
Voor deze wandelroute (zwarte lijn 
op kaart) volgt u onderweg de 
groene bordjes met de gele richtings-
pijlen met knooppuntnummers: 
46-14-15-12-20-46. De lengte is 3,6 km. 
U kunt de route ook uitbreiden via 
de andere knooppuntnummers van 
het wandelnetwerk.
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Weeshuis
Een groot tweelaags pand in neoclassicistische 
stijl uit 1897. Het weeshuis is tot 1957 in gebruik 
gebleven.
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Stellingmolen ‘De vier winden’
Deze uit baksteen opgetrokken molen dateert uit 1847. 
Tot 1952 draaide de molen op windkracht. Later werd 
er mechanisch graan gemalen.
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Standerdmolen
De Molendijk was vroeger dé winkelstraat van 
Sint-Annaland. Deze straat was een aaneen-
schakeling van allerlei winkeltjes. Aan het begin 
van de dijk ziet u de oudste molen van de gemeente 
welke rond 1684 werd gebouwd.

Jachthaven en Havenplein
De jachthaven van Sint-Annaland is prachtig 
gelegen tussen de Oosterschelde en de 
Grevelingen. Vroeger was de haven op het 
Havenplein (nr. 9), maar deze is in 1958 gedempt in 
het kader van de Deltawerken. 
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Nationaal Park Oosterschelde /
Krabbenkreek
De Oosterschelde is het grootste en natste nationaal 
park van Nederland. Het is een wereld van getij, wind 
en vooral water, veel water. De Krabbenkreek is een 
uitloper van de Oosterschelde. Hier  komt het getijde-
water tot rust, zodat met het water meegevoerd zand 
en slib bezinkt. Daardoor hebben zich uitgestrekte 
slikken gevormd, die bij laag water droogvallen. Dit 
gebied geniet wettelijke bescherming als Natura 2000 
gebied. In dat verband geldt een verbod om deze 
gebieden te betreden, dit om de voedselzoekende 
vogels niet te verstoren.
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Hervormde Kerk
Nederlands Hervormde kerk, gebouwd in 1899. 
In 1957 werd de kerk met twee vleugels uitgebreid
tot een kruiskerk. 
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Sint-Annaland, in het Zeeuws: ‘Stalland’, is een ring-voorstraat-
dorp. De Voorstraat loopt van de haven naar de kerk, die is 
omgeven door een ring. Het gebied werd in 1476 ter bedijking 
uitgegeven aan de adellijke Anna van Bourgondië. Er werd een 
kerk gesticht die gewijd werd aan Sint Anna, de moeder van 
de heilige maagd Maria, waar Anna van Bourgondië naar ver-
noemd was. Vandaar de naam: Sint-Annaland. Sint-Annaland 
hee�  ruim 3500 inwoners. De mooie jachthaven ligt aan de 
Krabbekreek, die ook met laagwater toegankelijk is. Via deze 
wandelroute langs diverse gebouwen en locaties, leert u het 
dorp Sint-Annaland kennen. 
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1 Museum, noodwoning en 
begraafplaats 
U staat hier bij het streekmuseum ‘De Meestoof’. 
Dit was vroeger het gemeentehuis van Sint-Annaland, 
tevens herbergde het een veldwachters-woning, een 
cachot en een brandspuitenhuis. In de voorgevel, 
links van het bordes, is in terracottategels het wapen 
van Sint-Annaland aangebracht. Verderop staat een 
houten Noorse woning. Na de watersnoodramp van 
1953 zijn er vele van dit type woningen geschonken 
door Noorwegen. Achter het museum ligt de oude 
begraafplaats. Hier zijn een aantal Engelse militairen 
begraven die in de 2e wereldoorlog zijn omgekomen.

Nonnetjeshuis
In de Voorstraat staan diverse huizen met mooie 
gevels. Zo zie je op nr. 43 een pand met klokgevel 
en op nr. 6 een pand met een trapgevel. Het meest 
bijzondere pand is het Nonnetjeshuis. Het oudste 
pand van Sint-Annaland uit de eerste hel�  van de 
17de eeuw. Deze vindt u op nr. 38.
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