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Wandelroute door de Stad Tholen 

 

Lengte: 2.500 meter 

 

©Heemkundekring Stad en Lande van Tholen 

 

 

  Bron: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Janwillemvanaalst 

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 wandelen of anderszins 

volgen van deze route geschiedt geheel op eigen risico.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Janwillemvanaalst
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Deze wandelroute leidt u door het historische centrum van de stad Tholen en langs alle geregistreer-

de monumenten van de stad. Het vervolg van de route wordt steeds met  gemarkeerd. 

Tholen heeft haar naam te danken aan de tol die vroeger werd geheven op de Eendracht. De plaats 

kreeg in 1366 stadsrechten. Op 16 mei 1452 werd de stad getroffen door een grote brand die 

vijf/zesde van de stad verwoestte. Ook het stadhuis, het gasthuis en de stadspoorten brandden af. 

Na de brand verrees omstreeks 1460 het stadhuis aan de Hoogstraat. Het karakteristieke gebouw, 

mogelijk ontworpen door Evert Spoorwater of Andries Keldermans, draagt kenmerken van de late 

gotiek. In de stadhuistoren bevindt zich een klokkenspel met 37 klokken. De oudste klok dateert van 

1458. Dit voormalige luidklokje is nu de oudste beiaardklok van Nederland. Negen andere klokken 

zijn afkomstig van het klokkenspel van 1627. De monumentale Grote kerk in Brabants gotische stijl, 

de walkorenmolen van 1736 en enige fraaie oude gevels van panden in smalle straatjes accentueren 

verder het verleden. De vesten, die aan landzijde bewaard zijn gebleven, herinneren nog aan een tijd 

dat het garnizoensstadje een belangrijke militaire functie had als poort van Zeeland. De vroeger 

vooral agrarisch ingestelde plaats had een grote vissersvloot. 

 De route start op de parkeerplaats bij de haven (Contr’Escarp) van Tholen. Deze parkeerplaats ligt 

op de plek waar tot de zeventiger jaren van de vorige eeuw één van de twee zgn. oesterputten 

gelegen was. In deze putten werden oesters opgekweekt en werden bewaterd vanuit de toen nog 

zoute rivier de Eendracht, die nog rechtstreeks was verbonden met de Oosterschelde. Met het 

gezicht naar de dijk wandelen we naar rechts naar de brede trap omhoog richting de Eendrachts-

weg.1 Boven aan de trap gekomen, wijzen wij u graag op de toeristische informatieborden, zoals u 

een eerste rechts van u aantreft met informatie over de voormalige oesterputten. We vervolgen 

onze wandeltocht door vanaf de trap schuin links de Eendrachtsweg over te steken en het trapje 

naar beneden te nemen naar de Kruittorenstraat.2 U waant zich direct terug naar het begin van 

twintigste eeuw in de smalle straten (bijna) zonder autoverkeer. We slaan linksaf de Dalemsestraat 

in. 

 

                                                           
1 Minder-ambulanten nemen meer rechts de oprit van de Contr’Escarp naar de Eendrachtsweg 
2 Minder-ambulanten nemen meer links de Vossemeersepoort 
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In de Dalemsestraat worden drie (eigenlijk twee) monumentpanden genoemd: het huisnummer 16 

links en de huisnummers 5 en 3 rechts. 

Dalemsestraat 16: Woonhuis, 18e-19e eeuw 
Zes traveeën breed pand met aan de zijde van de Dalemsestraat verminkte lijst. In de gevel van gele steen 

schuifvensters met geprofileerde houten onderdorpels en een omlijste voordeur. 

Dalemsestraat 5: Werk-woonhuis, begin 19e eeuw 

Perceelsgedeelte van een fors pand. Het voorste gedeelte onder een schilddak dat geplaatst is voor een 

oudere bekapping. Geverfde gevel op hardstenen plint. Voordeuromlijsting met consoles. Schuifvensters. 

Winkelpui ingebroken. 

Dalemsestraat 3: Werk-woonhuis, begin 19e eeuw (schuifvensters) 

Perceelsgedeelte van een fors pand. 

 Aan het eind van de Dalemsestraat slaan we linksaf de Botermarkt in. Hier was in de 17e eeuw het 

garnizoen van de stad gehuisvest. De Botermarkt liep tot 1928 dood tegen de Bakstraat aan. 

