de 19e eeuw gecementeerde lijstgevel. Lijst met consoles en gedecoreerde 

panelen in het fries. Natuurstenen stoeppalen, verbonden met ijzeren staven.  

 

De Markt rond 1930 

Markt 22 

Beschrijving: In oorsprong 17e eeuws dwarspand met aan de Markt een gevel met middentop. 

Restanten van de 17e eeuwse toestand. Op de verdieping: 4 sierankers. Hardstenen waterlijsten, 

hardstenen dekplaten op de treden en gebeeldhouwde draagsteen voor de toppinakel. Empire 

schuifvensters met bewerkte middenstijl in de top. Nieuwe voordeur en nieuwe winkelpui in de 

onderbouw. Aan de achterzijde een uitbouw met een achtertop met vlechtingen.  

Markt 26 

Beschrijving: Pand met geverfde lijstgevel. Begane gronds en op de verdieping zes-ruits schuifven-

sters met brede middenstijl. Vormt een geheel met buurnummer 27.  

Markt 27 

Beschrijving: Pand met geverfde lijstgevel. Beganegronds en op de verdieping zes-ruits schuifvensters 

met brede middenstijl. Vormt een geheel met buurnummer 26.  

Markt 40 

Beschrijving: Pand met lijstgevel gedekt door schilddak met hoekschoorsteen. Lijst op consoles en 
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decoratie in fries. Een 19e eeuwse voordeuromlijsting en empire vensters met bewerkte middenstijl. 

De vensters op de verdieping hebben geprofileerde onderdorpels. Vormt een geheel met het 

buurnummer 41.  

Markt 41 

Beschrijving: Pand met lijstgevel gedekt door schilddak met hoekschoorsteen. Lijst op consoles en 

decoratie in fries. De vensters op de verdieping hebben geprofileerde onderdorpels. Vormt een geheel 

met het buurnummer 40.  

Markt 48 

Beschrijving: Pand (19e eeuw) met geverfde door lijst afgeknotte gevel. Aanbouwsel achter geveldeel 

met ingezwenkte rollaag. Schuifvenster. XIX.  

Markt 49 

Beschrijving: Pand met gecementeerde ingezwenkte lijstgevel. XIX.  

 

De Markt rond 1935 vanaf de andere kant, nu met pomp 

Markt 51 

Beschrijving: Pand met gecementeerde tuitgevel, afgesloten door een boogvormig topstuk waarin het 

jaartal 1766. Schuifvensters.  

Markt 52 

Beschrijving: Huis met rechts gecementeerde lijstgevel. Kap vernieuwd. 4- en 6-ruits schuifvensters 

met bewerkte middenstijl. XIX-XX.  

Markt 55 

Beschrijving: Pand met gepleisterde lijstgevel onder schilddak. Schuifvensters. Hardstenen stoeppalen 

verbonden door ijzeren staven. Vormt een geheel met het buurnummer 56.  

Markt 57 

Beschrijving: Pand met trapgeveltje met drie overhoekse pinakels en ongewoon driedelig venster in de 

top, fraaie ontlastingsboog. Voordeur met bovenlicht en 12-ruitsschuifvensters op de begane grond. 

XVI-XVIII.  
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Markt 58 

Beschrijving: Pand met trapgevel aan de Markt door jaartalankers gedateerd 1592. Treden met 

hardstenen dekplaten. Schuifvensters. Op de begane grond toegang aan weerszijden gekoppeld aan 

een schuifvenster. Voordeur midden XVIII.  

02 We wandelen terug naar de fiets en begeven ons weer richting de Kaaistraat. Vóór de 

Kaaistraat slaan we rechtsaf en rijden de Dominee de Bresstraat in. Daarna de eerste straat rechts, 

de Hazenstraat in. 

Links op de hoek van de Hazenstraat zien we huisnummer 12. 

Beschrijving: Pand onder zadeldak waarvan een van de zijtoppen vlechtingen vertoont en de andere is 

vernieuwd. De langsgevel in gele baksteen gelegen langs de Hazenstraat heeft staaf- en sierankers in 

de borstwering. Onder de gootlijst. Schuifvensters met luiken behangen.  

 

De Pastorie aan de Hazenstraat ca. 1910 

Rechts zien we de Sint Maartenskerk in haar volle glorie. 

Beschrijving: N.H.Kerk. Laat-gotische pseudobasiliek waarvan de koren dateren uit het begin en het 

schip uit de tweede helft van de 15e eeuw. Inwendig: een grafmonument van Floris van Borssele en 

Oda van Bautersen, plm. 1425. Grafmonument van Cornelis Liens plm. 1640. Preekstoel 17e eeuw. 

Enkele overhuifde kerkbanken, eerste helft 17e eeuw. Wetsbord 1612. Borden met de 12 artikelen van 

het Onze Vader. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1882 gemaakt door P. Flaes. 

TOREN N.H.Kerk. Gedeeltelijk in de N.H.Kerk ingebouwde toren. 14e eeuws. Op het eind van de 15e 

eeuw voorzien van steunberen en een traptoren. Aan de westzijde gedeelte met natuursteen bekleed. 

In de spits uit het begin van de 17e eeuw een open koepeltje met een klokkenstoel met gelui bestaan-

de uit twee klokken van anonieme gieter, 1477, diam. 106 cm. Buiten gebruik gesteld klokkenspel 

bestaande uit 13 klokken van Peter van den Gheyn uit 1613 en een klok van Otto Bakker uit 1760. 

Trommelspeelwerk van Pieter Heyndricx, 1617. Mechanisch torenuurwerk van B. Eijsbouts.  

Schuin tegenover het toegangshek van de kerk zien we de voormalige dokterswoning, pand Hazen-

straat 2, waarvan op de foto boven rechts nog een stukje te zien is. 

Beschrijving:  Ten opzichte van de kerk mooi gelegen fors pand onder zadeldak evenwijdig aan de 

straat met een rechthoekige uitbouw aan de achterzijde waar het huis voorzien is van een diepe tuin. 

Aan de noordzijde een verdiepingloze aanbouw. Het in oorsprong waarschijnlijk op zijn minst 18e 
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eeuwse huis, waarvan het linker gedeelte een opkamer bevat boven een kelder werd voor wat de 

thans gecementeerde voorgevel betreft in het begin van de 19e eeuw gemoderniseerd. Uit die tijd 

dateren de empire schuifvensters met bewerkte middenstijl alsmede het bovenlicht met lantaren 

boven de voordeur.  

03 Aan het einde van de Hazenstraat slaan we rechtsaf de Oudestraat in en aan het einde weer 

linksaf een stukje Markt. We steken schuin rechtdoor over naar de Noordpoort. Aan het einde fietsen 

we rechtdoor Onder de Linden op. 

Hier zien we rechts, als ingang van de militaire begraafplaats een monumentaal toegangshek. Dit hek 

staat als monument vermeld bij de begraafplaats aan de Kastelijnsweg, maar het staat hier aan 

Onder de Linden. 

Beschrijving: Toegangshek tot begraafplaats. Een uit de eerste helft van de 18e eeuw daterend hek 

bestaande uit pijlers bekroond met siervazen alsmede een fraai smeedijzeren hek. 

Voorbij de begraafplaats het terrein waar vroeger het kasteel heeft gestaan. Bij de bocht van de 

voormalige slotgracht staat weer een toeristisch informatiebord met uitleg over het kasteel. Het 

terrein is aangemerkt als monument. 

Beschrijving: Omgracht terrein van het voormalige kasteel.  

04 Ter hoogte van het informatiebord slaan we rechtsaf de Prins Constantijnlaan in, die overgaat 

in de Parallelweg. Aan het einde van de Parallelweg linksaf de Dr. Taselaarstraat in. We steken voor-

zichtig de Provincialeweg over en vervolgen de route rechtdoor over de Veerhoekseweg. Daarna de 

eerste weg links de Bleekveldweg in.  

Aan het einde van de Bleekveldweg zien we rechts  de helaas wiekenloze Molen De Hoop. 

Beschrijving: Korenmolen "De Hoop". Ronde stenen bovenkruier met stelling. 1847  

 

Molen De Hoop rond 1930 

05 Aan het einde van de Bleekveldweg slaan we linksaf de Wouthoeksweg in en fietsen deze af tot 

de Provincialeweg. We slaan hier rechtsaf het fietspad langs de Provincialeweg op. Na een kleine 350 
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meter zien we rechts de tweede molen van Sint Maartensdijk. Hiervoor slaan we even rechtsaf de 

Oudelandseweg in. 

Molen De Nijverheid 

Beschrijving:  Korenmolen "De Nijverheid". Smalle ronde stenen bovenkruier met stelling. 1868. 

06 We fietsen weer terug naar de Provincialeweg en vervolgen deze rechtsaf slaand. Een kleine 

1.000 meter verderop zien we aan de overkant van de Provincialeweg ons volgende (bijzondere) 

monument. 

Boerderij “Reijgersburgh” 

Beschrijving: "Reijgersburgh". Op omgracht terrein gelegen. In oorsprong 17e eeuws? Woonhuis in 

gele baksteen met pannen zadeldak. Tuittopgevels met vlechtingen en natuurstenen platen op tuiten. 

Wellicht in 1762 voorzien van ovale vensters die thans een 19e eeuwse roedeverdeling hebben. 

Vensters met rode bakstenen omrandingen. Sierankers over gevels verspreid. In langsgevel voordeur 

met omlijsting en rechthoekig bovenlicht. Op het erf een sluitsteen met inscriptie: "Dijkgraaf A. Heron 

1762". Bakhuis met eveneens ovale vensters en toppilaster. 

