
Wandelroute ‘Stavenisse leeft met het water’

Markering ommetje Stavenisse

Voor deze wandelroute (zwarte lijn 
op kaart) volgt u onderweg  
de groene bordjes met de rode  
richtingspijlen. De lengte is 1,5 km. 
U kunt de route ook uitbreiden via 
de knooppuntnummers van het 
wandelnetwerk (groene bordjes 
met gele pijl).
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1 De getijdenhaven  (1685)
Stavenisse heeft als enige plaats op Tholen de 
haven in het dorp. Na de ramp van 1953 zijn de 
dijken verhoogd en is er een keersluis (nr. 13) 
gebouwd die dicht kan bij extreem hoog water.  
De haven is nu in gebruik als jachthaven.

Het Watersnoodhuis
Het oude raadhuis (1860) herbergt nu een informatie- 
centrum over de watersnoodramp van 1953.

De oude begraafplaats
Met het bijzondere hekwerk. Hier bevinden  
zich ook de graven van de slachtoffers van  
de watersnoodramp.

De vloedplanken
Zijn nog steeds zichtbaar bij de haven, evenals de 
sleuven. De vloedplanken werden vroeger bij zeer 
hoog water in de verlaagde gedeeltes (coupures) 
in de zeedijk geplaatst, om overstroming te 
voorkomen. In de dijk bevindt zich een keersluis, 
deze zorgt voor de natuurlijke afwatering van de 
polder bij eb.

De Voorstraat
Onderweg naar de kerk loopt u door de rustieke 
Voorstraat met haar mooie geveltjes.

De Hervormde kerk
Op de toren (1672) staat een markering van 
de waterstand van 1953. De kerk uit 1617 is 
herbouwd in 1910 met rondboogvensters naar 
een rationalistisch ontwerp van H.J. Jesse. Op 
het Van der Lek-de Clercq plein ligt het straatwerk 
wat als patroon overeenkomt met de tuin van het 
voormalige slot van Stavenisse.

Het slot van Stavenisse (1653)
Restanten van de fundering, resten van de ronde 
torens en een gedeelte van de gracht er omheen zijn 
nog zichtbaar. In bezit geweest van Ambachtsheer 
Hiëronymus van Tuyll van Serooskerke († 1669), die 
de huidige Hofstee Den Roosentuyll als jachthuis 
bezat (nr. 14) en begraven ligt in het grafmonument 
in de Hervormde kerk. Achter de heggen bij het slot 
staat een replica van het beeld ‘De Wildeman’, dat 
vroeger op het toegangshek stond.

De Molen  (1801)
De naamloze korenmolen van Stavenisse is een 
ronde stenen grondzeiler.
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6 Koning Haakonstraat
Ongeveer 140 woningen werden verwoest in 1953. 
Met hulp uit binnen- en buitenland werd Stavenisse 
herbouwd. Tastbare herinneringen aan deze hulp 
zijn de 19 Noorse houten woningen, geschonken 
door Noorwegen en de straat die geopend werd 
door Koning Haakon.
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Extra bezienswaardigheden 

Restanten van bunkers
De Duitsers lieten in de Tweede Wereld- 
oorlog vijf weerstandsnesten en een  
woonbunker bouwen als verdedigingslinie.  
De bunker(30x10x4 m) lag in het lichaam  
van de dijk.

Nationaal Park Oosterschelde
Het onderwaterleven is een paradijs voor de duiksport.

 Uitzichtpunten
Het Keeten, zeearm van de Oosterschelde met zicht  
op Schouwen-Duiveland en vanaf de huidige vuurtoren  
De Lantaarn, ter vervanging van de lichtopstand  
van 1877, uitzicht op de Zeelandbrug (1965).
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Deze wandelroute door en om het dorp laat u zien hoe  
Stavenisse leeft samen met het water van de Oosterschelde, 
het grootste Nationaal park van Nederland.  
U wandelt langs de kustlijn en door het natuurschoon, maar u 
zult ook de sporen van de watersnoodramp van 1 februari 1953 
nog kunnen ontdekken.

12. Vuurtoren De Lantaarn

tichting Landschapsbeheer ZeelandS

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland


