
 Wandelroute ‘De Ronde van Flupland’ Voor deze wandelroute (zwarte lijn 
op kaart) volgt u onderweg de groene 
bordjes met de gele richtingspijlen 
met knooppuntnummers: 
16-17-73-72-16. De lengte is 4,8 km. 
U kunt de route ook uitbreiden via 
de andere knooppuntnummers van 
het wandelnetwerk.

Voor deze wandelroute (zwarte lijn 
op kaart) volgt u onderweg de groene 
bordjes met de gele richtingspijlen 

16-17-73-72-16. De lengte is 4,8 km. 
U kunt de route ook uitbreiden via 
de andere knooppuntnummers van 

Lees verder

1
2

3

5
6

4

Infopunt doorlaat 
Rammegors

Het huidige dorp Sint Philipsland is ontstaan na de 2de inpoldering in 1645. 
Het is nu gelegen in de zuidoosthoek van de Oude Polder met een gedeelte 
genaamd ‘De Sluisblok’ in de punt van de Henriette Polder. De eerste bedijking 
vond plaats nadat Anna Van Bourgondië in 1487 toestemming had gekregen 
van Hertog Maximiliaan van Oostenrijk. Het toenmalige dorpje genaamd 
Philipskerke lag aan de zuidwestkant van de ingedijkte polder. Door twee 
stormvloeden ging de nieuwe polder ten onder. Na de eerste in 1530 werden de 
dijken nog hersteld maar na de tweede kort daaropvolgende in 1532, werden de 
dijken niet meer gedicht. 

1 Ned. Hervormde Kerk
De kerk is gebouwd in 1668 en is een rijks-
monument. Boven de ingang van de kerk zijn de 
letters H en T te zien, die staan voor  Hoc Templum, 
waarmee bedoeld wordt: dit is de kerk. Ook werd 
er in het bouwjaar 1668 een nieuwe klok gegoten 
waarop stond: Soli Deo Gloria (alleen aan God 
de eer).

Kunstwerk op de dijk
Op het eind van de Voorstraat vind u twee hoofden 
die naar het zuidwesten kijken, waar de watervloed 
in 1953 vandaan kwam. Het is gemaakt door Heidi 
Bogaards in 1998.

De Molen
De molen genaamd ‘De Hoop’ is gebouwd in 
1724 ter vervanging van de eerste molen die in 
1645 gebouwd was. De huidige molen is ook al 
een aantal keren gerestaureerd o.a. in 1972 en 
in 2008/2009. Vanaf 1797 tot 1979 was de molen 
eigendom van opeenvolgende generaties van de 
familie Meijer. Daarna is Jan Reijngoudt molenaar 
geworden en hij is dat (anno 2015) nog steeds.

Gedenkplaat watersnoodramp 
1953
De gedenkplaat bevindt zich op het gazon bij de 
Hervormde Kerk met de namen van de
9 mensen die met de ramp op Sint Philipsland 
verdronken zijn. Met de tekst erop ‘OPDAT WIJ 
NIET VERGETEN’.
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6 De Watertoren

De watertoren is in 1925 gebouwd in opdracht 
van de N.V. Waterleiding Maatschappij Noordwest 
Brabant. De Architect was H. Sangster. De hoogte 
van de toren is 27,70 m.
Het waterreservoir hee�  een inhoud van 125.000 
liter. Het is een secundaire toren van De watertoren 
uit Steenbergen. De toren is momenteel niet meer 
in gebruik. In Anna-Jacobapolder stond een bijna 
identieke watertoren die in januari 1945 bij een 
Duitse tegenaanval werd opgeblazen.

Het dorp verdween en de polder bleef ‘drijvende’ tot 1645. De eerste 200 jaar na 
de stichting van het nieuwe dorp waren het de opeenvolgende Ambachtsheren 
die samen met hun rentmeesters het eiland bestuurden. In 1858 werd de opper-
vlakte van het eiland eens zo groot doordat de Anna Jacoba Polder die in 1847 
door Del Campo werd ingedijkt van de gemeente Bruinisse bij de gemeente 
Sint Philipsland gevoegd werd. In 1995 is de toen nog zelfstandige gemeente 
Sint Philipsland opgeheven en bij de gemeente Tholen gekomen. 

3. Kunstwerk op de dijk

5 De Weegbrug
In de negentiger jaren van de 19de eeuw werd 
op deze plaats een eerste weegbrug geplaatst, 
welke tot halverwege de jaren ‘30 dienst hee�  
gedaan. In de tussentijd was er in 1926 een 
weegbrugvereniging ‘HAVEN’ opgericht welke in 
1936 op dezelfde plaats een nieuwe weegbrug in 
gebruik stelde. Daarna is de weegbrug in gebruik 
en eigendom geweest bij respectievelijk De Coop. 
Landbouw Vereniging, bij Cebeco Zuidwest en 
als laatste bij de CZAV. De weegbrug is tot de 
graanoogst in de zomer van 2004 in gebruik 
geweest. In 2012 is de weegbrug gekocht door de 
Heemkundekring en is gestart met de restauratie.
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