 

07 We volgen de Provincialeweg tot voorbij de boerderij en slaan dan linksaf, de Provinciale weg 

weer voorzichtig overstekend, de Zurenhoekseweg in. Aan het einde van de Zurenhoekseweg slaan 

we linksaf de Hogeweg in, terug richting Sint Maartensdijk. We steken de Oudelandseweg over en 

vervolgen de Hogeweg. In Sint Maartensdijk blijven we de Hogeweg alsmaar uitrijden, ook om de 

verkeersremmer heen rechtdoor. De Hogeweg gaat uiteindelijk over in Achter het Bos. Waar Achter 

het Bos een knik naar links maakt, houden wij direct daarna rechts aan (ook Achter het Bos). We 

komen uit bij Westpoort, die we rechtsaf inslaan. Op Westpoort passeren we rechts de Plevierlaan. 

Direct daarna slaan we, tussen Westpoort 45 en Westpoort 47, linksaf het fietspaadje op. Aan het 

einde slaan we rechtsaf en rijden op het fietspad langs natuurgebied De Pluimpot. Dit fietspad rijden 

we helemaal uit tot we tegen de Oosterschelde, bij de afsluitingsdam uitkomen. Hier slaan we linksaf 
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de dam over. We volgen het pad over de Oosterscheldedijk, eerst met de bocht naar rechts en 

daarna gelijk met de bocht naar links en komen uit op de Gorishoeksedijk. Hier slaan we linksaf de 

Gorishoeksedijk op. We volgen de Gorishoeksedijk iets meer dan 600 meter en slaan dan rechtsaf de 

Hartogsweg in. Na een kleine 500 meter zien we aan onze linkerhand ons volgende monumentale 

pand. 

Hartogsweg 4 

Beschrijving: Bakstenen WOONHUIS met pannen zadeldak. Tuittopgevel met vlechtingen, waarin 

gedenksteen van eerste steenlegging: 1803. Bakgoot op 

klossen, waaronder dicht bijeen gelegen staafankers. Aan de 

voorgevel 6-ruits schuifvensters met tweepaneels luiken. 

Rode bakstenen strekken boven, en rode bakstenen rollagen 

onder de ramen. Vernieuwde voordeur met eenruits boven-

licht en rode bakstenen strek. Houten zwart geteerde schuur 

met pannen zadeldak. Witte omrandingen. Achterafhang in 

hout met pannen lessenaarsdak. Wagenschuur in zwart 

geteerd hout, wit omrand met pannen zadeldak, XVIII-XIX. 

Nieuwe schuur bijeen gebouwd in baksteen met asbestplaten 

zadeldak.  

 

Hartogsweg 4 in vroeger dagen 

08 We rijden de Hartogsweg verder uit en slaan linksaf de Westkerkseweg op. 

 Westkerke is een buurtschap en voormalig dorp in Nederland gelegen op het Zeeuwse 

eiland Tholen, nabij Scherpenisse. Het dorp is gesticht als een heerlijkheid voor het 

geslacht Westkerke en werd reeds in de 13e eeuw vermeld. Het geslacht Westkerke 

had bij dit dorp een burcht op en rond de, nu nog resterende vliedberg. Het dorp was 

tot 1816 een zelfstandige gemeente, waarna het bij Scherpenisse werd gevoegd. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tholen_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scherpenisse
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vliedberg
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09 We passeren links de afslag het buurtschapje in en na de flauwe bocht zien we aan onze 

linkerhand weer een toeristisch informatiebord.  

De vliedberg is helaas bijna geheel afgegraven, maar was tot voor kort nog wel een Rijksmonument. 

 

De Vliedberg voor de afgraving 

10 We rijden de Westkerkseweg geheel verder uit en slaan rechtsaf, ook nog steeds de 

Westkerkseweg en rijden Scherpenisse in. 

Wapen en vlag 

Scherpenisse was voor de gemeentelijke herindeling op het eiland Tholen van 1 juli 1971 een zelf-

standige gemeente met een oppervlakte van ca. 1053 ha. Naast het dorp Scherpenisse zijn er nog de 

buurtschappen Gorishoek, Schoondorp en Westkerke. In het totaal wonen er ca 1800 inwoners. 

Het wapen van Scherpenisse is afgebeeld op de wapenkaart in de Cronijk van Zeeland van M. Smalle-

gange (1696) met een rode dwarsbalk op een schild van zilver. Het wapen werd in 1817 echter 

bevestigd met een blauwe balk. De wapenbeschrijving vermeldt niet dat het schild is gedekt met een 

gouden kroon met 15 parels. De vlag, bestaande uit 7 banen van blauw en wit met in de broektop 

het gemeentewapen, is vermoedelijk in 1938 in gebruik genomen. 

Polder 

De oudste polders in het Thoolse land zijn Scherpenisse, Poortvliet, Oudeland (Sint-Maartensdijk) en 

Schakerloo. Bij Westkerke ligt de zogenaamde Westkerkse berg. 

