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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.

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. Op de laatste pagina’s staat voor uw gemak de gehele route opgesomd, zonder
tussenliggende teksten.
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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00 De route start op de carpoolplaats aan de rotonde in de N257 bij Sint-Philipsland. We kijken
naar de wegwijzers op het fietspad en rijden richting Sint-Philipsland. We steken voorzichtig de N257
over en gaan bij de volgende rotonde rechtdoor. Sint-Philipsland ligt nog achter de dijk verborgen,
maar de watertoren doemt al voor ons op.
Sint Philipsland
Sint Philipsland is voor de eerste maal bedijkt in 1487. Het is na overstromingen in 1530 en 1532 aan
de zee prijsgegeven. Het huidige Sint-Philipsland is in 1645 ingepolderd. Het dorp is het jongste in de
regio. De Anna Jacobapolder is van 1847. Oorspronkelijk hoorde deze polder tot de gemeente
Bruinisse doch is in 1857 bij Sint-Philipsland gevoegd. De oppervlakte van de gemeente is toen bijna
verdubbeld. Het toenmalige eiland is door de aanleg van de Slaakdam van 1884 voorgoed verbonden
met Noord-Brabant. De Watersnoodramp van 1953 heeft ook hier slachtoffers geëist. Het veer over
het Zijpe was voor 1988 regelmatig in het nieuws wanneer mist en ijsgang overzetten naar
Schouwen-Duiveland belemmerden. Nu zijn beide regio's verbonden door de Grevelingendam en de
Philipsdam. Laatstgenoemde dam wordt door vogelspotters ook wel de Vogelboulevard genoemd.
Ook elders op Sint Philipsland liggen natuurgebieden. Verder is er een eendenkooi die eigendom is
van Stichting Het Zeeuwse Landschap.
Anna Jacobapolder
Is de jongste en kleinste kern van de gemeente Tholen. De polder werd in 1847 bedijkt door de
majoor der genie Willem Frederik del Campo genaamd Camp. Hij noemde deze polder naar zijn
echtgenote, Anna Jacoba van Sonsbeek. Hij stichtte er enige modelboerderijen en richtte in het
midden van de polder een werkplaats op, bestaande uit een wagenmakerij, smederij, verfwinkel,
magazijn en een apotheek voor geneesmiddelen voor paarden en vee. Hier verrezen ook een aantal
arbeiderswoningen en in 1862 werd daar een school in gebruik genomen. Dit was het begin van het
Gehucht aan de Noordweg zoals de kern Anna Jacobapolder tot na de Tweede Wereldoorlog heette.
Del Campo heeft sterk geijverd voor een aansluiting van zijn
polder op het spoorwegnet. De aanleg van de stroomtramlijn van de RTM Steenbergen-Burgh met veerhavens aan
beiden zijden van het Zijpe in 1900 heeft hij niet meer
meegemaakt. De polder behoorde oorspronkelijk tot de
gemeente Bruinisse. De grens met Sint Philipsland was de
Bruintjeskreek, het oude Zijpe waardoor de Spanjaarden in
1575 naar Schouwen Duiveland waadden en Zierikzee
innamen.
Met ingang van 1 januari 1858 werd de polder bij Sint
Philipsland gevoegd. De tramlijn werd na de Watersnoodramp van 1953 opgeheven. Het veer Anna
Jacobapolder-Zijpe verdween na het gereedkomen van de autoweg op de Philipsdam in 1987. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw kreeg de natuur op en rond Anna Jacobapolder meer aandacht. Het
Zeeuwse Landschap herstelde de eendenkooi in oude luister en beheert nu ook de stelberg op de
noordwesthoek van de polder.
01 We volgen het fietspad langs de Rijksweg, steken de Industrieweg over en passeren de
watertoren. We laten de bebouwde kom van Sint-Philipsland nog even links liggen, steken ook de
Henriettedijk over en vervolgen het fietspad tot de kruising met de Oostdijk. Hier slaan we schuin
rechtsaf de Oostdijk op. Na 300 meter de weg links naar beneden zien we het eerste monument:
Boerderij ‘Hollands Hoeve’. Na het ingangshek staat een bord met uitleg over de Hoeve.
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Beschrijving ‘Hollands Hoeve’:
Inleiding Groot, rijk woonhuis uit 1916 met twee bouwlagen en kap, op vrijwel vierkante plattegrond,
opgetrokken uit roodbruine baksteen en uitgevoerd in overgangsstijl. Omschrijving Het roodbruine
bakstenen pand is voorzien van bogen, strekken en banden in gele en rode steen en een natuurstenen plint. Aan de voorzijde bevindt zich een drievlaks erkeruitbouw met balkon, bereikbaar via
balkondeuren met zijlichten. De woning heeft houten schuiframen met 8-ruits bovenramen, veelal
behangen met luiken voor de onderramen. Fraaie paneeldeur in de platte, een laag hoge aanbouw en
in de rechter zijgevel. Naast de voordeur bevindt zich de gedenksteen van de eerste steenlegging
door W.C. van Nieuwenhuizen in 1916. De achtergevel is bij een recente restauratie hersteld in de
oude stijl en voorzien van openslaande deuren op de begane grond. De aan de achterzijde
aangebouwde garage met plat dak is eveneens in oude stijl opgetrokken. Het U-vormige zadeldak is
gedekt met bruinrode verglaasde tuile du nord en voorzien van overstekken; witte houten windveren
en boeiboorden van de bakgoten op klossen. Het rijke interieur in eclectische stijl heeft onder meer op
de begane grond originele linnen plafonds met een centraal motief met kopjes en een buitenfries met
behang; in de twee voorkamers en de achterkamer originele houten tussendeuren; marmeren
schouwen. In de hal onder meer marmeren vloer en originele plafonds. In de keuken onder meer
originele witte tegels met groene tegelband aan bijna alle wanden tot aan het houten plafond. In het
ingangsportaal onder meer gekleurd tegelwerk en linnen plafond. Origineel trappenhuis; op verdieping
onder meer kraalbeschoten plafonds en ingebouwde kasten. Waardering Opvallende, grote
boerderijwoning, van cultuur- en architectuurhistorische waarde als goed voorbeeld van villa-achtige
ontwikkeling bij boerderijwoning. Zowel exterieur als interieur bijzonder gaaf. Van belang als hoofdonderdeel van boerderijcomplex.
Dwarsdeelschuur volgens gedenksteen uit 1925, geheel in rode baksteen opgetrokken met enig
siermetselwerk in topgevel. Na een brand in 1986 herbouwd. Zadeldak gedekt met rode pannen met
kader en de naam van de hoeve met gesmoorde pannen ingelegd. In de gevels ondermeer getoogde
ramen en deuren, gedeelde staldeuren en deuren met bovenlicht. Twee stel zwarte houten
mendeuren met hooggeplaatste raampjes en drie stel getoogde houten wagendeuren in de rechter
zijgevel. Waardering Schuur van belang als opvallend onderdeel van complex.
Erfinrichting; inritpalen met hek; oprijlaan met daarnaast grote rechthoekige waterplaats/vijver. Door
bomen omringd erf. Waardering Erfinrichting is van belang als onderdeel van boerderij-complex.
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Sfeerbeeld uit 1930-1940, op de achtergrond Hollands Hoeve

