Open Monumentendag

Fietsroute
Tholen/Poortvliet/Strijenham/Schakerloo/
Tholen
Lengte: circa 30 km.
©Heemkundekring Stad en Lande van Tholen

Wapen van de gemeente Tholen

Wapen van Poortvliet

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 06 > Restaurant van Woonboulevard Poortvliet (alleen geopend als woonboulevard open is).
Na 14 > Camping De Striene (wisselende openingstijden).
Na 16 > Theetuin (wisselende openingstijden)
00 > De route start op de parkeerplaats aan de Contr’ Escarpe bij de haven van Tholen.
De start van de route is in de richting van de hoge populieren.
01 > De route vervolgt via het Bastion naar beneden langs het appartementencomplex. Op de
rotonde eerste afslag Grindweg.
02 > Vervolg de route over de parallelweg rechts van de hoofdrijbaan tot aan de oversteekplaats.
Hier oversteken en rechtsaf het fietspad op, langs de rotonde en onder de brug door.
03 > Bij de rotonde oversteken en rechtdoor over het fietspad. Linksaf richting industrieterrein
Welgelegen/Langeweg. Het fietspad gaat aan het eind van het industrieterrein over in een
polderweg. Het erf van de in het groen verscholen boerderij Welgelegen is uitsluitend toegankelijk
tijdens open monumentendag.
04 > Vervolg de Langeweg tot de kruising; daar linksaf Groeneweg; deze gaat in de bocht naar rechts
over in de Nieuwlandsedijk. Links de Nieuwlandpolder, rechts nog steeds de Oud-Vossemeerpolder.
De slingerende dijk volgend komt u bij de driesprong met de Molenweg (rechts) en de Puitsedijk
(rechtdoor).

05 > De route gaat verder over de Puitsedijk en deze links aanhoudend blijven volgen.
06 > Op de driesprong bij het bordje Watervlietsedijk rechtsaf de Tichelaarsweg in; het grondgebied
van Poortvliet.
Kadijk oversteken (let op!!) en de route vervolgen over de Schapenweg. Aan het eind van de
Schapenweg, voor Woonboulevard Poortvliet linksaf het fietspad van de Paasdijkweg op.
Na 350 meter schuin rechtsaf de Paasdijkstraat in en deze naar links vervolgen. Na 300 meter weer
rechtsaf de Langestraat in.
07 > Aan het eind van de Langestraat rechtsaf het Kerkplein op en de ronding volgen die overgaat in
de Noordstraat.