Van de ongeveer 12 bergjes die er op Tholen waren, is alleen deze overgebleven. De ruim 7 m hoge 

berg is in drie fasen opgeworpen. De onderste laag, die tot 1 m N.A.P. reikt, zal hebben gediend als 

vluchtheuvel voor hoogwater op de nog onbedijkte schorren. De tweede verhoging houdt verband 

met een functie als kasteelberg. De in deze verhoging gevonden houtskoolresten zijn van ca. 1025. 

Op het bergje zal toen een eenvoudige houten versterking (motte) hebben gestaan zoals ook op het 

tapijt van Bayeux van 1066 is te zien. Op de derde verhoging zijn resten baksteen gevonden die 

afkomstig kunnen zijn van een stenen toren. Zowel de terp/kasteelberg als het voorterrein met het 

Hooge huys aan de kant van het dorp waren omgracht. 

Op waterstaatkundig gebied heeft de Scherpenissepolder een bewogen geschiedenis. De zeewering 

aan de zuidkant lag tot 1623 ca. 500 m verder naar buiten. Door overstromingen, dijk- en oevervallen 

heeft men tussen 1623 en 1826 ca. 250 ha grond aan de zee moeten prijsgeven. Door tijdig 

inlaagdijken aan te leggen heeft men de schade kunnen beperken. De nol van Gorishoek is nog een 
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restant van de oude zeewering. De polder is overstroomd in 1570, 1645, 1671 en 1715. Bij de 

inundatie van 1645 ging ook een redoute of wachttoren uit de Tachtigjarige oorlog verloren. De 

andere polders die het grondgebied van Scherpenisse vormen zijn in de Pluimpot bedijkt; de 

Zoutepolder ca. 1285, de Geertruidapolder in 1494, en de Houwerpolder in 1812. 

In 1944 hebben de bezetters dit gebied evenals de rest van het eiland Tholen onder water gezet. 

Hoewel Scherpenisse bij de stormvloedramp van 1953 gespaard bleef, bleken de dijken langs de 3 km 

lange Pluimpot een zwakke schakel in de zeewering. Dit water, waardoor het dorp bereikbaar was 

voor schepen, is in 1957 bij Gorishoek afgedamd. 

Dorp 

In archiefstukken is in 1203 sprake van Baldewinus clericus (geestelijke) de Scarpenesse en in 1206 

van het eiland Scarpenesse. Deze naam is afgeleid van het Germaanse scarpa (scherp of spits) en 

nasja (landtong, uitspringend in zee of rivier); dus een spits in zee uitstekend land. Misschien is 

scarpe echter de naam van een persoon die dit land in bezit had. 

In het begin van de 13de eeuw zal er dus al een gemeenschap zijn geweest die een geestelijke kon 

onderhouden. Uit de plaatsnaam Scarpenissedam, genoemd in 1285, is af te leiden dat het dorp is 

ontstaan bij een dam in een inbraakgeul van de Pluimpot. De bedding van deze kreek is nog tussen 

de Platteweg en Molenweg in het landschap te volgen. Deze dam ligt waarschijnlijk in het verlengde 

van de Langeweg. Later is de plaats in de richting van het water gegroeid. Ook de Hoge Markt en in 

het verlengde daarvan de Weststraat zijn zeewering geweest. De verhoging van het terrein ervoor is 

waarschijnlijk gebeurd met zelkas, een restant van de winning van zout dat ontstaat door het 

verbranden van zouthoudend veen. Dit werd zowel binnen- als buitendijks gewonnen waarna het in 

zoutketen werd verwerkt. Zout was een belangrijk conserveringsmiddel. In de 15de eeuw is het 

selzout verdrongen door het Franse en Portugese baaizout. 

 

Evenals in de andere plaatsen op het eiland Tholen stond er ook in Scherpenisse een meestoof waar 

men tot kort na de uitvinding van de chemische verfstoffen rond 1870 de wortel van de 

meekrapplant verwerkte tot een poeder voor de fabricage van rode verf waarmee o.a. wollen stoffen 

werden gekleurd. 

Scherpenisse is evenals Sint-Maartensdijk via de Van Borsseles en het huis Egmond aan de Oranjes 

gekomen. Nog steeds is de Koningin vrouwe van Scherpenisse. De rentmeester, die op het slot te 

Sint-Maartensdijk woonde, was ook baljuw van Scherpenisse. Er waren 9 schepenen die ook belast 

waren met de rechtspraak. Na de Franse tijd kwam er een gemeentebestuur zoals wij dat in grote 
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lijnen nu nog kennen. Westkerke was een aparte heerlijkheid met andere heren en een apart 

bestuur. Met ingang van 1816 is deze gemeente bij Scherpenisse gevoegd. Kerkelijk ressorteerde het 

na het afbranden van de kerk in de Tachtigjarige oorlog al onder Scherpenisse. 

Het veer tussen Gorishoek en Yersekendam op Zuid-Beveland is in 1746 ontstaan in verband met het 

overzetten van post. Door de aanleg van de spoorverbinding Bergen op Zoom - Goes verviel het 

postvervoer in 1869. Het overzetten van passagiers is in 1962 gestaakt. Sinds enige jaren wordt 

echter in het zomerseizoen weer overgezet. 

Hoewel de 17de eeuw bekend staat als de Gouden eeuw, was dit niet het geval voor Scherpenisse. 

De bouw en het onderhoud van het in 1594 gebouwde rechthuis - het latere gemeentehuis - de 

calamiteiten aan de kade en spuikom en de overstromingen van 1645 en 1671 brachten de plaats 

aan de rand van een bankroet. Het rechthuis werd zelfs verkocht. Met hulp van Amelie van Oranje, 

indertijd vrouwe van Scherpenisse, is toen orde op zaken gesteld. In verband met de slechte 

toestand van het gebouw en de zeer beperkte financiële middelen is het in 1847 verkleind door een 

verdieping af te breken. Het gebouw is in 1982 gerestaureerd. 

 
De vroegere haven omstreeks 1920, nu Spuidamstraat 

Kerk 

Het belangrijkste monument is de Ned. Herv. Kerk dat in de 15e en 16de eeuw in Brabants gotische 

stijl is gebouwd. De kerk was aan de heilige maagd Maria gewijd. In de zestiger jaren van de 16de 

eeuw was hier Johannes Versteeg pastoor die tot de Reformatie overging. Bij de komst van Alva 

(1567) is hij gevlucht. Ook uit sententiën (rechtelijke uitspraken) van deze hertog blijkt dat er toen te 

Scherpenisse een groep reformatorisch gezinden was. De Reformatie op het eiland Tholen voltrok 

zich in 1578. De eerste predikant voor Scherpenisse en Sint-Maartensdijk was Johannes Florianus. Hij 

kwam in 1578 doch vertrok al het jaar daarop. Na de val van Brussel in 1583 is deze predikant gevat 

en te Beveren in het water gesmoord. 

Vroeger was deze kerk veel groter. Nadat kalk en gruis uit het verwelfsel op de preekstoel was 

gevallen, zijn het koor en het dwarspand in 1753 afgebroken. Alleen het schip en de zware toren zijn 

bewaard gebleven. 
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In het jaar van de bouw van het rechthuis in 1594 is het Kloveniersgilde opgericht, dit ter bescher-

ming van de ingezetenen die een Spaanse inval vreesden. De 56 schutters waren bewapend met 

musket en roer. Van wapenvertoon is al lang geen sprake meer. Wel komen de leden nog jaarlijks in 

de Pinksterweek bijeen in de Gildenkamer in het voormalige gemeentehuis op de Hoge Markt. Sinds 

enige jaren kent deze vereniging een afdeling boogschutters. 

11  We rijden de Westkerkeweg verder af tot we rechts de molen zien. 

Molen De Korenbloem 

Beschrijving: Korenmolen "De Korenbloem". Met stelling, 1872.  

 

Molen De Korenbloem rond 1920 

12  We vervolgen de Westkerkseweg helemaal tot het einde en houden dan rechts aan de 

Weststraat in. Hierna slaan we rechtsaf de Lentestraat in. De Lentestraat komt uit op het Lenteplein. 

Op het Lenteplein zien we aan onze rechterhand de monumenten Lenteplein 2 en 4. 

Beschrijving: Omschrijving Woning, een bouwlaag hoog met kap, met een symmetrische rode 

bakstenen lijstgevel met gele bakstenen strekken boven de gevelopeningen, gepleisterde plint en 

raamdorpels; rozetankers, houten 2x3 ruits schuiframen en een houten voordeur met een klassieke 

omlijsting, glas-in-lood bovenramen. In de voorgevel een gedenksteen met bouwjaar 1883. Twee 

schuifvensters in de zijgevel. Zadeldak tussen topgevels, gedekt met rode tuile du nord. Aan de 

achterzijde bevindt zich de aangebouwde keuken/keet, eveneens uit rode baksteen, voorzien van 

schuiframen en een zadeldak gedekt met gesmoorde platte friese pannen. Deze aanbouw werd in 

1935 door een muurwerk van gele baksteen met de woning verbonden. In het interieur van de woning 

zijn diverse originele onderdelen aanwezig, zoals ondermeer een houten kastenwand in de rechter 

voorkamer met daarachter een opkamer; in de kelder gewelfjes met stalen gebint. Waardering De 

woning is van belang als hoofdonderdeel van het boerderij-complex. De woning is een goed voorbeeld 

van een sobere, traditionele woning met neo-classicistische details en als zodanig van 

architectuurhistorische waarde.  

Losstaande, lage houten schuur, bestaande uit een wagenhuis en een stalletje, vrijwel geheel 

opgebouwd uit gepotdekselde houten delen en voorzien van een zadeldak gedekt met rode hollandse 

pannen. Voorzien van mendeuren, wagendeuren en diverse ramen, goederenluiken en deuren. 
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Waardering Schuur, van belang als onderdeel van boerderijcomplex. 

Omschrijving Dwarsdeelschuur, in 1935 in het verlengde aan de woning gebouwd, opgetrokken uit 

rode baksteen en voorzien van een bijzonder hoog zadeldak gedekt met rode tuile du nord. Aan de 

voorzijde groen geschilderde houten schuifdeuren. Aan de achterzijde gedeelde houten staldeuren en 

een aangebouwd bakstenen varkenshokje met lessenaarsdakje. De schuur is, als eerste in de  

 

Het Lenteplein rond 1910 

gemeente, voorzien van een brandvrije zolder met betonnen vloeren en wanden. De schuur heeft een 

begane grond verdieping en een tweevoudig spant daarboven, waardoor een opmerkelijke hoogte is 

verkregen. Waardering De schuur is van belang als functioneel onderdeel van het boerderijcomplex. 

De schuur is bijzonder vanwege de brandvrije zolder en de grote hoogte van het pand.  

13  Het Lenteplein gaat over in de Plattestraat. In de Plattestraat slaan we linksaf de Margrietstraat 

in. Deze rijden we uit, de Molenweg overstekend, tot we tegen de N.H. kerk aanrijden. 

 

De N.H. kerk in 1910 
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Beschrijving: N.H.KERK. Op omheind kerkhof gelegen rijzige kerk waarvan het koor en het dwarspand 

zijn afgebroken en waarvan het basilikale schip over is benevens een traptoren en enig muurwerk van 

het dwarspand. XVI A. Brabantse gotiek. Inwendig: Preekstoel uit 1616. Kroon uit 1654 en 1787 

alsmede enig ander koperwerk. Enkele 17e en 18e eeuwse overhuifde banken. Tweeklaviers 

mechanisch orgel met aangehangen pedaal, gemaakt door M. Vermeulen in 1907. In 1952 enige 

wijzigingen door de firma Koppejan. 

TOREN der N.H.Kerk. Met natuursteen beklede, onvoltooide toren uit de eerste helft van de 16e eeuw 

aan de westzijde aansluitend aangebouwd tegen de N.H.Kerk. Klokkenstoel met klok van S. 

Waghevens, 1484, diameter 120 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 17de eeuw?, is buiten 

gebruik gesteld. 

14  Vanuit de Margrietstraat slaan we linksaf de Molenstraat in en daarna rechtsaf de Langeweg in. 

Deze rijden we nagenoeg helemaal uit tot aan de watertoren. 

Beschrijving: Inleiding Aan uitvalsweg ten oosten van Scherpenisse gelegen watertoren, gebouwd in 

1922/'23 voor de NV Waterleidingmaatschappij Tholen naar ontwerp van NV Mobeg te Utrecht. Als 

aannemer wordt genoemd Z.N. Beton Mij. te 's-Hertogenbosch. Invloed van het classicisme. 

Omschrijving De geheel betonnen toren van 50 meter hoogte, staat op een achthoekige plattegrond 

en heeft een eveneens achthoekige, naar boven taps toelopende schacht met daarop een uitkragend 

rond gedeelte, waarin zich het waterreservoir van 350 m3 bevindt. De achthoekige vorm van de toren 

wordt bepaald door de constructie die bestaat uit acht gewapend betonnen kolommen, waartussen 

verdiept liggende vlakvullingen. De zo ontstane muurvlakken zijn drie maal horizontaal geleed door 

eenvoudige banden. De overgang van sokkel naar schacht is uitgevoerd als geprofileerde lijst. In 

enkele muurvlakken bevinden zich rechthoekige vensters met betonnen kozijnen en roedeverdeling. 

Boven de ingang bevindt zich een inscriptie met de jaartallen 1911 en 1923. De entree met houten 

deur is voorzien van een klassieke omlijsting met segmentvormig fronton. Deze omlijsting wordt 

herhaald als raamomlijsting om en om in de traveeën rondom de toren op de begane grond. De 

uitkragende, ronde reservoir-ommanteling wordt aan de bovenzijde afgesloten door een brede, 

overkragende lijst. Hierboven bevindt zich het tuitvormig dak, voorzien van dakkapellen die dezelfde 

klassieke omlijsting met segmentvormig fronton hebben als de hoofdentree en de raamomlijstingen. 

Waardering De watertoren is van architectuurhistorische waarde vanwege gave hoofdvorm, 

detaillering en materiaalgebruik. De toren is een opvallend element en herkenningspunt in het 

landschap. Bovendien is hij van sociaalhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van de 

drinkwatervoorziening in Zeeland.  

 

De watertoren, nog in aanbouw in 1923 
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15  Voorbij de watertoren slaan we linksaf de Watertorenstraat in. Aan het einde van de Water-

torenstraat nemen we het voetpad linksaf van de Bakkersdijk. Aan het einde van de Bakkersdijk gaan 

we rechtdoor de Bakkerstraat in. De Bakkerstraat gaat over in de Hoge Markt. 

Op het plein rechts aan het begin van de Hoge Markt vinden we het voormalige Raadhuis met 

daarnaast het voormalige hotel ‘De Gouden Leeuw’. Aan de linkerkant zien we het pand Hoge Markt 

15 en even verderop nummer 21. 

 

Het plein van de Hoge Markt in 1910 

Beschrijvingen: RAADHUIS. Eenvoudig pand met in de voor- en zijgevel, ondanks veel latere 

veranderingen, karakteristieke overblijfselen uit het bouwjaar 1594. 
Hoge Markt 8 Diep pand op de hoek van de Hoge Markt met gecementeerde gevels. Topgevel 

ingezwenkt en het zadeldak aan deze zijde afgewolfd. Vernieuwde schuifvensters. Hangstaaf met een 

uithangbord.  
Hoge Markt 15 Hoekpand Kerkstraat met gepleisterde gevel aan de zijde van de Hoge Markt.  
Hoge Markt 21 Pand met geverfde tuitgevel. Oorspronkelijk trapgevel. In de top een geprofileerde 

korfboog op gebeeldhouwde kopjes. Schuifvensters.  

16 Na Hoge Markt 21 rijden we rechtdoor en slaan rechtsaf de Kaaistraat in. Aan het einde 

rechtsaf de Spuidamstraat in. 

Op het plein van de Spuidamstraat, naast het beeldje van het Kloveniersgilde, zien we weer een 

toeristisch informatiebord met wetenswaardigheden.  

17 Op het plein slaan we linksaf (ook nog Spuidamstraat) richting de rotonde met de N286. Vóór 

de rotonde slaan we linksaf het fietspad langs de Provincialeweg (N286) op richting Sint Maartens-

dijk. We volgen de Provincialeweg tot de volgende rotonde. Hier slaan we linksaf de Nijverheidsweg 

op. Gelijk weer rechtsaf de Sportlaan op. Deze gaat over in de Haven en de Keethil. Rechtsaf de 

parkeerplaats op terug naar de auto. 
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Vaandel van het Kloveniersgilde Scherpenisse 1594; Van 21 t/m 30 mei 1862 bracht Z.M. Koning 

Willem III een bezoek aan Zeeland, Scherpenisse werd bezocht op 28 mei. Het Kloveniersgilde der 

Parochie en Heerlijkheid van Scherpenisse werd in 1594 ter bescherming van de bevolking opgericht 

door Maria van Nassau (o.a. Vrouwe van Scherpenisse, dochter van Prins Willem I). Z.M. schonk 

tijdens het bezoek een nieuw vaandel in ruil voor het oude, dat na ruim 250 jaar geschikter was om 

in een museum te plaatsen. 

We hopen dat u een genoeglijke fietstocht hebt gehad! 

Graag wijzen wij u ook op de vier andere voor Open Monumentendag uitgezette wandel- en 

fietsroutes langs de monumenten op het eiland Tholen: 

- Wandelroute Tholen  

Lengte: circa 2.500 meter. 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven (Contr’ Escarpe) in Tholen 

 

- Fietsroute Tholen/Poortvliet/Strijenham/Schakerloo/Tholen 

Lengte: circa 28 km. 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven (Contr’ Escarpe) in Tholen 

 

- Fietsroute Sint-Philipsland/Vrijberghe/Oud-Vossemeer/Sint-Philipsland 

Lengte: circa 24 km. 

Start- en eindpunt: Carpoolplaats aan de rotonde in de N257 bij Sint-Philipsland 

 

- Fietsroute Sint-Annaland/Stavenisse/Oud-Kempenhofstede/Sint-Annaland 

Lengte: circa 22 km. 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven van Sint-Annaland 
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De gehele route op een rij: 

00 De route start op de parkeerplaats aan de Haven/Keethil. We wandelen met de fiets aan de 

hand richting cafetaria ‘ ‘t Centrum’ en zien boven aan de rand van de parkeerplaats een eerste 

toeristisch informatiebord met wetenswaardigheden over de vroegere haven van Sint Maartensdijk. 

01 We fietsen langs de ingang van de cafetaria over de Haven naar de Kaaistraat. We slaan linksaf 

de Kaaistraat in en fietsen zo de Markt op. We fietsen door naar de Marktpomp, die centraal op de 

Markt staat. Hier parkeren we de fiets en wandelen de Markt rond met haar vele monumentale 

panden. 

02 We wandelen terug naar de fiets en begeven ons weer richting de Kaaistraat. Vóór de 

Kaaistraat slaan we rechtsaf en rijden de Dominee de Bresstraat in. Daarna de eerste straat rechts, 

de Hazenstraat in. 

03 Aan het einde van de Hazenstraat slaan we rechtsaf de Oudestraat in en aan het einde weer 

linksaf een stukje Markt. We steken schuin rechtdoor over naar de Noordpoort. Aan het einde fietsen 

we rechtdoor Onder de Linden op. 