02 We fietsen de Oostdijk weer terug naar de Rijksweg en steken deze over de bebouwde kom in.
Na 80 meter houden we rechts omlaag aan en vervolgen de Oostdijk via de klinkerweg. Na 300 meter
gaan we rechtsaf de Schoolstraat in en daarna links de Kerkring op naar de Nederlands Hervormde
Kerk.
Beschrijving:
N.H. Kerk. Een uit 1668 daterend zaalkerkje op langwerpige 8-hoekige plattegrond. Trekbalken met
peerkraal-sleutelstukken, secundair toegepast, herkomst onbekend. Preekstoel uit de bouwtijd.
Luifelbanken aan weerszijden van de preekstoel. Uitwendig zijn de muurvlakten verdeeld door
eenvoudige pilasters; het lei- en zadeldak wordt bekroond door een open dakruiter met uurwerk en
klok. Mechanisch torenuurwerk, Gebr. van Bergen, voorzien van elektrische opwinding.

03 We rijden de Kerkring verder af met de bocht mee naar rechts en slaan linksaf de Voorstraat in.

De Voorstraat, circa 1925
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04 Aan het einde van de Voorstraat fietsen we linksaf de Zuiddijk omhoog richting de molen.
Boven aan de dijk het kunstwerk ‘Zuudwest’ van Hedi Bogers en bij het praathuis hebben we een
mooi uitzicht over de haven en het water aan de ene kant en kijken we over het dorp naar de andere
kant. Aan beide kanten van de molen vinden we toeristische informatieborden met veel
wetenswaardigheden over Sint-Philipsland. De molen is ons volgende monument.
Beschrijving Molen ‘De Hoop’:
Molen. Kleine, achtkantige bovenkruier, grondzeiler van het "Zeeuwse type". Bouwjaar onbekend.

05 Bij de molen fietsen we scherp rechts naar beneden het haventerrein op. We volgen de haven
linksaf langs het strandje en fietsen, onder de dijk blijvend, rechtdoor en met de bocht mee naar
rechts Sint-Philipsland weer uit. Bij de rotonde steken we de Krabbenkreekweg (N656) over en gaan
rechtsaf de ventweg langs de Krabbenkreekweg op richting Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. U
passeert een mooi uitkijkpunt met informatiebord. Geniet hier van het Zeeuwse landschap met een
combinatie van water en cultuurland.
06 We volgen de ventweg 1.650 meter en slaan dan scherp linksaf de Zeedijk in. Op de T-splitsing
bij het woonhuis rechtsaf. Na ruim 750 meter bij fietsknooppunt 32 slaan we, vóór Manege
Vosmaer, rechtsaf naar beneden op wat ook Zeedijk heet. Dit is richting fietsknooppunt 29. Terug bij
de Krabbenkreekweg (N656) gekomen steken we deze (voorzichtig!) over en vervolgen onze weg
over de Hollaereweg. We rijden deze prachtige wilgenlaan helemaal uit tot we bij de
Priestermeetpolder (N658) komen. We steken deze over en slaan linksaf het fietspad op. Het fietspad
slingert hier wat van de N658 af en we kruisen de oprit naar ons volgende monument, het woonhuis
Pachtland.

Hoeve Pachtland in vroeger tijden

Beschrijving Pachtland:
"Pachtland". Gepleisterd en gewit bakstenen woonhuis met pannen zadeldak. Gedeeltelijk
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onderkelderd. Tuittopgevels. Bakgoot op ijzeren steunen, waaronder dicht bijeengelegen staafankers.
Jaarankers in topgevel 1758. Gedenksteen 1758 eerste steenlegging. Sommige 6-ruits schuiframen.
In topgevel 9-ruits schuifraam. Gepleisterd bakstenen zomerhuis met pannen zadeldak plm XVIII B.

07 We fietsen verder het fietspad door en slaan na een kleine 500 meter linksaf, de N658 weer
overstekend, de Broeksedijk op. Achter het mooie witte woonhuis zien we ons volgende monument:
hofstede Candia met een opvallende schuur in carrévorm.
Beschrijving:
Helaas is hier geen beschrijving meer van beschikbaar.
08 We vervolgen de Broeksedijk en steken na 850 meter (voorzichtig!) weer de Krabbenkreekweg
(N656) over en vervolgen onze fietstocht over de Broeksedijk. Na een kleine 650 meter slaan we
linksaf de Vrijberghsedijk op. We fietsen nu door het gebied van de oude ambachtsheerlijkheid
Vrijberghe.

De hofstede 'Vrijberghe'

Het begrip ambacht, of ambachtsheerlijkheid, is ontstaan in de middeleeuwen. Er wordt een gebied
mee bedoeld waarmee een heer (of meerdere heren) is beleend die naast allerlei voorrechten ook de
rechtspraak mag uitoefenen. Ambacht verwijst in beginsel naar het ambt van schout. De heren
bezaten zakelijke rechten, en ook bestuurlijke. Ze hadden het recht diverse functionarissen te
benoemen die het overheidsgezag uitoefenden, zoals baljuw, schout, dijkgraaf, burgemeester,
schepenen, arm- en weesmeesters en gezworenen.

Het wapen van
Vrijberghe

Graaf Willem VI bepaalde bij de belening in 1410 dat de heren van Vossemeer
zouden hebben en gebruiken: de heerlijkheid, het ambacht, de ambachtsgevolgen
en alle ambachtsrecht. Werd met ambacht vaak een rechtsgebied met lagere
rechtspraak (civiele zaken) bedoeld, bij Vossemeer was dat niet het geval. Dit was
een zogenaamde hoge heerlijkheid – een zelfstandig gebied met eigen wetten en
rechtspraak – waarvan de ambachtsheren het recht hadden om lijfstraffen, en zelfs
het halsrecht (d.w.z. de doodstraf), te laten uitvoeren.
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De ambachtsheren van Vossemeer – later Oud- en Nieuw-Vossemeer – hebben tussen de vijftiende
en de negentiende eeuw hun gebied uitgebreid door het inpolderen van schorren en slikken. Verder
verwierven ze tussen 1774 en 1845 de heerlijkheid Vrijberghe die in het noordwesten aan hun
gebied grensde.
In 1795, bij de Bataafse omwenteling, kwam een einde aan de meeste rechten van de
ambachtsheerlijkheden. De Vossemeerse ambachtsheren, die de banden met de burgerlijke
gemeenten na de omwenteling doorsneden, kozen in 1869 een nieuwe organisatievorm: de oude
ambachtsheerlijkheid werd omgezet in een zedelijk lichaam. In 1935 werd dat veranderd in een
naamloze vennootschap: De Ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe N.V.
09 We vervolgen de Vrijberghsedijk en na 850 meter met de bocht mee naar rechts (Hikseweg).
Deze weg rijden we helemaal door tot we zijn aanbeland bij ons volgende monument: molen De
Jager. Deze korenmolen van het type stellingmolen dateert uit 1850.

