
 

 

  

 

Open Monumentendag 

Fietsroute  

Sint-Annaland/Stavenisse/Sint-Annaland 

 

Lengte: circa 26 km. 

©Heemkundekring Stad en Lande van Tholen 

 

  

  Wapen van Sint-Annaland                                Wapen van Stavenisse 

 

 

 

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 rijksmonumenten. Het vervolg van de route wordt op cruciale punten steeds met > 
gemarkeerd. Kp = Fietsknooppunt. 

 

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

betreedt particulier terrein alleen met nadrukkelijke toestemming van of 

namens de eigenaar of als u wordt uitgenodigd door een banier of vlag van de 

Open Monumentendag! 

 

Horeca op deze route: 
 
Na 05 > Streekmuseum De Meestoof 

Na 14 > Op het havenplateau in Stavenisse. 
 

 

00 > De route start op de parkeerplaats aan de Boulevard bij de jachthaven van Sint-Annaland. 

01 > Verlaat de parkeerplaats in Zuidoostelijke richting via  de Havenweg. 

Op het kruispunt voor het Texaco station rechtsaf de Spuistraat in langs de Jumbo. 

02 > Aan het einde van de Spuistraat linksaf naar boven het Havenplein verlaten en rechtdoor naar 

beneden de monumentale Voorstraat in. 

03 > Aan het einde van de Voorstraat linksaf de Ring op, deze bijna geheel rondrijden om de kerk 

heen en linksaf de Ring verlaten. Op 6A het prachtige pand met de mooi luiken en deur met 

smeedwerk. 

04 > Linksaf de Weststraat in. 

05 > De Weststraat gaat over in de Bierensstraat. Aan de rechterzijde staat Streekmuseum De 

Meestoof. 

Na 250 meter rechtsaf de F.M. Boogaardweg in. 

06 > Langs de molen en na het verzorgingshuis rechtsaf Tienhoven in. Aan het einde van Tienhoven, 

op het kruispunt, de Molendijkseweg oversteken naar de standerdmolen. 

07 > Terug naar het kruispunt rechtsaf de Molendijk op. Bij de ontmoeting met de Havendijk links 

aanhouden Molendijk. Na het verlaten van de bebouwde kom van Sint-Annaland tweede weg linksaf 

de Vlietweg in. De Vlietweg gaat over in de Annavosdijk. 

8 > In de bocht van de provinciale weg een klein stukje rechtdoor en rechtsaf de Annavosdijkseweg 

in. 

09 > Aan het eind rechts het monumentale huis van boerderij Hoeve Huygens (infobord). Met de 

bocht mee naar links de Moggershilseweg op (geen bordje). 

10 > Aan het eind met de bocht mee naar rechts en meteen links de Buurtweg op en deze 2,3 km 

vervolgen tot aan de vierspong. Hiervoor de buurtschap Oud Kempen met rechts de monumentale 

boerderij Den Roosentuyll (infobord). 



 

 

11 > Rechtsaf de Oudelandsedijk op. Aan het eind van de Oudelandsedijk, bij de parkeerplaats, links 

omhoog de zeedijk op naar het buitendijkse fietspad en links aanhouden. 

Aan de overkant van het drukbevaren Mastgat zie je Schouwen-Duiveland liggen. 

12 > Vervolg het fietspad tot bij het aanlegsteiger en de bankjes vanwaar vroeger de veerboot naar 

Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland vertrok (infobord). In westnoordwestelijke richting kun je hier 

meestal goed de Zeelandbrug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland zien liggen. 

13 > Vervolg de route via de Veerweg onderlangs de dijk van het havenkanaal. Aan het eind liggen de 

vloedbalken van de coupure, waar je doorheen fietst als je rechtsaf de Stoofdijk opgaat. Aan de 

overzijde van de Stoofdijk ligt links achter de bebouwing het voormalige kasteelterrein. Rechtsaf het 

havenplateau (Spuihaven) op richting de molen. 

14 > Voor de molen scherp links aanhouden de Molendijk op tot aan de Voorstraat. Links op de hoek 

het voormalige gemeentehuis, nu Watersnoodmuseum. Rechts op de hoek met de Voorstraat ligt 

een gedenksteen waarop alle stroomgaten van de watersnoodramp zijn aangegeven. 

15 > Rechtsaf de Voorstraat in. 

In de linker steunbeer van de kerktoren is een gedenkteen aangebracht voor de slachtoffers van de 

watersnoodramp 1953; daarboven een merksteen die het ramppeil (4,50 + NAP) aangeeft. 

16 > Via het Van de Leck de Clercqplein min of meer rechtdoor, deels om de kerk heen, rechtsaf de 

Kerkstraat in. 

17 > Linksaf de Koning Haakonstraat in en weer linksaf, blijft Koning Haakonstraat, langs de Noorse 

woningen. 

18 > De Poststraat overstekend de Julianastraat in. 

19 > Rechtsaf Bosstraat in. Links van het hertenkamp het monumentale toegangshek van de oude 

begraafplaats. Op het gedeelte rechtsachter bevinden zich de graven van de slachtoffers van de 

watersnoodramp 1 februari 1953 en de oorlogsslachtoffers WO II. 

20 > Bosstraat gaat over in Bos. Rechtsaf, blijft Bos. Linksaf Poststraat. 

21 > Aan het einde van de bebouwde kom, tevens het einde van de Poststraat, bij Hoeve 

Vredenburg, de straat oversteken en het fietspad langs de Stavenisseweg (N286) volgen. De 

Stavenisseweg gaat over in Provincialeweg. Fietspad volgend komen we langs hoeve Bouwmanslust. 

In de volgende bocht bij de picknickplaats (met infobord) staat aan de andere kant van de dijk het 

watersnoodmonument dat het ‘zeemonster’ voorstelt. Via de trap is dit monument met infobord te 

bereiken.  

22 > Eerste weg links, de Jan Karelseweg in. Rechtsaf de Vierde Dijk op. Deze gaat over in de Lange 

Kruisweg. Langs boerderij Kroonwarde (infobord). Aan het einde van de Lange Kruisweg oversteken 

naar de Muiterijweg.  

23 > Bij boerderij ‘Kleine Muiterij’ rechts aanhouden en Muiterijweg blijven volgen. Rechts boerderij 

‘Grote Muiterij’. Voor een bezoek aan deze boerderij even rechtsaf. Daarna weer terug naar de 

kruising en nu rechtdoor de Kleine Dijk op tot aan de Langeweg, deze oversteken (let op) en linksaf 

het fietspad op langs de Langeweg. Bij de rotonde rechtdoor de bebouwde kom in, blijft Langeweg. 

24 > Rechtsaf de Hoenderweg in en helemaal uitrijden. De Hoenderweg gaat over in  Domineeshof. 

Aan het einde, voor de Jumbo, rechts de Spuistraat in en linksaf de Havenweg op om weer terug 

naar de Boulevard te fietsen. 

 



 

 

We hopen dat u een genoeglijke fietstocht heeft gehad! 
 

Graag wijzen wij u ook op de 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 Sint-Philipsland/Oud-Vossemeer/Sint-Philipsland 
Lengte: circa 29 km. 
Start- en eindpunt: Carpoolplaats aan de rotonde in de N257 bij Sint-Philipsland; 
Kp 99. 

 

Fietsroute Sint-Maartensdijk/Scherpenisse/Sint-Maartensdijk 
Lengte: circa 17 km. 
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de Haven/Keethil in Sint-Maartensdijk. 

 

Fietsroute Tholen/Poortvliet/Strijenham/Schakerloo/Tholen 
Lengte: circa 30 km. 
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven (Contr’ Escarpe) in Tholen. 

 

Kijk ook eens op: 

www.heemkundetholen.nl 
     
 

http://www.heemkundetholen.nl/

