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Stadhuis

De Tachtigjarige Oorlog liet het eiland niet ongemoeid. In 1590 zoekt het stadsbestuur steun 

bij de Oranjes voor het stadje dat ‘soo geplondert, verloopen, verarmpt ende vermindert 

was’. Met name Frederik Hendrik, prins van Oranje en heer van Sint-Maartensdijk, heeft zijn 

geld en invloed aangewend om de smalstad uit het slop te trekken. Tijdens zijn bestuur 

werd het Stadhuis vernieuwd en het slot hersteld. In de loop der eeuwen heeft het stadhuis 

diverse koninklijke gasten ontvangen, zoals Wilhelmina, Juliana en Beatrix. 

De pomp werd in 1791 geschonken door Willem de Jonge van Ellemeet, Rentmeester der 

Nassause Domeinen en de voorlaatste bewoner van het slot. 

Lang geleden werd het silhouet van 

Sint-Maartensdijk gedomineerd door de

imposante burcht, compleet met torentjes,

valkenhuis en sterrenbos. Via de Noord-

poort en Onder de Linden wandelt u naar 

de slotgracht van het voormalige kasteel. 

Deze laan met bomen is op een kaart uit 

1620 al te zien. Bij de slotgracht vindt 

u uitgebreide informatie over het slot waar eens Frank van Borsselen en Jacoba van 

Beieren een uitgebreide hofhouding hielden.
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De brandgang

Dit is het smalste steegje van Sint-Maartensdijk en verbindt de Markt met de Oostvest. De 

brandgang vormde de kortste verbinding voor de brandweer om een brand op de Markt te 

kunnen blussen met water uit de vest. Het water werd in leren emmers naar de brand gebracht.
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Het voorname huis aan de Hazenstraat staat bij oudere inwoners bekend als het ‘huis van 

dokter Tazelaar’. Eerder woonde hier onder andere burgemeester Otto de Casembroot. Een 

van zijn zoons werd gouverneur van kroonprins Willem IV. Toen in juli 1852 de kroonprins 

een bezoek bracht aan Sint-Maartensdijk werd in dit huis het diner genoten en overnacht. 

Eind 19e eeuw is het huis voorzien van een voor de streek typische ‘gerotste’ gevel. 
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Sint-Maartensdijk ontleend zijn naam aan

de heilige Martinus. De kerk is een laat-

gotische pseudobasiliek. Vermoedelijk is 

in de 14de eeuw begonnen met de bouw 

van de kerk. Karakteristiek voor de toren 

is de witte ‘lantaarn’, zo herbouwd na een 

blikseminslag in 1588. In een nis in de kerk is de in de Franse tijd zwaar beschadigde 

graftombe van Floris van Borsselen en zijn vrouw Oede van Bergen te vinden. Bijzonder 

in de kerk zijn de veertien gebeeldhouwde koppen op de steunbalken van de gewelven. 

Mogelijk stellen zij gravin Jacoba van Beieren en leden van haar hofhouding voor.

De Pluimpot

Deze kreek is een restant van de zeearm 

die ooit het eiland van noord naar zuid 

doorsneed en in 1556 in het noorden 

werd afgedamd. De geul verbond Sinte 

Martensdike met steden als Zierikzee, 

Bergen op Zoom en Antwerpen. Het laatste 

open stukje is na de watersnoodramp van 

1953 afgesloten, als eerste proefproject 

van het Deltaplan. Daarmee verliest Sint-Maartensdijk in 1957 haar haven en verbinding 

met de Oosterschelde. De Pluimpot is nu een natuurgebied waar u met enig geluk lepelaars 

en reeën kunt zien. 
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In de Oranjekamer, een kleine expositie-

ruimte bij het voormalige Stadhuis, wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan de histo-

rische band tussen Sint- Maartensdijk en 

het Huis van Oranje. Een maquette van het 

voormalige Slot van Sint-Maartensdijk en 

digitale presentaties brengen het verleden 

tot leven. Ook zijn er voorwerpen van opgravingen te zien. Een tastbaar voorwerp uit de tijd 

van het kasteel is de celdeur uit het laatste restant van het slot.

Rondje Bleekveld en de korenmolens

De Haven

Kort na de afsluiting van de Pluimpot in 1957 is de haven gedempt. Het is nu een parkeer-

haven, in 2013 opnieuw aangelegd op een manier die aan de vroegere haven herinnert. Op 

het informatiebord op de Haven kunt u meer lezen over de ‘koaie’ van Smerdiek.
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U kunt de route uitbreiden met een ‘rondje rond ‘t bleikveld’. Dit is een vanouds geliefd 

rondje om te kuieren. Volgens een rekening uit 1610 was de Bleek eigendom van de Oranjes 

die aan de burgervrouwen was gegeven voor het bleken van de was. Aan de Bleekveldweg 

staat korenmolen de Hoop, gebouwd in 1847. Vanaf de molen heeft u zicht op molen de 

Nijverheid aan de Oudelandseweg, deze dateert uit 1868. Beide molens waren tot eind 

jaren zestig in bedrijf om graan voor veevoer en brood te malen. Voorheen was het weggetje 

omzoomt door typisch Zeeuwse meidoornhagen.

De Westpoort

De Westpoort maakte ooit deel uit van de middeleeuwse stadswal; een vest die als een ring 

om de smalstad lag. In de hoek van de Haven-Keethil zijn de contouren van de poort in de 

bestrating opgenomen. Dit is vermoedelijk de plek waar Sinte Martensdike is ontstaan, bij 

een uitwateringssluis. Later breidde de bebouwing zich uit richting de kerk en werden de 

Markt en de Nieuwstraete, de huidige Kaaistraat, aangelegd.

10

Oosterschelde

Waar de Pluimpot en Oosterschelde samen komen ligt nu een brede zeedijk en het 

‘strandje’. Vanaf de dijk heeft u een weids uitzicht over de Oosterschelde. Aan de overkant 

ziet u Yerseke en bij helder weer de havens van Antwerpen. Bij eb strekken de slikken zich 

uit tot Stavenisse. Talloze vogels zoals scholeksters en wulpen, zoeken er hun voedsel.
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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 het wapen van Sint-Maartensdijk: de 

haas. De lengte is 5,7 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.Sint-
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