Molen De Jager, omstreeks 1925

10 Na de molen rijden we door op de Hikseweg en steken de Kreekweg over. Hier vervolgen we de
Hikseweg en gaan linksaf de Hiksedijk en gelijk rechtsaf naar beneden de Dorpsweg van OudVossemeer in.
Wapen en vlag
Oud-Vossemeer was voor de gemeentelijke herindeling op het eiland Tholen van 1 juli 1971 een
zelfstandige gemeente met een oppervlakte van ca. 1364 ha. Op dit grondgebied wonen ca 2.700
inwoners.
Het wapen, dat op de wapenkaart in de Cronijk van Zeeland van M. Smallegange (1696) is afgebeeld,
heeft een schild van goud beladen met een vos van keel (rood) zwemmende op een zee van lazuur
(blauw) en zilver. Er is echter een ouder wapen bekend. Volgens de beschrijving van 1515 heeft de
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vos op een groen veld een mare in de mond. Men is het er echter niet over eens of hier een maretak
of een worst wordt bedoeld. De bovenste helft van het schild draagt zes vierkanten kennelijk doelend
op de 6 oudste deelgenoten die in 1410 dit gebied kochten. De vlag, bestaande uit 4 horizontale
banen van geel, rood, blauw en wit met in de broektop het gemeentewapen, is in 1938 in gebruik
genomen.

Kopergravure tweede helft 18e eeuw

Inpoldering
Ten noorden van het stadje Tholen lag in de middeleeuwen een uitgebreid gebied van geulen, slikken
en schorren dat graaf Willem VI in 1410 aan 6 van zijn raadslieden verkocht. Dit gebied 'benoorden
der Tholen binnen de mercken van de Noortketen die staen op ten dijck van Dalempolder,
overcomende aen Hasershille, van daenen in de Kercke Kamere, streckenende lijnrecht door Vosvliet
aen 't nyeuwenlandt van den Brouck' werd kort na de uitgifte, vermoedelijk al in 1411 bedijkt,
waardoor de Oud-Vossemeersepolder ontstond. Door de bekende Elisabethsvloed van 1421
verdween de polder onder water doch werd spoedig hierna herdijkt.
Omstreeks 1450 vond de inpoldering plaats van de Kerkepolder. Hierin ontstond het dorp. Eveneens
in de 15e eeuw vond de bedijking plaats van de Hikkepolder die na een overstroming in 1530 in 1561
werd herdijkt. Ook in 1682 brak de dijk van deze polder door. Bij het huidige gemaal aan het ScheldeRijnkanaal (Eendracht) ligt de ringdijk waarmee de doorbraak werd gesloten. Langs de Eendracht zijn
in de 15de en 16de eeuw nog enige kleine polders ontstaan zoals de Slabbecoornpolder bij het stadje
Tholen, die de laatste jaren geheel in gebruik is genomen als industrieterrein.
Aan de noordkant van Vossemeer ontstond tussen de Vosvliet en de Pluimpot een aparte heerlijkheid met de naam Vrijberghe. In 1511 is in archiefstukken sprake van de 'bereden' of in cultuur
gebrachte polder die later is overstroomd. Rond 1650 zijn deze gronden opnieuw bedijkt en ontstond
de Oost-Vrijberghepolder. Ook in de 19e eeuw werd het grondgebied van de gemeente OudVossemeer en Vrijberghe in de Mosselkreek uitgebreid. Zo ontstonden de Hollarepolder (1843), de
Van Haaftepolder (1852) en de Sluispolder (1877). In de loop der eeuwen zijn meerdere polders
overstroomd onder meer in 1682, 1715, 1808 en 1906. In 1944 is Oud-Vossemeer, evenals de rest
van het eiland Tholen, door de bezetters onder water gezet. In 1953 beleefde Oud-Vossemeer
hachelijke momenten doch bleef gespaard voor het watergeweld.
De Nieuw-Vossemeersepolders, die aan de oostzijde van de Eendracht zijn ingedijkt, waren aanvankelijk Zeeuws en behoorden tot de heerlijkheid Vossemeer. Sinds 1809 is dit Brabants grondgebied.
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Naamgeving
De naam Vossemeer is afgeleid van een brede kreek in dit gebied die de Vosvliet werd genoemd.
Delen van deze kreek zijn nog in de Hikkepolder te zien onder aan de oprit naar de brug over het
Schelde-Rijnkanaal en bij de Broeksedijk. Oostelijk hiervan lag een water, de Mare genaamd. Dit
woord is als tweede bestanddeel in de vorm van meer in de naam van de heerlijkheid
terechtgekomen. Toen in de tweede helft van de 16de eeuw aan de overzijde van de Eendracht door
de heren een nieuw dorp werd gesticht - de polder waarin het nieuwe dorp lag is in 1583 onder
water gezet en in 1609 herdijkt - ontstonden de namen.

Het dorp
Zoals gezegd is het dorp in de Kerkepolder ontstaan. Het is een ringdorp waar de huizen rond de kerk
staan. De vroeger met een gracht omgeven kerk is in de tweede helft van de 15de eeuw gebouwd.
Deze was aan Johannes de Doper gewijd. Tijdens de eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog is het
dorp door de Staatse troepen platgebrand (1576). Ook de kerk werd zwaar beschadigd. Twee jaar
later kreeg de Reformatie op het eiland Tholen haar volle beslag en trokken de priesters weg. OudVossemeer kreeg in 1583 zijn eerste predikant. De herbouw van de kerk vond plaats in 1595.
Tegenwoordig zijn er 5 kerkgenootschappen. Ongeveer 30 % van de bevolking is rooms-katholiek.
Het dorp dat midden in de polder ligt is in de loop der eeuwen langzaam gegroeid in de richting van
het Nieuwe Veer dat in 1567 voor het eerst werd verpacht. Zo ontstonden de buurtschappen
Kalisbuurt en 't Veer. Bij het pontveer lag ook een klein getijhaventje dat in het kader van de aanleg
van de Schelde-Rijnverbinding is opgeruimd. Het pontveer is toen vervangen door een brug (1974).
Het veer bij de buurtschap Botshoofd was al in 1886 uit de vaart genomen. De lintbebouwing langs
de andere uitvalswegen ontstond in de 19de eeuw.
Het dorp had een agrarisch karakter. Tot aan het einde van de 19de eeuw was, zoals elders op
Tholen, de verbouw en verwerking van Rubia tinctorum belangrijk. De wortels van de meekrapplant
werden in meestoven verwerkt tot een poeder voor de fabricage van rode verf waarmee o.a. wollen
stoffen werden gekleurd. De uitvinding van de chemische verfstoffen maakte in enkele decennia een
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einde aan deze bedrijfstak. De laatste van de 4 meestoven in deze gemeente werd in 1904 gesloopt.
Oud-Vossemeer is de een van de plaatsen op het eiland Tholen waar nog kermis wordt gehouden.
Deze vindt plaats op vrijdag en zaterdag na de tweede donderdag in juni.
11 Fietsend in de Dorpsweg zien we aan de rechterkant eerst de R.K. pastorie en daarnaast de Sint
Willibrorduskerk.

St. Willibrorduskerk met pastorie, ca. 1935

Beschrijving pastorie:
Rooms katholieke pastorie, rond 1872 in opdracht van het bestuur van de Sint Willibrordusparochie
gebouwd in een aan de waterstaatsstijl verwante architectuur naar ontwerp van architect C. van Genk.
De pastorie is direct naast de rooms katholieke kerk (Rijksmonument) uit 1841 gelegen. Als aannemer
wordt Hoppenbrouwer genoemd. Na de bouw van deze pastorie werd de oude pastorie bij de kerk
getrokken. Omschrijving Blokvormig, 5 traveeën breed bouwvolume met verdieping; streng symmetrische opzet en geheel gepleisterde lijstgevels. De voorgevel bezit als hoofdgevel hoeklisenen en een
middenrisaliet, afgesloten door een driehoekig fronton, waarin de entree met natuurstenen omlijsting
en bordestrap is opgenomen. Voorts is deze gevel gedecoreerd met vensteromlijstingen, pleisterwerk
decoraties onder de verdiepingramen, natuurstenen cordonlijst, plint en borstweringpanelen en een
bloklijst in het hoofdgestel. Houten kozijnen met afgeronde schouders, voorzien van schuiframen met
4-ruits onderramen en glas-in-lood bovenramen. Het tentdak was gedekt met gesmoorde tuile du nord
en voorzien van een met zink beklede nokpiron, maar is in 2013 door brand verwoest en niet weer
teruggebouwd. De gepleisterde achtergevel bezit een middenrisaliet met ingang en enige originele
vensters; overige vensters vernieuwd. Het interieur stamt grotendeels uit de bouwtijd met ondermeer
op de begane grond rijke originele stucplafonds met gedetailleerd middenmotief in linker en rechter
voorkamer en rechter achterkamer. Rechter voor- en achterkamer met tussendeuren. In de
benedenhal ondermeer gepleisterde wanden met gestucte pilasters; in de bovenhal sober
stucplafond. Kelder met gemetselde gewelfjes met stalen ribben. Waardering Monumentale en
architectonisch karakteristieke negentiende-eeuwse pastorie, behorend tot een negentiende-eeuws
katholiek kerkcomplex, als zodanig van cultuur- en architectuurhistorische en ensemble waarde.
Beschrijving RK Kerk:
Zaalkerk, in 1841 gesticht met financiële bijstand van Koning Willem I; boogvensters, voorgevel met
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blindnissen en een torentje boven de puntgevel. In het gewijzigde interieur een hoofdaltaar uit de 18e
eeuw. Eénklaviers orgel, in 1854 geleverd door C.J. Rogier, orgelmaker te Bergen op Zoom.

