Open Monumentendag

Fietsroute
Sint-Philipsland/Oud-Vossemeer/
Sint-Philipsland
Lengte: circa 29 km.
©Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

Wapen van Sint-Philipsland

Wapen van Oud-Vossemeer

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 Sint-Philipsland 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 04 > Voorstraat Sint-Philipsland
Na 07 > Hollaereweg Sint-Annaland
Na 13 > Raadhuisstraat Oud-Vossemeer

00 > De route start op de carpoolplaats aan de rotonde Zeelandweg West – Provincialeweg in de
N257 bij Sint-Philipsland; Kp 99.
Steek de N257 over (let op) richting Sint-Philipsland en ga bij de volgende rotonde verder rechtdoor
richting Sint-Philipsland.
01 > Volg het fietspad langs de Provincialeweg, passeer de watertoren en de Henriettedijk en laat de
bebouwde kom nog links liggen. Vervolg het fietspad tot de kruising met de Oostdijk. Rechtsaf de
Oostdijk op. Na 300 meter links naar beneden langs boerderij ‘Hollands Hoeve’. Na het ingangshek
staat een infobord.
02 > Oostdijk nog een stukje vervolgen en linksaf de Oudeweg in. Aan het einde scherp linksaf terug
het fietspad langs de Rijksweg op tot aan de Oostdijk. Rechtsaf Rijksweg oversteken en via de
Oostdijk de bebouwde kom in. Rechts de nieuwe begraafplaats en links de oude begraafplaats.
Na 80 meter rechts omlaag de Oostdijk onderlangs vervolgen. Na 300 meter rechtsaf de Schoolstraat
in en daarna linksaf de Kerkring op.
03 > Na de bocht linksaf de Voorstraat in. Let op de fraaie gevels.
04 > Aan het einde van de Voorstraat linksaf de Zuiddijk op richting de molen. Op de dijk het
kunstwerk ‘Zuudwest’.
05 > Bij de molen rechts naar beneden het haventerrein op en links aanhouden. Onderlangs de dijk
het fietspad vervolgen richting Kp 98.
06 > Volg de fietsbordjes richting Sint-Annaland/Tholen via de parallelweg van de Krabbenkreekweg
(N656) tussen twee natuurgebieden door; links het Rammengors (met vogelhut) en rechts de
Krabbenkreek.
Volg de parallelweg tot Kp 29.

07 > Rechtsaf Krabbenkreekweg oversteken (let op) richting Kp 31 de Hollaereweg in en deze geheel
uitrijden.
08 > Bij Kp 31 de N658 oversteken (let op) en linksaf het fietspad op
tot Kp 28.
09 > Linksaf de N685 oversteken (let op) de Broeksedijk op. Broeksedijk blijven volgen en
achtereenvolgens de N656 oversteken (let op) en de afslag naar Kp 39 negeren. Op dit punt is links
langs de Vrijbergsedijk de boerderij Oud Vrijberghe (infobord) te zien. Broeksedijk blijven volgen tot
de N658 en deze oversteken (let op) naar de Zoetendijk.
10 > Linksaf Molendijk langs Bagijnhoeve (infobord) en links aanhoudend de Molendijk af. Hier de
N656 oversteken (let op) en linksaf het fietspad langs de N656 volgen tot aan de T-kruising met de
Broekseweg/Kreekweg. Rechtsaf het fietspad op richting de molen. Op de kruising bij molen De
Jager rechtsaf Hikseweg.
11 > Aan het eind van de Hikseweg linksaf de Hiksedijk op en meteen rechts naar beneden de
Dorpsweg in. Rechts de Sint Willibrorduskerk met pastorie.
12 > Op de kruising rechtsaf Patrijzenweg. Op nummer 28 een heel bijzonder pand, het torenstation
voor de elektriciteitsverdeling.
13 > Direct voorbij het torenstation linksaf de Bou Kooijmanstraat in en daarna weer linksaf de
Bonenblokstraat in. Aan het einde rechtsaf Ring/Raadhuisstraat. Hier vind je het Roosevelthuis en
de Hervormde Kerk.
14 > Verder de Raadhuisstraat in en op de hoek bij het bekende Smidsklokje
linksaf de Voorstraat in.
15 > Rechtsaf de Zilverstraat in, dan linksaf de F.D. Roosevelt-straat en weer rechtsaf de Hofstraat
in.
16 > Na 200 m linksaf Kalisbuurt. De Kalisbuurt uitrijden en linksaf de Vogelsangsedijk op.
17 > Rechtsaf Zeedijk. Dit is de middelste/steilste van drie afslagen die dicht bij elkaar liggen, richting
Kp 34. Dit wegje blijft de voet van de dijk volgen langs het historische gemaal Hikkepolder, onder de
Kreekweg door tot aan Kp 34. Hier rechts aanhouden via de Zeedijk richting Kp 32.

18 > Bij Kp 32 (en ‘Wandelaars Rammegors 7 km) rechts naar boven langs het hek de route langs het
Schelde-Rijnkanaal naar Kp 99. Aan de andere kant van de dijk ligt het natuurgebied Rammengors.
Na iets meer dan 2 km. onder de N257 door. Let op: versmalling en zeer slecht wegdek! Linksaf
richting Kp 99; 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-Annaland/Stavenisse/Sint-Annaland
Lengte: circa 26 km.
Start- en eindpunt: Parkeerplaats aan de haven van Sint-Annaland.

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