Vanwege de komst van de (eerste) brugverbinding met het Brabantse vasteland is er een doorbraak 

geforceerd met de Eendrachtsweg, waardoor het verkeer uit Brabant via deze route de stad in kon 

komen. Hiertoe werden twee panden afgebroken. In de Botermarkt worden twee monumenten 

genoemd: de huisnummers 2 (rechts) en 11 (links). 

Botermarkt 2: Werk-woonhuis 
Fors onderkelderd hoekpand met zadeldaken en geverfde rechte gevels. 

Botermarkt 11: Woonhuis, 19e eeuw (Winkelbetimmering) 

Langgestrekt L-vormig hoekpand met rechte gevels van gele steen. 

 
Botermarkt rond 1930, gezien vanaf de Bakstraat 

De foto geeft een mooi beeld van Botermarkt 11 vooraan rechts. 

Kijken we vanaf de Botermarkt recht vooruit de Eendrachtsweg in, dan zien we in de straat nog de 

contouren van het spoor en links de pilaren van de vroegere tramhalte van de verbinding met Bergen 

op Zoom, welke hier eindigde. Lees ook de wetenswaardigheden op het informatiebord 15 meter 

verderop rechts naast de groene afvalbak. 
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 Vanaf de Botermarkt slaan we rechtsaf de Bakstraat in richting de Brugstraat. Maar eerst wordt 

Bakstraat nummer 7 als monument vermeld. Dit pand staat, vanuit de Botermarkt gezien, links voor 

u op de hoek, tegenover de zijgevel van Botermarkt 11. 

Bakstraat 7: Woonhuis, 1740 
Pand met geverfde lijstgevel. Verhoogd gedeelte boven een opkamer. Voordeuromlijsting met consoles. 

 Vanuit het korte stukje Bakstraat vervolgen wij de wandeling rechtsaf de Brugstraat in. De 

Brugstraat is één van de verbindingsstraten tussen de Hoogstraat en de haven en ademt de vroegere 

welvaart van de stad. In de Brugstraat, eindigend bij het pleintje vóór het voormalige stadhuis, staan 

een aantal kapitale stadsvilla’s, waarvan er 3 als Rijksmonument te boek staan: Brugstraat 16 recht 

voor u (het voormalige Verenigingsgebouw), Brugstraat 11 rechts van u en bij het pleintje Brugstraat 

1. 

Brugstraat 16: Woonhuis 
Fors 5 traveeën breed pand met rechte lijstgevel. Groot formaat schuifvensters. Blauw stenen stoepbordes 

met smeedijzeren balie. Voordeuromlijsting met snijwerk aan het deurkalf en de posten. Driehoekig 

bekroonde dakkapellen. Stoeppalen en zij-stoephekken. 

Brugstraat 11: Werk-woonhuis 
Pand met lange gevel aan de Brugstraat en diverse uitbouwen waarvan een met een langsgevel aan de 

Bakstraat. 

Brugstraat 1: Woonhuis, 19e eeuw 
Pand op de hoek van de Hoogstraat en Brugstraat met lijstgevel en schuifvensters. 

Zoek even uw rust op het bankje om de boom op het pleintje. De boom staat op de plaats waar 

vroeger op de welput een uit 1868 daterende pomp van Amerikaanse makelij stond.  

 

Het pleintje rond 1920  

Vanaf het pleintje kijkt u rechts en links de Hoogstraat in. De Hoogstraat was met het gemeentehuis, 

het weeshuis en later ook het Post- en Telegraafkantoor de meest voorname straat van Tholen. 
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Hoewel de gehele straat monumentaal oogt, bevinden zich vijf monumenten in de Hoogstraat: recht 

voor u het voormalige stadhuis (Hoogstraat 12/14), rechts richting de Dalemsestraat de panden 4 

aan de linkerkant en 1-3 en 7 aan de rechterkant, en links richting de Visstraat en de Stoofstraat het 

pand 13- 15. Ook het voormalige Post- en Telegraafkantoor op de hoek van de Visstraat is zeker het 

aanzien waard. 

Hoogstraat 12/14: Stadhuis, 3e kwart van de 15e eeuw en woonhuis, 17e eeuw 
Stadhuis en rechts van het Stadhuis een ongenummerd pand of pandgedeelte. Vensters met 

roedenverdeling. Boogpoortje met geprofileerde gemetselde omlijsting waarin een boogvenstertje is 

opgenomen. 

