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’t Ouwe Raed’uus

’t Ouwe Raed’uus aan de Langestraat is 

een 18e eeuws woonhuis dat in 1863 als 

raadhuis werd ingericht. Bij een verbouwing 

in 1907 – 1908 kreeg het een nieuwe voor-

gevel. Na de herindeling in 1971 werd het 

gemeentehuis een dorpshuis en kreeg de 

naam ’t Ouwe Raed’uus.

Deze stenen stellingmolen was de eerste 

stenen windmolen op het eiland Tholen 

en werd in 1710 gebouwd. In 2010 is de 

molen maalvaardig gerestaureerd. 

Tot de oudste boerderijen van Poortvliet behoort Zuidstraat 12. Dit wit geschilderde, 

onderkelderde woongedeelte heeft tuitgevels met vlechtingen en sierankers en jaartal-

ankers. Het is gesticht door Izak Cornelis Hage en is gedateerd ‘1784’. Dit rijksmonument 

heeft in het rechter gedeelte naast de voordeur nog een kelder en opkamer.

Korenmolen “de Korenaar”

Boerderij uit 1784

Quo Vadis5

Stoomgemaal de Oosterschelde

Coupure met een monumentale wachtsluis 

Richting Strijenham ligt aan de polderdijk 

nog een coupure met een monumentale 

wachtsluis tussen de Nieuw-Strijenpolder 

en de polder van Poortvliet. Deze sluis heeft 

een dubbel stel deuren zodat het water 

uit beide richtingen kan worden gekeerd. 

Ondanks de dijkverzwaring en het opheffen 

van vele Zeeuwse getijdenhaventjes ligt er 

nog steeds een havendam -een oude nol- 

waarachter enige kleine bootjes een veilige 

ligplaats hebben. Het poldertje is in 1894 

na een dijkdoorbraak overstroomd.
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In 1910 werd dit stoomgemaal gebouwd en 

het heeft tot 1932 dienst gedaan. Daarna is 

men overgestapt op elektrische bemaling. 

Dit gebouw aan de Schelphoekseweg is 

regelmatig met de monumentendagen te 

bezichtigen. Het in de mond van de Striene 

bedijkte Nieuw-Strijen was een aparte heer-

lijkheid met een eigen bestuur. Met ingang 

van 1816 is de toen zelfstandige gemeente 

bij Poortvliet gevoegd. 

Deze naam staat in het hekwerk van een 

vroegere burgemeesterswoning. Quo vadis 

(uitgesproken als kwoo wadies) is Latijn en 

betekent Waarheen gaat gij? De woning 

staat aan het Zuidplantsoen en heeft een 

grote vijver. 
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De ambachtsheerlijkheid Poortvliet wordt in archiefstukken voor het eerst genoemd 

in 1200. In 1203 is sprake van Lambertus, castellanus (kasteelheer) de Portvliete. Zijn 

voormalige slot lag westelijk van de kerk bij de in 1853/1854 afgegraven vliedberg ter 

hoogte van de huidige Prins Bernhardstraat. 

Het eerste deel van de plaatsnaam, poort of port, kan duiden op een haven. Vliet duidt 

op stromend water. Hoewel het dorp nu ver van het water ligt, is het ontstaan in een 

inbraakgeul van de Pluimpot. De Deestraat volgt de noordelijke oever, de Stoofstraat 

de zuidelijke oever van deze geul. 

De buurtschap Oud-Kerkhof aan de grens met Tholen is waarschijnlijk de oudste woon-

kern en het dorp Poortvliet zelf is pas ontstaan na de afdamming van de inbraakgeul in 

de 11de of 12de eeuw.

Poortvliet was voor de gemeentelijke herindeling op het eiland Tholen van 1 juli 1971 een 

zelfstandige gemeente met een oppervlakte van ca.3136 ha. Op dit grondgebied wonen 

ca. 1700 inwoners. Naast het dorp Poortvliet zijn er de buurtschappen: Kruytenburg, 

Strijenham, Oud-Kerkhof, de Rand en Malland.

De toren en kerk dateren uit verschillende 

bouwperioden, zij staan binnen een ring die 

voor een deel aan weerszijden is bebouwd. 

De toren is van omstreeks 1350. Het zgn. 

schip van de kerk met de beide zijbeuken is 

ongeveer 100 jaar jonger. Na een brand in 

1584 vond herbouw plaats. Kerk en toren 

zijn tussen 1971 en 1975 gerestaureerd.
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Voor deze wandelroute (zwarte lijn op kaart) volgt u onderweg de groene bordjes met de 

gele richtingspijlen met het icoontje van de Sint-Pancratiuskerk. De lengte is 5,2 km. U 

kunt de route ook uitbreiden via de andere (knooppunt) nummers van het wandelnetwerk.

De horeca die op deze kaart staat aan-

geduid is in 2019 geïnventariseerd, het 

kan dus zijn dat er wijzigingen optreden 

in de tijd. In Tholen, Sint-Annaland en 

Sint-Maartendijk bevinden zich Thoolse 

Informatiepunten waar een gratis 

Toeristische Kaart te verkrijgen is met 

de meest recente gegevens en complete 

overzichten van het aanbod van Eiland 

Tholen. Deze kaart is ook beschikbaar bij 

diverse andere ondernemers.
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