Open Monumentendag

Fietsroute
Sint-Maartensdijk/Scherpenisse/Sint-Maartensdijk

Lengte: circa 17 km.

©Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

Wapen van Sint-Maartensdijk

Wapen van Scherpenisse

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 langs alle in het fietsgebied
geregistreerde rijksmonumenten. Het vervolg van de route wordt op cruciale punten steeds met >
gemarkeerd. Kp = Fietsknooppunt.
In deze route zitten een aantal oversteekplaatsen over doorgaande (snel)wegen.

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 00 > 01 >Centrum van Sint-Maartensdijk.
Bij 11 > Gorishoeksedijk, Scherpenisse.
Bij 19 > Hoge Markt, Scherpenisse.

0 > De route start op de parkeerplaats aan de Haven/Keethil bij cafetaria ‘t Centrum. Hier staat aan
de rand van het parkeerplein een toeristisch informatiebord met wetenswaardigheden over de
vroegere haven van Sint Maartensdijk.
01 > Ga langs de voorzijde van de cafetaria linksaf de Kaaistraat in en rij zo de Markt op. Rij rechts
aanhoudend de Markt rond. Centraal op de Markt staat de stadspomp en rondom zijn diverse
monumentale panden te bewonderen.
02 > Na de Markt te zijn rondgereden staat u voor het oude raadhuis.
Hier rechtsaf de Dominee de Bresstraat in.
Daarna de eerste straat rechts de Hazenstraat in.
03 > Aan het eind van de Hazenstraat rechtsaf de Oudestraat in en aan het eind op de Markt links
aanhouden.
Op de kruising rechtdoor Noordpoort die overgaat in Onder de Linden.
Links de oude begraafplaats met het monumentale hek.
Na de begraafplaats zijn de restanten van de slotgracht van het voormalig kasteelterrein zichtbaar.
04 > Ter hoogte van het informatiebord rechtsaf de Prins Constantijnlaan in, die overgaat in
Parallelweg.
Waar de Parallelweg op de Dr. Taselaarstraat uitkomt, linksaf (let op) de Provincialeweg N286
overstekend de Veerhoekseweg in.
Eerste weg links Bleekveldweg langs molen De Hoop.
05 > Aan het eind van de Bleekveldweg linksaf Wouthoeksweg tot aan de Provincialeweg. Rechtsaf
het fietspad langs de Provincialeweg op.
Na 350 meter rechts op de hoek met de Oudelandseweg staat molen De Nijverheid.

06 > Vervolg het fietspad langs de Provincialeweg.
Een kleine 1.000 meter verderop staat aan de andere zijde van de Provincialeweg de monumentale
woning van boerderij Reijgersburgh. Bewonder dit pand met haar bijzondere vensters vanaf het
fietspad (oversteken is gevaarlijk en het erf is niet vrij toegankelijk).
07 > Voorbij Reijgersburgh eerste weg linksaf; (let op) de Provincialeweg overstekend de
Zurenhoekseweg in.
Aan het eind van de Zurenhoekseweg linksaf de Hogeweg in; terug richting Sint Maartensdijk.
08 > De Oudelandseweg oversteken en de Hogeweg vervolgen.
Ook in de bebouwde kom alsmaar rechtdoor. De Hogeweg gaat uiteindelijk over in Achter het Bos.
Waar Achter het Bos een knik naar links maakt, direct rechtsaf, is ook Achter het Bos.
09 > Bij de Westpoort rechtsaf.
Net voorbij de kruising met de Plevierlaan, tussen Westpoort 45 en Westpoort 47, linksaf het
fietspad op.
Aan het eind rechtsaf het Galgenpad op (= fietspad langs natuurgebied De Pluimpot). Dit fietspad
helemaal uitrijden tot aan de Oosterschelde; Kp 84.
10 > Linksaf richting Kp 11 en vervolgens richting Kp 10.
Vanaf het havenhoofd vertrekt hier in het toeristenseizoen het veer naar Yerseke.
11 > Bij Kp 10 links aanhoudend de Gorishoeksedijk af.
Linksaf de weg vervolgen = Havenweg en aan het eind rechtsaf Hartogweg. Links voor de eerste
zijweg de Westkerkseberg met informatiebord.
12 > Eerste weg linksaf Westkerkseweg door het buurtschap Weskerke met informatiebord.
13> De Westkerkseweg geheel uitrijden tot aan de dijk en rechtsaf, blijft Westkerkseweg. Op de dijk
zijn de monumentale Muraltmuurtjes te zien.
14 > Westkerkseweg vervolgen langs molen De Korenbloem.
15 > Na de molen rechtsaf de Lentestraat in. De Lentestraat gaat rechtdoor over in Lenteplein en
vervolgens nog een klein stukje Platteweg.
16 > Linksaf de Margrietlaan in. Deze uitrijden via een kleine slinger tot voor de N.H. kerk.
17 > Linksaf de Molenstraat in en daarna rechtsaf de Langeweg in.
18 > Voor de watertoren linksaf de Laban Deurloostraat in.
Na de haakse bocht aan de linkerzijde Kunstkamer Hollandhuis.
Aan het eind van de Laban Deurloostraat rechtsaf Wilhelminastraat en daarna tweede straat links
Bakkerstraat, die uitkomt op de Hoge Markt.
19 > Diagonaal rechts het voormalig raadhuis. Via de Hoge Markt langs het voormalig raadhuis de
Spuidamstraat in.
20 > De Spuidamstraat vervolgen tot aan de rotonde in N286; Kp 26. Vóór de rotonde linksaf het
fietspad langs de Provincialeweg (N286) op richting Sint Maartensdijk; richting Kp 82.
21 > Vervolg de Provincialeweg tot iets voorbij de volgende rotonde en ga linksaf de Molendijk op.
De Molendijk volgen tot het eind bij de Sportlaan. Rechtsaf richting de Haven/Keethil.
Terug bij het startpunt.

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-Annaland/Stavenisse/Sint-Annaland
Lengte: circa 26 km.
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven van Sint-Annaland.

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