Hoogstraat 4: Woonhuis, 17e-19e eeuw 

Onregelmatig pand waarvan de hoge kap aan de ene zijde aansluit tegen een verminkte zijtrapgevel met 

sierankers en aan de andere zijde is afgewolfd. Aan de straat een geverfde lijstgevel met schuifvensters en 

latere winkelpui. 

Hoogstraat 1-3: Woonhuis, 19e eeuw 
Fors L-vormig pand onder schilddak met gepleisterde rechte gevels. Kroonlijst met klossen. Schuifvensters. 

Hoogstraat 7: Werk-woonhuis, 19e eeuw 
Fors L-vormig pand onder schilddak met gepleisterde rechte gevels. Kroonlijst met klossen. 

Hoogstraat 13-15: Werk-woonhuis, 1790 
Fors pand met bakstenen gevel op smalle natuurstenen plint. Twee traveeën aan elke zijde van de 

risalerende middenpartij. 

 Vanaf het pleintje gaat de wandeling linksaf de Hoogstraat in en daarna rechtsaf naar de 

Stoofstraat. Deze straat dankt zijn naam aan de twee meestoven die daar vroeger stonden. Een 

meestoof was een verffabriek waar vanuit de wortelstokken van de meekrapplant (Rubia tinctorem) 

een rood/oranje-kleurige verfstof (alizarine) werd gewonnen, waarvan het gebruik al in de oudheid 

als zodanig bekend is. 

 

Stoofstraat 1910-1920  

De panden op de plaats van de vroegere meestoven zijn Rijksmonument. 
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Stoofstraat 5 en 7: Woonhuizen, 1622 (sier- en jaartalankers) 
Panden met aan de straatzijde een trapgevel. 

 Vanuit de Stoofstraat komen we uit op de Markt. Steekt u al rondkijkend schuin de Markt over 

langs de monumentale marktpomp naar de muziekkoepel en het daarachter opgestelde toeristische 

informatiebord met wetenswaardigheden over de Markt en de Kerkstraat. De Markt kent de 

volgende monumenten: 

Markt 26: Woonhuis, 1778 
Restanten Huis Klein-Lichtenberg. 

Markt 22: R.K. Onze Lieve Vrouwekerk 

 

De Markt omstreeks 1915  

Markt 21: Woonhuis 
Fors pand met gepleisterde en geverfde lijstgevel 

Markt 19: Werk-woonhuis 
Fors pand met gepleisterde en geverfde lijstgevel. 

Markt 17, Woonhuis, 19e eeuw (voordeuromlijsting) 
Fors pand met gepleisterde en geverfde lijstgevel. 

Markt 11, Werk-woonhuis, 17e eeuw 
Pand met gepleisterde gevel en café-pui. 

Markt 7, Werk-woonhuis, 18e-20e eeuw 
Pand met rechte gevel onder een laag omlopend schilddak. 

Markt 5, Woonhuis, 17e eeuw 
Pand met verminkte top en kap en beneden vensters. 

Markt 3: Woonhuis, 17e-19e eeuw 
Pand met ingezwenkte lijstgevel, waarin wellicht nog restanten van de 17e-eeuwse toestand aanwezig 

zullen zijn, bijvoorbeeld de boogvullingen van metselmozaïek. 
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Markt 1: Woonhuis, 1819 
Pand met wit geverfde zijgevel, schilddak met hoekpirons, echte gevel met sierankers, geprofileerde bogen 

met metselmozaïek, geprofileerde waterlijst en gebeeldhouwde steen. 

Als we voor het informatiebord staan, zien we links van ons de Kerkstraat. Deze heeft in de loop der 

tijd wel enige verandering ondergaan. Zo is de Gasthuiskapel ooit weggeweest en stonden er 

winkelpanden. En ook achter u, waar nu die mooie boom staat stonden een tweetal panden meer in 

het rijtje. Deze zijn in de twintiger jaren van de vorige eeuw afgebroken, omdat de doorgang van de 

Kerkstraat naar de Markt te smal was voor het doorstromende verkeer vanuit Noord-Brabant.  

 We lopen de Kerkstraat op en neer om ook daar de monumenten te bekijken. En sla daarbij de 

Gasthuiskapel niet over, ondanks dat dat door de herbouw geen erkend monument is. 

Kerkstraat 21: Woonhuis, 1619 (jaarsteen) 
Pand met trapgevel. 

Kerkstraat 19: Werk-woonhuis, 1596 (jaarankers) 

Verminkt pand met zadeldak. 

