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Fietsrondje 
Tholen-Oost

Sint-Maartensdijk

Sint-Annaland
Stavenisse

Scherpenisse

= Route

= Fietsknooppunt

= Afwijkende route
= Streekproducten

= Gastheer van Waterpoort

= Bezienswaardigheden
   (water/natuur/erfgoed)= Verbinding andere fietsroute

Beleef Waterpoort
Fietsrondje Tholen-West  36 km
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Frisia Rondvaarten
Combineer je fietstocht met een unieke zeehondensafari naar de 
zandbanken in de Oosterschelde of naar Zierikzee. Misschien spot je zelfs 
een bruinvis! Check de website voor de actuele dienstregeling en om online 
te reserveren. Havenweg, Sint-Annaland | frisiarondvaarten.nl 

Streekmuseum De Meestoof 
Streekmuseum De Meestoof geeft een mooi overzicht van het vroegere 
leven en de cultuur op de eilanden Tholen en Sint Philipsland.  In het 
museum worden de meekrap, Thoolse sieraden en klederdracht extra in 
het zonnetje gezet.  Bierensstraat 6, Sint-Annaland | demeestoof.nl 

Startpunt Jachthaven Sint-Annaland
Havenweg 12, Sint-Annaland

P

A

B
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C Strand Sint-Annaland
Op deze plek kijk je uit over de Krabbenkreek, die verder naar het westen 
in verbinding staat met de Oosterschelde. Je ziet de grootste jachthaven 
van het eiland en een klein strandje.

D Oosterschelde
In de verte komt de Oosterschelde in zicht. Je kijkt prachtig uit over 
het water. Nationaal Park de Oosterschelde is bij duikers zeer geliefd 
vanwege het heldere water en het rijke onderwaterleven. Langs de dijk zijn 
meerdere plekken van waaruit men vaak het water in gaat.

E Inlaag Stavenisse
Ter hoogte van de steiger van Stavenisse fiets je hier rond een zogenaamde 
‘inlaag’. Deze kleine polder is ontstaan door de aanleg van een reservedijk. 
De benodigde grond werd uit de inlaag gehaald, waardoor het maaiveld 
laag ligt. Daardoor is de invloed van zout grondwater groot en komen er 
vaak bijzondere planten en dieren voor. 

Sportvissers- en Watersportvereniging Stavenisse
Gastheer SWS Stavenisse beheert de charmante haven in het dorp. Dit 
betekent een vriendelijk onthaal van de gasten, het contact met de trouwe 
leden, het spik en span houden van de haven en de samenwerking met 
lokale ondernemers. Molendijk 80, Stavenisse | havenstavenisse.nl

F

G Stavenisse
Sommigen noemen Stavenisse ‘het eind van de wereld’; het ligt aan het 
uiterste puntje van het eiland. De haven is nooit intensief gebruikt voor 
visserij, maar tot de jaren 70 vooral voor de overslag van bieten, aardappelen 
en graan. Stavenisse is hard getroffen tijdens de Watersnoodramp, waarover 
in het Watersnoodhuis (Voorstraat 42) wordt verteld. 
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Boerderijwinkel De Mosselhoeve: diverse streekproducten
Hartogsweg 16, Scherpenisse | demosselhoeve.nl

N

14

B&B Bij de Weel 
Verleng je verblijf in Waterpoort bij B&B Bij de Weel en geniet van de 
gastvrijheid, de grote tuin en natuurlijk de mooie omgeving. Extra 
leuk: op verzoek kookt Gastvrouw Will een heerlijke maaltijd met de 
streekproducten die je tijdens de tocht verzamelt! 
Tweede Dijk 3 Sint-Maartensdijk | bijdeweel.nl  

Maatschap Hoek: hard fruit en steenvruchten
Hogeweg 59, Sint-Maartensdijk 
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M De Pluimpot
Sint-Maartensdijk had ooit een haven aan de Pluimpot. Dit was een 
zijgeul van de Oosterschelde. Na de Watersnoodramp in 1953 is de geul 
afgedamd bij Gorishoek. De haven viel daardoor droog. De Pluimpot is nu 
een prachtig vogelrijk natuurgebied, waar je mooi omheen fietst. 

