
Wandelroute ‘Roosevelt’
Voor deze wandelroute (zwarte lijn op kaart) 
volgt u onderweg de groene bordjes met de 
rode richtingspijlen. De lengte is 3,3 km.   
U kunt ook de route verlengen met 2,7 km. 
door vanaf knooppunt 85 verder te lopen naar 
knooppunt 88. U kunt de route nog verder 
uitbreiden via de knooppuntnummers van het 
wandelnetwerk (groene bordjes met gele pijl).

Markering Van Rosevelt ommetje
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1 Smidsklokje
U staat hier bij de voormalige dorpssmidse. In de 
oostelijke gevel is het Smidsklokje te zien, een 
uurwerk met bewegende onderdelen dat eind 18de 
eeuw is gemaakt door smid Johannes Verkerke. Er 
voor staat een travalje, waarin vroeger de paarden 
werden vastgezet om ze met hoefijzers te beslaan.

Huize Roosevelt
Op de locatie van Raadhuisstraat 38 stond een huis 
dat tussen 1648 en 1670 bewoond werd door de 
familie Van ’t Rosevelt. In 1936 liet de toenmalige 
eigenaar, A. de Rijke, het wapen en de naam van de 
Roosevelts boven de voordeur schilderen.  
Huize Roosevelt, zoals het sindsdien bekend stond, 
viel in 1970 ten prooi aan de slopershamer.  
Het kozijn met de naam werd geschonken aan het 
streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland.
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Oud-Vossemeer was onderdeel van de Zeeuwse 
ambachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en 
Vrijberghe, een gebied dat stukje bij beetje op de zee is 
veroverd. Nieuw-Vossemeer is in 1809 bij het departement 
Brabant gevoegd. In 1813 zijn de gemeenten Oud-Vossemeer 
en Vrijberghe samengevoegd. In 1971 is de gemeente 
opgegaan in de ‘grote’ gemeente Tholen.

In de 17e eeuw emigreerde Claes Maertensz van Rosevelt 
naar de kolonie Nieuw Amsterdam in Amerika. Hij was 
de voorvader van de Amerikaanse presidenten Theodore 
(1901-1909) en Franklin Delano (1933-1945) Roosevelt. 

Deze wandelroute leidt langs diverse gebouwen en locaties 
die verbonden zijn met de Nederlandse familie Van Rosevelt 
en langs andere bezienswaardigheden in Oud-Vossemeer. 
Volg hiervoor de groene bordjes met rode pijl. 

3 Leguitpolder
De Van Rosevelts in Vossemeer waren boeren en 
schoolmeesters. Pieter Jorissen van ‘t Rosevelt 
pachtte eind zeventiende eeuw een boerderij in de 
Leguitpolder. De betonnen rand in de dijkovergang 
is van een coupure. Deze kon met houten balken 
gesloten worden als bescherming bij een hoge 
waterstand op de Eendracht.

4 Gemaal Drie Groote Polders
Dit gemaal is gebouwd in 1900 en werd, als laatste 
stoomgemaal in Zeeland, tot 1957 gebruikt. Op de 
plek van een 18e eeuwse uitwateringssluis werd het 
polderwater uitgelaten op de Eendracht, het water 
tussen het eiland Tholen en Noord-Brabant. Het water-
schap verkocht het gemaal in 1960 voor de sloop,  
maar omdat er knelpunten bleven in de waterafvoer,  
is het oude gebouw in 1965 omgebouwd tot diesel-
gemaal. Dit hulpgemaal is, na renovatie in 2005, 
elektrisch gemaakt en wordt bij calamiteiten ingezet.

Ambachtsherenhuis
Een ambacht, of ambachtsheerlijkheid, was voor 1795 
een gebied met een eigen bestuur en een eigen recht-
spraak. Het ontstaan van de ambachtsheerlijkheid 
Vossemeer (later Oud en Nieuw Vossemeer en 
Vrijberghe) gaat terug op een akte uit het jaar 1410. De 
heren, waaronder een Van Rosevelt, lieten in 1768 het 
Ambachtsherenhuis bouwen, als vergaderzaal en zetel 
van het dorpsbestuur. Tot 1953 bleef het gemeentehuis. 
Er wordt een permanente Roosevelt expositie ingericht.
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6 Hervormde kerk

De Joannes de Doperkerk dateert deels uit de 
vijftiende eeuw en is aan het begin van de zestiende 
eeuw uitgebreid. Na de Reformatie werd ze door de 
Hervormden in gebruik genomen. In de kerk hangt 
een koperen kroonluchter, die bij testament in 1787 
is geschonken door schoolmeester Johannes van 
Rosevelt.

Molen 
De korenmolen De Jager is in 1850 gebouwd. 
Ze is nu eigendom van De Hollandsche Molen.
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Kunstwerk de Vier Vrijheden
Gemaakt door Nico van den Boezem. In zijn State of the 
Union van 1941 formuleerde president F.D. Roosevelt  
vier vrijheden die voor ieder mens zouden moeten  
gelden: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gods-
dienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. 
Ze zijn opgenomen in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Het kunstwerk is in 1992 onthuld 
door Laura Roosevelt, een kleindochter van de president.
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