Kerkstraat 13: Werk-woonhuis, 19e eeuw (winkelpui) 
Dwars pand met geverfde gevel en winkelpui. 

Kerkstraat 9: Woonhuis 
Twee dwarspanden waarin de restanten verscholen zitten van het voormalig gasthuis. 

 

De Kerkstraat in 1913  

Kerkstraat 4: Woonhuis, 17e eeuw (sierankers) 
Pand met aan de top verminkte trapgevel. 

Kerkstraat 10: Woonhuis, 18e eeuw 
Pand met klokgevel met Lodewijk XV afdekking. 

Kerkstraat 18: Woonhuis, 17e-19e eeuw 
Eenvoudig pand met geverfde gevel waarin kielbogen van de oorspronkelijke architectuur zichtbaar zijn. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zadeldak
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 Weer terug bij de Markt vervolgen wij de wandeling rechtdoor langs de kerktuinmuur naar de 

Grote Kerk. Wellicht wordt u er ontvangen met een mooi stukje orgelmuziek. Het interieur van de 

kerk is zeker een bezoek waard. 

 Vanuit de ingang van de kerk wandelen we rechtdoor terug naar de Markt en steken die over 

richting de R.K. Onze Lieve Vrouwekerk, daarbij rechts aanhoudend. Aan het einde van de Markt 

slaan we rechtsaf de Venkelstraat in met aan het einde de Vlasmarkt, waar we Molen De 

Verwachting weer in volle glorie kunnen aanschouwen. 

 

Venkelstraat vanaf de Vlasmarkt, 1928  

 Vanaf de Vlasmarkt wandelen we rechtdoor het voetpad de bebossing van de Vest (Het Bosje) in 

en slaan rechtsaf. We vervolgen het voetpad linkaf en dan rechtdoor naar het water tot we uitkomen 

op de Zuid-Oudaan met schuin voor ons de tweede molen die Tholen rijk is, Molen De Hoop.  

Op de omgang van deze molen hebben we een mooi uitzicht op de Vest met zijn (tegenwoordig 

beplante) bastions en courtines. 

 Vanaf Molen De Hoop wandelen we verder door langs de stadsvest en volgen het water tot aan 

de kanonnen op het heuveltje. Hier steken we de Molenvlietsestraat over voor het laatste stuk Vest. 

We blijven het water volgen en komen op het einde rechts van ons langs het Oorlogsmonument.  

 Aan het einde van het voetpad wandelen we rechtdoor de Vossemeersepoort in en lopen omhoog 

naar de Eendrachtweg.  Hier slaan we linksaf en daarna rechtsaf het wandelpad op de dijk langs de 

Wal op. We laten de auto nog even beneden op de parkeerplaats staan en wandelen door over het 

wandelpad. In het huis op de dijk was vroeger de stadswacht gelegerd. Naast het huis, waar nu het 

trapje is, lag vroeger de Waterpoort, één van de toegangswegen tot de stad. 

 We wandelen het laatste stukje van deze wandeling over de dijk om het huis op de dijk heen naar 

het kanon en nemen hier de trap links naar beneden3 naar de vissershaven. Vroeger lag (allicht) het 

Schelde-Rijnkanaal er nog niet en lag de haven gelijk aan de Eendracht, waar eb en vloed het 

vaarverkeer nog bepaalde. De Eendracht vormde de grens tussen Zeeland en Noord-Brabant met een 

                                                           
3 Minder-ambulanten vervolgen de dijk nog honderd meter en nemen daar scherp links het pad naar beneden 
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veerpont als verbinding. Aan het begin van de twintigste eeuw telde Tholen nog een vloot van meer 

dan 100 vissersboten. Hier zijn er nu nog slechts een klein tiental van over. 

 

 

De vissershaven van Tholen 1930  

 Met een laatste blik op de haven wandelen we terug naar de auto op de parkeerplaats. 

We hopen dat u een genoeglijke wandeling hebt gehad! 

Graag wijzen wij u ook op de vier voor Open Monumentendag uitgezette fietsroutes langs de 

monumenten op het eiland Tholen: 

- Fietsroute Tholen/Poortvliet/Strijenham/Schakerloo/Tholen 

Lengte: circa 28 km. 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven (Contr’Escarp) 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 

 

- Fietsroute Sint-Maartensdijk/Pluimpot/Westkerke/Scherpenisse/Sint-Maartensdijk 

Lengte: circa 16 km. 

Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Haven/Keethil in Sint-Maartensdijk 