04 Ter hoogte van het informatiebord slaan we rechtsaf de Prins Constantijnlaan in, die overgaat 

in de Parallelweg. Aan het einde van de Parallelweg linksaf de Dr. Taselaarstraat in. We steken voor-

zichtig de Provincialeweg over en vervolgen de route rechtdoor over de Veerhoekseweg. Daarna de 

eerste weg links de Bleekveldweg in.  

05 Aan het einde van de Bleekveldweg slaan we linksaf de Wouthoeksweg in en fietsen deze af tot 

de Provincialeweg. We slaan hier rechtsaf het fietspad langs de Provincialeweg op. Na een kleine 350 

meter zien we rechts de tweede molen van Sint Maartensdijk. Hiervoor slaan we even rechtsaf de 

Oudelandseweg in. 

06 We fietsen weer terug naar de Provincialeweg en vervolgen deze rechtsaf slaand. Een kleine 

1.000 meter verderop zien we aan de overkant van de Provincialeweg ons volgende (bijzondere) 

monument. 

07 We volgen de Provincialeweg tot voorbij de boerderij en slaan dan linksaf, de Provinciale weg 

weer voorzichtig overstekend, de Zurenhoekseweg in. Aan het einde van de Zurenhoekseweg slaan 

we linksaf de Hogeweg in, terug richting Sint Maartensdijk. We steken de Oudelandseweg over en 

vervolgen de Hogeweg. In Sint Maartensdijk blijven we de Hogeweg alsmaar uitrijden, ook om de 

verkeersremmer heen rechtdoor. De Hogeweg gaat uiteindelijk over in Achter het Bos. Waar Achter 

het Bos een knik naar links maakt, houden wij direct daarna rechts aan (ook Achter het Bos). We 

komen uit bij Westpoort, die we rechtsaf inslaan. Op Westpoort passeren we rechts de Plevierlaan. 

Direct daarna slaan we, tussen Westpoort 45 en Westpoort 47, linksaf het fietspaadje op. Aan het 

einde slaan we rechtsaf en rijden op het fietspad langs natuurgebied De Pluimpot. Dit fietspad rijden 

we helemaal uit tot we tegen de Oosterschelde, bij de afsluitingsdam uitkomen. Hier slaan we linksaf 

de dam over. We volgen het pad over de Oosterscheldedijk, eerst met de bocht naar rechts en 

daarna gelijk met de bocht naar links en komen uit op de Gorishoeksedijk. Hier slaan we linksaf de 

Gorishoeksedijk op. We volgen de Gorishoeksedijk iets meer dan 600 meter en slaan dan rechtsaf de 

Hartogsweg in. 

08 We rijden de Hartogsweg verder uit en slaan linksaf de Westkerkseweg op. 

09 We passeren links de afslag het buurtschapje in en na de flauwe bocht zien we aan onze 

linkerhand weer een toeristisch informatiebord. 

10 We rijden de Westkerkseweg geheel verder uit en slaan rechtsaf, ook nog steeds de 

Westkerkseweg en rijden Scherpenisse in. 

11  We rijden de Westkerkeweg verder af tot we rechts de molen zien. 

12  We vervolgen de Westkerkseweg helemaal tot het einde en houden dan rechts aan de 



 
22 

 

Weststraat in. Hierna slaan we rechtsaf de Lentestraat in. De Lentestraat komt uit op het Lenteplein. 

13  Het Lenteplein gaat over in de Plattestraat. In de Plattestraat slaan we linksaf de Margrietstraat 

in. Deze rijden we uit, de Molenweg overstekend, tot we tegen de N.H. kerk aanrijden. 

14  Vanuit de Margrietstraat slaan we linksaf de Molenstraat in en daarna rechtsaf de Langeweg in. 

Deze rijden we nagenoeg helemaal uit tot aan de watertoren. 

15  Voorbij de watertoren slaan we linksaf de Watertorenstraat in. Aan het einde van de Water-

torenstraat nemen we het voetpad linksaf van de Bakkersdijk. Aan het einde van de Bakkersdijk gaan 

we rechtdoor de Bakkerstraat in. De Bakkerstraat gaat over in de Hoge Markt. 

16 Na Hoge Markt 21 rijden we rechtdoor en slaan rechtsaf de Kaaistraat in. Aan het einde 

rechtsaf de Spuidamstraat in. 

17 Op het plein slaan we linksaf (ook nog Spuidamstraat) richting de rotonde met de N286. Vóór 

de rotonde slaan we linksaf het fietspad langs de Provincialeweg (N286) op richting Sint Maartens-

dijk. We volgen de Provincialeweg tot de volgende rotonde. Hier slaan we linksaf de Nijverheidsweg 

op. Gelijk weer rechtsaf de Sportlaan op. Deze gaat over in de Haven en de Keethil. Rechtsaf de 

parkeerplaats op terug naar de auto. 