12 We fietsen de Dorpsweg verder uit en slaan rechtsaf de Patrijzenweg in. Hier zien we rechts op
nummer 28 een heel bijzonder pand, het torenstation voor de electriciteitsverdeling.
Beschrijving:
Torenstation voor electricteitsverdeling met dienstwoning, in verband met de aansluiting van Tholen
en Sint Philipsland op het electriciteitsnet, rond 1927 aan de dorpsrand gebouwd in een sobere,
zakelijk-traditionele trant. De electriciteit werd verkregen via de voedingskabel uit Nieuw-Vossemeer.
Omschrijving Zowel de woning als het bedrijfsgedeelte
is uitgevoerd met sobere gevels, opgetrokken uit roodbruine machinale baksteen in halfsteens- resp. staand
verband. Het bedrijfsgedeelte is voorzien van enig
siermetselwerk in zwartige baksteen rond de gevelopeningen en bezit de, voor dit type bebouwing karakteristieke, lage tweelichtramen en zware deur met
bijzonder, oorspronkelijk beslag. In de toppen en aan
de zijgevels bevinden zich nog de aansluitpunten voor
het verdwenen bovengronds electriciteitsleidingennet.
Tegen de achtergevel van het bedrijfsgedeelte, dat
momenteel als transformatorgebouw in gebruik is,
bevindt zich een kleine, aanbouw met plat dak, voorHet station in 1944 tijdens de inundatie
malige kantoor/werkplaats. De ramen en deuren van de
woning zijn sterk vereenvoudigd, zonder onderverdelingen of roedeverdelingen. De woning en het bedrijfsgedeelte bezitten zadeldaken met de nokken
dwars op de straat, gedekt met rode groefpannen; het dak van het bedrijfsgedeelte is voorzien van
wolfseinden; sobere houten boeiboorden en windveren. Waardering Bijzondere combinatie van
voormalige dienstwoning en torenstation; het bedrijfsgedeelte in, voor Zeeland, unieke afmetingen en
vormgeving, is door karakteristieke details duidelijk als een gebouw van het electriciteitsbedrijf
herkenbaar. Het bedrijfsgedeelte weerspiegelt de wijzigingen in het distributiesysteem van dit, voor de
ontwikkeling van de streek belangrijke, nutsbedrijf. Als zodanig een complex van cultuur-historische en
zeldzaamheidswaarde.

13 Direct voorbij het torenstation slaan we linksaf de Bou Kooijmanstraat in en daarna weer links
de Bonenblokstraat in. Aan het einde slaan we rechtsaf de Ring/Raadhuisstraat in.

De Ring, toen nog Dorpstraat, rond 1930 (vanaf de andere kant gezien)
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Gelijk rechts zien we, naast de voormalige NH pastorie en gemeentehuis, op Raadhuisstraat nr. 5 het
Ambachtsherenhuis.

Rond 1915

Beschrijving:
Vrijstaand (in 1896 de toenmalige pastorie aangebouwd) rechthoekig gebouw, met voorgevel in
overgangsvormen Lodewijk XV-Lodewijk XVI en achtergevel met boogramen. Gedekt door omlopend
schilddak met hoekpirons. Boven de middenrisaliet van de voorgevel opzetstuk met het wapen van
Oud Vossemeer en dakkoepeltje met luiklok. In de attiek gedateerd 1771.

Schuin tegenover het Ambachtsherenhuis zien we het paadje naar de ingang van de NH Johannes de
Doperkerk.

NH Kerk, rond 1930
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Beschrijving:
N.H. Kerk. 15e-eeuws eenbeukig kerkgebouw met driezijdige sluiting en eind 15e-eeuws dwarspand.
Preekstoel XVII B met koperen lezenaar 1769. Koperen kroon eind XVII en idem 1787. Mechanisch
torenuurwerk, B.Eijsbouts, 1940.

14 We rijden de Raadhuisstraat (met links van ons de parkeerplaats) verder in en slaan linksaf de
Voorstraat in. Maar voordat u de Voorstraat inrijdt, ziet u links op de hoek op de gevel van het
prachtig gerestaureerde pand Raadhuisstraat 15 het zgn. Smidsklokje.

Beschrijving:
Pand beschermd vanwege smeedijzeren gevelbekroning in de vorm van een gestileerd kruis met in de
top als windvaan een ruiter, waaronder de initialen C.V.K. en het jaartal 1805 en vanwege het
"Smidsklokje" (ca.1805; in 1960 gerestaureerd door de firma Voets te Bergen op Zoom). Het
"Smidsklokje" omvat een open rechthoekige kast, waarin enkele gesneden houten figuurtjes, de
wijzerplaat en een achtergrond schildering; daarboven een ronde tunnel, waaromheen een draaibare
ruiterstoet, daarboven een gesneden houten klokkenluider met een kleine koperen klok.

15 We gaan weer even een stukje fietsen. We rijden de Voorstraat uit, slaan rechtsaf de Zilverstraat in, dan linksaf de F.D.
Rooseveltstraat, rechtsaf de
Hofstraat en dan weer linksaf
de Kalisbuurt op. De Kalisbuurt
rijden we helemaal uit en
steken dan schuin rechts de
Vogelsangsedijk over de
Veerstraat in voor een ommetje
naar de haven, die aan het
einde van de Veerstraat was
gelegen. Van de haven is niets
meer terug te vinden. Nu we
hier toch zijn, klimt u dan even
de dijk bij het trapje omhoog en
lees de wetenswaardigheden op
het informatiebord daar.
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16 We fietsen de Veerstraat weer terug en slaan rechtsaf de Vogelsangsedijk op. Na iets meer dan
100 meter slaan we rechtsaf de weg onderlangs de Zeedijk op (fietsknooppuntroute 34 volgen). We
volgen de Zeedijk tot we al slingerend door het idyllische landschap aankomen bij het gemaal Drie
Grote Polders.

17 We rijden onder de Kreekweg door verder de Zeedijk langs. Na ongeveer één km komen we op
een driesprong met de Kromme Dreef. Hier slaan we rechtsaf en vervolgen onze weg onderlangs de
Zeedijk. Na 1.400 meter, voorbij manege Vosmaer, slaan we rechtsaf (bij het bord: (wandelaars)
Rammegors route 7 km) om bovenlangs langs het hek de weg weer te volgen langs het ScheldeRijnkanaal. Na iets meer dan 2 km. fietsen we onder de N257 door. Let op: versmalling en zeer slecht
wegdek! Linksaf de Campweg op (volg fietsknooppunt 99). Deze volgen we links-rechtsaf naar de
auto op de carpoolplaats.
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Bedrijvigheid rond 1915

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-Annaland/Stavenisse/Oud-Kempenhofstede/Sint-Annaland
Lengte: circa 22 km.
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven van Sint-Annaland