K Markt Sint-Maartensdijk
Sint-Maartensdijk heette ooit Haestinge; het lag aan de rivier de Haastee. 
Het kreeg eind 15e eeuw beperkte stadsrechten en werd daarom ook wel 
‘smalstad’ genoemd. In de middeleeuwen was het een voortvarende plek. 
Er is van oudsher een band met de Oranjes en Koning Willem-Alexander is 
Heer van Sint-Maartsendijk. 

H Knulst: biologische leghennen en pioenrozen 
Kerkweg 3, Stavenisse 

Wegwijs Lokaal
Wil je meer informatie over al het moois dat Tholen te bieden heeft? Of 
ben je nieuwsgierig naar (h)eerlijke streekproducten? In de gezellige winkel 
van  Wegwijs Lokaal vind je het allemaal! Daarnaast kun je terecht in het 
onthaastlokaal voor koffie, thee en lekkernijen.
Kaaistraat 11, Sint-Maartensdijk | wegwijslokaal.nl

L

WestkerkeO
Ongeveer 1km ten zuiden van de route ligt het gehucht en voormalig dorp 
Westkerke. Ooit stond hier een burcht op de plek waar nu een 7m hoge 
‘vliedberg’ ligt. Een vliedberg werd vroeger gebruikt als vluchtplaats bij 
overstromingen. Van de 12 vliedbergen op Tholen is alleen deze bewaard 
gebleven. 
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Thoolse Streekproductenveiling
Dit is de enige aardappelveiling van Nederland. Voor bezoekers worden 
ook regelmatig tal van Zeeuwse streekproducten geveild, een belevenis op 
zich! Neem tijdens openingstijden plaats in de veilingbankjes en sla je (af)
slag. Langeweg 11, Sint-Annaland | thoolsestreekproductenveiling.nl

V Boerderijwinkel Mts van Iwaarden: diverse boerderijproducten
Stoofweg 4, Sint-Annaland  

Komkommerkwekerij Kaljouw 
Oostweg 1a, Sint-Annaland 

Oosterscheldevis 
Spastraat 19, Sint-Annaland | oosterscheldevis.nl
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Geitenboerderij en ’t Kaeswinkeltje De Klaverrand 
Randweg 8, Poortvliet | klaverrand.nl

Q

R Polderlandschap
Overal in Tholen – en de rest van Waterpoort – zie je veel dijken in het 
vlakke landschap. Deze herinneren aan de inpoldering die hier vele 
eeuwen plaatsvond. Het gebied waar je nu fietst bestond eeuwen geleden 
uit tal van afzonderlijke eilandjes, gescheiden door geulen en open water.

P Scherpenisse
Scherpenisse is het kleinste dorpje, maar heeft met de 50 meter hoge 
watertoren het hoogste baken van Tholen. De omliggende polders behoren 
tot de oudste van het eiland. Ook in het dorp proef je veel historie, zoals 
aan de Hoge Markt en bij de hervormde kerk uit de 15e eeuw.  

S

Over Waterpoort
Waterpoort is een samenwerking van de zes gemeenten rondom het Volkerak-
Zoommeer: Goeree-Overflakkee, Tholen, Bergen op Zoom, Steenbergen, 
Halderberge en Moerdijk. Samen met bewoners, ondernemers, scholen en vele 
andere partijen komen lokale en regionale initiatieven tot uitvoering. Zo wordt 
het gebied nog mooier om in te wonen, werken en recreëren. In Waterpoort zijn 
ruim 55 ondernemers opgeleid tot trotse Gastheer van het Landschap. Zij zijn 
graag bereid om hun opgedane kennis van het gebied met hun gasten te delen en 
Waterpoort te laten beleven. 

Meer informatie: 
waterpoortwerkt.nl | info@waterpoortwerkt.nl
ivn.nl
fietsenvoormijneten.nl/regio/waterpoort Met bijzondere dank aan krachtigbuiten.nl 
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