08 > De Noordstraat verder vervolgen, kruising met de Wilhelminastraat en Smidsstaat voorbijrijden
en de ronding volgen tot aan het kerkpad; dit is de toegang voor een bezoek aan de kerk.
09 > Schuin rechtsvoor de Smidsstraat in. Na 70 meter links (naast de rode afvalbak) een
informatiebord over de inslag van een V-1 op 03-03-1945 en de gevolgen daarvan.
Smidsstraat verder uitrijden met de bocht mee naar links het Zuidplantsoen in. Het Zuidplantsoen
gaat links aanhoudend over in de Zuidstraat.
10 > Zuidstraat vervolgen, kruising met Schoolstraat voorbij rijden en rechtsaf de Molenstraat in. Op
de splitsing rechts aanhouden; blijft Molenstraat.
11 > Na de molen, de Molenstraat vervolgen en aan het eind de rijbaan van de Paasdijkweg
oversteken en rechtsaf het fietspad op.
Bij de rotonde rechtdoor de Postweg oversteken en rechts en meteen links de Geerweg in.
Bij de eerste kruising waar links het bordje Sabbeweg staat, rechtsaf de Hokweg in (geen bordje). De
Hokweg gaat bij de kruising met de Lange Zandweg over in Schoondorpseweg.
Links aanhouden de Oude Schoondorpseweg ronden en linksaf verder de Schoondorpseweg
vervolgen.
Aan het eind van de Schoondorpseweg linksaf de Schelphoekseweg in. Aan de afrit naar de boerderij
staat een informatiebord.
12 > Verder de Schelphoekseweg door naar het oude stoomgemaal Oosterschelde, waarvan de pijp
al van ver zichtbaar was. Dit stoomgemaal met haar pijp en dienstwoning is zeker een bezichtiging
waard! Iets verderop ligt in de bocht links beneden het oude gemaal en rechts op de dijk staat het
voormalige huis van de dijkgraaf.
13 > Fiets een stukje terug en ga linksaf en links aanhoudend de dijk op. Ter hoogte van het gemaal
bij de trap staat een informatiebord over het gemaal Loohoek en de vispassage die daar door de dijk
en onder de Schelphoekseweg loopt.
Volg de Zeedijk (1,5 km) tot aan het voormalige landbouwhaventje van Strijenham. Links bij de
trapopgang staat een informatiebord.
14 > Even voorbij de haven links aanhouden, de dijk op en aan de andere zijde meteen naar beneden
langs camping De Striene.
Beneden linksaf de Van der Slikkeweg ( geen bord) in, die bij de T-splitsing rechtdoor overgaat in de
Strijenseweg.
Aan het eind van de Strijenseweg een relatief nieuwe coupure. Hier links aanhoudend en meteen
weer links een oude coupure in de dijk van de Klaas van Steenlandpolder. Naast de coupure een
houten trapje dat over de dijk heen gaat. Hier beneden de historische duiker met sluisdeuren te zien
en ook de gedenksteen die de bouw van de duiker in 1844 memoreert.
15 > Vanaf de duiker een stukje terug en in oostelijke richting de weg onderlangs de Zuiddijk volgen,
die rechtsaanhoudend overgaat in de Vermuydenweg.
De Vermuydenweg gaat over in de Kettingdijk. Op de Kettingdijk rechts de Kettinghoeve, ook wel ’t
Huys Vermuyden genoemd. Bij het toegangshek een informatiebord.
16 > Voorbij de ‘Kettinghoeve’ met de bocht mee naar rechts de Gortzakweg in. Deze volgen tot aan
het tunneltje onder de N659 Door het tunneltje de Cruijshoekweg in.
Aan het eind linksaf de Ceresweg in die overgaat in de Veerweg.
Na 750 meter rechtsaf de Kerkweg in.
Aan het eind van de Kerkweg rechtsaf de Oudelandsedijk op en meteen weer rechtsaf het Oudeland

op langs de oude begraafplaats.
We vervolgen de weg en komen weer terug bij de Oudelandsedijk. Hier op de hoek weer een
informatiebord. Hier rechtsaf.
17 > Aan het eind van de Oudelandsedijk linksaf de Ceresweg in.
Links aanhoudend de Boomdijk en met de bocht naar links de Mosselhoekseweg in.
Fiets de Mosselhoekseweg verder tot aan de dijk van de Eendracht. Via de trap komt u bij
natuurgebied Alteklein, een voormalig schor en ooit een klein poldertje in de Eendracht.
18 > De Mosselhoekseweg gaat over in de Gemaalweg. Bebouwde kom van Tholen. De Gemaalweg
gaat over in Hertenkamp.
19 > Vervolg het Hertenkamp tot het eind en ga rechtsaf naar de rotonde. Neem de rotonde
driekwart en ga het fietspad langs de Postweg op.
Bij de rotonde rechts aanhouden de Luchtenburgseweg op.
20 > Na villa Stadszicht rechtsaf Windsingel. Daarna direct weer rechtsaf Voorerf. In de bocht rechts
het fietspad op naar de Rehobothkerk (= ds. G.H. Kerstenstraat).
21 > Bij de T-splitsing rechtsaf (Windsingel) naar de rotonde.
Neem de rotonde driekwart en ga het fietspad langs de Ten Ankerweg op langs de Vest.
De eerstvolgende rotonde rechtdoor (blijft Ten Ankerweg) en ook de daaropvolgende rotonde
rechtdoor omhoog (Bastion).
Bovenaan rechts en meteen linksaf naar beneden de parkeerplaats aan de Contr’ Escarpe op.

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

Kijk ook eens op:
www.heemkundetholen.nl