-

Fietsroute Sint-Maartensdijk/Pluimpot/Westkerke/Scherpenisse/Sint-Maartensdijk
Lengte: circa 16 km.
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Haven/Keethil in Sint-Maartensdijk
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De gehele route op een rij:
00 De route start op de carpoolplaats aan de rotonde in de N257 bij Sint-Philipsland. We kijken
naar de wegwijzers op het fietspad en rijden richting Sint-Philipsland. We steken voorzichtig de N257
over en gaan bij de volgende rotonde rechtdoor.
01 We volgen het fietspad langs de Rijksweg, steken de Industrieweg over en passeren de
watertoren. We laten de bebouwde kom van Sint-Philipsland nog even links liggen, steken ook de
Henriettedijk over en vervolgen het fietspad tot de kruising met de Oostdijk. Hier slaan we schuin
rechtsaf de Oostdijk op. Na 300 meter de weg links naar beneden zien we het eerste monument:
Boerderij ‘Hollands Hoeve’. Na het ingangshek staat een bord met uitleg over de Hoeve.
02 We fietsen de Oostdijk weer terug naar de Rijksweg en steken deze over de bebouwde kom in.
Na 80 meter houden we rechts omlaag aan en vervolgen de Oostdijk via de klinkerweg. Na 300 meter
gaan we rechtsaf de Schoolstraat in en daarna links de Kerkring op.
03 We rijden de Kerkring verder af met de bocht mee naar rechts en slaan linksaf de Voorstraat in.
04 Aan het einde van de Voorstraat fietsen we linksaf de Zuiddijk omhoog richting de molen.
05 Bij de molen fietsen we scherp rechts naar beneden het haventerrein op. We volgen de haven
linksaf langs het strandje en fietsen, onder de dijk blijvend, rechtdoor en met de bocht mee naar
rechts Sint-Philipsland weer uit. Bij de rotonde steken we de Krabbenkreekweg (N656) over en gaan
rechtsaf de ventweg langs de Krabbenkreekweg op richting Oud-Vossemeer en Sint-Annaland.
06 We volgen de ventweg 1.650 meter en slaan dan scherp linksaf de Zeedijk in. Op de T-splitsing
bij het woonhuis rechtsaf. Na ruim 750 meter bij fietsknooppunt 32 slaan we, vóór Manege
Vosmaer, rechtsaf naar beneden op wat ook Zeedijk heet. Dit is richting fietsknooppunt 29. Terug bij
de Krabbenkreekweg (N656) gekomen steken we deze (voorzichtig!) over en vervolgen onze weg
over de Hollaereweg. We rijden deze helemaal uit tot we bij de Priestermeetpolder (N658) komen.
We steken deze over en slaan linksaf het fietspad op.
07 We fietsen verder het fietspad door en slaan na een kleine 500 meter linksaf, de N658 weer
overstekend, de Broeksedijk op.
08 We vervolgen de Broeksedijk en steken na 850 meter (voorzichtig!) weer de Krabbenkreekweg
(N656) over en vervolgen onze fietstocht over de Broeksedijk. Na een kleine 650 meter slaan we
linksaf de Vrijberghsedijk op.
09 We vervolgen de Vrijberghsedijk en na 850 meter met de bocht mee naar rechts (Hikseweg)
richting de molen.
10 Na de molen rijden we door op de Hikseweg en steken de Kreekweg over. Hier vervolgen we de
Hikseweg en gaan linksaf de Hiksedijk en gelijk rechtsaf naar beneden de Dorpsweg van OudVossemeer in.
11 Fietsend in de Dorpsweg zien we aan de rechterkant eerst de R.K. pastorie en daarnaast de Sint
Willibrorduskerk.
12 We fietsen de Dorpsweg verder uit en slaan rechtsaf de Patrijzenweg in. Hier zien we rechts op
nummer 28 een heel bijzonder pand, het torenstation voor de electriciteitsverdeling.
13 Direct voorbij het torenstation slaan we linksaf de Bou Kooijmanstraat in en daarna weer links
de Bonenblokstraat in. Aan het einde slaan we rechtsaf de Ring/Raadhuisstraat in.
14 We rijden de Raadhuisstraat (met links van ons de parkeerplaats) verder in en slaan linksaf de
Voorstraat in.
15 We rijden de Voorstraat uit, slaan rechtsaf de Zilverstraat in, dan linksaf de F.D. Rooseveltstraat, rechtsaf de Hofstraat en dan weer linksaf de Kalisbuurt op. De Kalisbuurt rijden we helemaal
uit en steken dan schuin rechts de Vogelsangsedijk over de Veerstraat in voor een ommetje naar de
haven, die aan het einde van de Veerstraat is gelegen.
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16 We fietsen de Veerstraat weer terug en slaan rechtsaf de Vogelsangsedijk op. Na iets meer dan
100 meter slaan we rechtsaf de weg onderlangs de Zeedijk op (fietsknooppuntroute 34 volgen).
17 We rijden onder de Kreekweg door verder de Zeedijk langs. Na ongeveer één km komen we op
een driesprong met de Kromme Dreef. Hier slaan we rechtsaf en vervolgen onze weg onderlangs de
Zeedijk. Na 1.400 meter, voorbij manege Vosmaer, slaan we rechtsaf (bij het bord: (wandelaars)
Rammegors route 7 km) om bovenlangs langs het hek de weg weer te volgen langs het ScheldeRijnkanaal. Na iets meer dan 2 km. fietsen we onder de N257 door. Let op: versmalling en zeer slecht
wegdek! Linksaf de Campweg op (volg fietsknooppunt 99). Deze volgen we links-rechtsaf naar de
auto op de carpoolplaats.
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