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Ommetje Rilland: Oud & Nieuw (6.7 km)

Rolstoel en rollatorvriendelijke wandelroute Volg de bewegwĳ zering 
met het rol-icoontje en u weet zeker dat de route makkelĳ k af te leggen is met wielen.

Dit ommetje, een wandeling van 6,7 kilometer langs de 
meest markante bezienswaardigheden van Rilland, is 
samengesteld door dorpsbewoners.

Voor dit ommetje (paarse lijn op kaart) volgt u onderweg 
de gele richtingspijlen met het logo van Oud & Nieuw. 
U kunt de route ook uitbreiden via de andere (knooppunt-) 
nummers van het wandelnetwerk, zie ommezijde.

Klooster1
Dit klooster is gesticht in 1906 door 
de kapucĳ nenbroeders die het evan-
gelie naar Rilland kwamen brengen. 
Zĳ  zĳ n ook de oprichters geweest 
van de katholieke school in Rilland, 
de Horizon. De broeders zĳ n 
hier tot 1966 gevestigd geweest. 
Daarna heeft het klooster vele 
functies gekend: verpleeghuis, 
hotel en conferentieoord. Nu wordt 
het gebruikt  voor de huisvesting 
van internationale werknemers. 

Dorpshuis ‘Luctor et Emergo’3
Na de watersnoodramp van 1953 was er een fonds voor wederopbouw 
waarbij giften uit alle hoeken van de wereld kwamen om de getro� en 
gebieden te ondersteunen. Zo is het dorpshuis ‘Luctor et Emergo’ met hulp 
uit Australië tot stand gekomen en opende het de deuren in 1960. 
De openingsplechtigheid is door de Australische ambassadeur Sir Edwin 
McCarthy uitgevoerd. Diverse verenigingen maken gebruik van deze ruimte, 
maar ook bruiloften, partijen en begrafenisplechtigheden vinden hier plaats. 
Podium Reimerswaal zorgt hier voor een divers aanbod van optredens.

Maria Hoeve5
Deze boerderĳ  uit 1780 is de enige nog in originele staat overge-
bleven complete boerderĳ  uit die tĳ d. De andere 12 boerderĳ en 
(allen met 80 ha grond) zĳ n vervangen door meer moderne ver-
sies, verwoest door brand of alleen de woning is bewaard gebleven. 
De monumentale boerderĳ  heeft door de geschiedenis heen oorlog 
en watersnood overleefd en is sinds 1979 o�  cieel ingeschreven 
als Rĳ ksmonument. 

Gemeentehuis

Nederlands Hervormde kerk 

Watersnoodrampen 
en stroomgat
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De gemeente Rilland-Bath ontstond in 1878 als een 
samenvoeging van de gemeenten Rilland en Maire 
met Fort Bath. Vanaf 1938 is het gemeentehuis in 
gebruik genomen tot het ontstaan van de gemeente 
Reimerswaal in 1970. Het wapen, dat zich boven de 
deur bevindt, bestaat uit drie delen: het wapen van 
Rilland (aarde met de Schelde) , het wapen van Maire 
(6 jacobsschelpen) en het wapen van Bath (de was-
tobbe met water en de levensboom met duiven). 

Op 17 oktober 1927 is de eerste steen voor de kerk door president 
kerkvoogd F.M. Boot gelegd in de bouwstĳ l “Amsterdamse school”. In 
1990 besluit de kerkenraad van de intussen gefuseerde gemeente 
Rilland Bath tot verkoop van de thans in de volksmond genoemde 
Bathsewegkerk. In 2019 heeft de gemeenteraad na een jarenlang 
proces unaniem besloten dat de kerk wordt afgebroken maar de 
toren blĳ ft staan voor het behoud van het dorpsgezicht. De rest 
wordt een appartementencomplex. 

In 1530, tĳ dens de Sint Felixvloed verdween 
oud Rilland in de Westerschelde. Bĳ  eb zĳ n de 
restanten van dit oude Rilland nog te zien: een 
fossiele boom en een stukje van het straat-
patroon. In 1953 werd het huidige Rilland 
getro� en door de watersnoodramp. Tĳ dens 
de ramp ontstond een groot stroomgat in de 
inlaagdĳ k bĳ  Bath. Dit stroomgat is in 1953 in 
twee fasen gedicht; in februari door een dĳ k aan 
te leggen en in maart door een schip te laten 
zinken. Daarbĳ  is het ‘Batse gat’ gebleven.
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Ommetje Rilland verhard

Ommetje Rilland onverhard

Bezienswaardigheid

Verboden voor honden
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Hollestelle2
Als u  bĳ  het klooster naar links kĳ kt ziet u een heuvel 
in het landschap. Dit is een hollestelle, een kunstmagie 
drinkput die gelegen is binnen de ringwal. Een van de 
weinige nog resterende in Zeeland. Ze werden in prin-
cipe op de kwelders aangelegd als drinkput voor scha-
pen. Ook kon de herder (stellenaar) zich hier met zĳ n 
schapen terugtrekken bĳ  hoog water.
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Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland


