
De zoutwinning uit veen is eeuwenlang

naast de landbouw de belangrijkste inkom-

stenbron geweest op Tholen. Uitgegraven 

veen (moernering) wordt te drogen gelegd 

(turf) en daarna verbrand. Het zoute as 

wordt opgelost in water en in grote metalen 

pannen gekookt tot het gekristalliseerde 

zout overblijft. Zo staan er in 1340 op de zeedijk en aan weerszijden van de haven 37 kleine 

zoutketen te roken. Het zo herkenbare gebouw aan de ‘Contrescarpe’ is nu onderdeel van 

Scheepswerf Van Duivendijk, oorspronkelijk gebouwd als Zoutkeet in 1765 en tot 1901 

gebruikt voor de zoutproductie.

Zoutkeet

www.eilandtholen.nl

Wandelroute
Vestingstad, rijk aan cultuur en water 

Oesterputten

Sinds 1868 is de oesterteelt een andere 

belangrijke inkomstenbron geweest voor 

Tholen. Oesterlarfjes hechten zich vast aan 

tienduizenden witgekalkte dakpannen op

de oesterpercelen in de Oosterschelde. 

Na vijf jaar groeien worden de volwassen 

oesters in de zoute vestinggracht in 

speciale basins - de oesterputten - gedaan 

voor de laatste behandeling: spoelen, schuren en ‘spugen’. De oesterput van Bona Fides was 

oorspronkelijk bij het veer, voordat hier in 1928 de brug over de Eendracht werd gelegd, en 

is daarna verplaatst naar deze locatie. Door de extreem strenge winter van 1962-1963 en de 

aanleg van het Schelde-Rijnkanaal en de Oesterdam, was het gedaan met de oesterproductie 

in Tholen. De jeugd leerde er zwemmen buiten het oesterseizoen en na 1963 elke zomer, 

totdat in 1975 een echt zwembad - De Spetter - werd geopend. 

De ommuurde stad had in de middel-

eeuwen vier poorten: de Zuidpoort, de 

Oudelandsepoort, de Dalemse poort (later 

Vossemeerse Poort) en de Noordpoort 

(later de Verbrande Poort). De namen De 

Verbrande Poort en de Verbrandestraat 

zullen verband houden met de grote 

stadsbrand in 1452, waarbij 5/6 deel 

van de stad afbrandde. Als gevolg van de 

vernieuwing van het verdedigingswerk tijdens de Tachtigjarige Oorlog is de Verbrande 

poort komen te vervallen. Het kunstwerk de Verloren Poort houdt sinds 1996 de herinnering 

aan deze stadspoort levend.

Kunstwerk de Verloren Poort

De twee stoven

Patriciërshuis Hoogstraat 13-155

Tholen kreeg in 1380 de bevoegdheid 

meestoven te plaatsen. In deze gebouwen 

werden de wortels van de Rubia tinctorum 

(Meekrap) gedroogd en fi jngestampt tot 

een poeder waarmee rode verfstof werd 

gemaakt. Uit de straatnaam ‘Stoofstraat’ 

valt af te leiden dat aan deze straat een 

meestoof heeft gestaan. In verband met 

de aanleg van de nieuwe vestingswerken 

moest deze meestoof afgebroken worden. 

Van 1635 tot het eind van de 19e eeuw 

waren er in Tholen twee meestoven: een 

Binnenstoof en een Buitenstoof buiten het 

stadje.

De monumentele panden De twee stoven 

(nr. 5 en 7) zijn vernoemd naar de eerste 

meestoof in deze straat.
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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 Vesting. De lengte is 3 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.

Na de bedijking van de Vijftienhonderdgemetenpolder is in de 13de eeuw de plaats Tholen 

ontstaan aan de zeedijk langs de Eendracht. Het ontstaan en de naam houden verband met 

de heffi ng van de tol door de hertogen van Brabant. Tholen krijgt in 1366 stadsrechten, rond 

dat jaar is het stadje op initiatief van Jan van Blois, Heer van Tholen, versterkt met muren, 

poorten en vesten. Tijdens de Tachtigjarige oorlog is dit vervangen door een geheel nieuw 

stervormig verdedigingsstelsel met wallen, bolwerken en vesten.

Deze wandelroute voert u over een overgebleven gedeelte van deze wallen, langs 

monumenten en andere bezienswaardigheden. Een fors pand in Lodewijk XVI-stijl gebouwd in 1790. Van 4 op 5 mei 1809 overnachtte hier 

de broer van de Franse keizer Napoleon; Lodewijk Napoleon. Hij was door Napoleon tot 

koning van Holland benoemd. In de vier jaar van zijn koningschap bereisde Lodewijk zijn 

hele koninkrijk. In het voorjaar van 1809 was Zeeland aan de beurt. Vanuit Oud-Vossemeer 

reisde de koning per jacht naar Tholen. Aan de Veerdam stond een erewacht te paard klaar. 

Het hele stadje was versierd. Lodewijk bracht de nacht door in het huis Hoogstraat 13-15. 

Dit was de woning van de rentmeester van het kroondomein en de geestelijke goederen, 

dhr. Emericus de Weerd. De volgende dag bezocht hij de kerkgebouwen, het stadhuis en 

de meestoof in Tholen. De Hervormde en Rooms-Katholieke kerk kregen respectievelijk 

2000 en 1000 gulden voor verbetering van de kerkgebouwen. Daarna reisde hij door naar 

Poortvliet, Scherpenisse en Stavenisse om van daaruit per boot over te steken naar Zierikzee.
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