
Tussen schorren 
en slikken

De auto inpakken en gáán: we vertrekken voor een culinaire roadtrip over 
het (schier)eiland Tholen, in Zeeland. Hier gaan we onder andere 

proeven van zilte verleidingen als sashimi van geelstaartmakreel en de 
lichtzoete Oosterscheldekreeft. Oftewel: Tholen voor lekkerbekken!
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b Zeeuwse
chefs boffen 
maar, met 
al die mooie 

producten van 
dichtbij

(FOTO 1, 4, 10, 25)
1. Bloemenakkertjes
Er staat een straffe bries op de smalle dijk
wegen tussen SintAnnaland en Stavenisse. 
Het weerhoudt ons er niet van om af en toe 
uit te stappen om het uitzicht te bewonderen. 
Want tot onze verrassing passeren we in het 
binnenland van Tholen het ene na het andere 
bloemenveld. Een kleurrijker begin van onze 
culinaire roadtrip hadden we ons niet kunnen 
wensen. De meeste akkertjes staan vol met 
eenjarigen die hier voor het zaad worden 
gekweekt. Ze belanden in speciale bloemen
mengsels, onder meer voor bijen. Dat  
verklaart de bijenkasten die we spotten  
tussen de bonte velden met leeuwenbekken, 
vlam bloemen en drakenkoppen. Onder aan 
de dijk bij SintMaartensdijk zorgen duizenden 
vuurrode klaprozen voor een romantisch  
golvend landschap. De tere bloemen houden 
zich wonderwel staande in de westenwind. 

(FOTO 3, 22)
2. Geelstaartmakreel
Om de hoek vinden we onze eerste bestem
ming: B&B De Weel. Eigenaresse Will van 
Beijmerwerdt had jaren een eigen restaurant 
met Italiaanse inslag. Nu kookt ze met passie 
voor haar gasten en plukt daarbij groenten, 
kruiden en fruit uit eigen tuin. Aan een lange 
tafel in het gras proeven we onder meer 
sashimi van geelstaartmakreel, een Zeeuws 

product. Ook gebakken smaakt deze witvis 
heerlijk. Will serveert hem met knapperige 
zeekraal en lamsoor, vers van de Thoolse 
schorren. “Deze zilte groenten mogen alleen 
door licentiehouders worden gesneden”, 
 vertelt Will. “Om te voorkomen dat de 
natuurgebieden waarin ze groeien worden 
platgetreden.” Na het diner rijden we op 
advies van Will naar het strand van Stavenisse. 
“Voor de allermooiste zonsondergang  
hier op Tholen.” We hebben geluk: het  
strand en de zee kleuren dieporanje. Aan  
de horizon zien we de Zeelandbrug tussen  
NoordBeveland en SchouwenDuiveland. 
Tip: bij restaurant ’t Packhuys in Stavenisse 
aan de haven zit je eerste rang.  
www.bijdeweel.nl, 
www.packhuys-stavenisse.nl

(FOTO 5, 6, 8, 9)
3. Mosselen aan boord
De volgende ochtend ligt rondvaartboot  
de Zwerver 3 voor ons klaar in de Bergse 
Diepsluis. Jos en Ilse Molenaar halen voor 
onze neus mosselen van de netten die hier 
aan de steiger hangen. Op die manier vissen 
ze zonder veel moeite de maaltjes bij elkaar 
die ze aan boord bereiden voor toeristen. 
Terwijl Ilse de mosselen schoonmaakt, koerst 
Jos richting de weervisserij van firma Van 
Dort. Deze laatste weervissers van Nederland 
 vangen hier in het voorjaar ansjovis. Hiervoor 
drijven ze de vissen met bootjes naar een 
indrukwekkende fuik. De houten palen steken 
hoog boven het water uit. Er is een kolonie 
aalscholvers op neergestreken in de hoop 
een graantje mee te pikken. De laatste jaren 
heeft het familiebedrijf echter te kampen met 
slechte vangst, weet onze stuurman. Een 
 verklaring ligt wellicht in het windmolenpark 
verderop in de Oosterschelde. “De molens 
veroorzaken trilling en slagschaduw. Hier
door wordt de ansjovis mogelijk afgeschrikt.” 
Op zonnige dagen vaart de Zwerver 3 
 tochten naar de zandbanken, waar geregeld 
zeehonden worden gespot. Helaas is het 
vandaag koud, nat en grijs. Maar in de kleine 
kombuis staat een bord dampende mosselen 
voor ons klaar. Ze zijn heerlijk zilt. “Behalve 
prei en wortel voeg ik niets aan het kook
water toe.” Ilse lacht om onze verbaasde 
gezichten. “Het geheim is het schone water 
van de Oosterschelde. Én het relatief hoge 
zoutgehalte. Nu er geen rivieren meer in de 
zee uitmonden, is het water een stuk zouter.”   
www.rondvaarteninzeeland.nl, 
www.behoudweervisserij.nl
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(FOTO 16, 36)
4. Zeeuwse kroepoek
We wandelen een rondje door Tholenstad. 
De Venkelstraat is pittoresk, met stokrozen 
tegen oude geveltjes. Aan het einde staat de 
gerestaureerde stellingmolen De Verwachting 
met bijbehorend pakhuis. Bij Kaeswienkeltje 
Potter liggen regionale delicatessen en verse 
broodjes te lonken. Maar er wacht ons óók 
een uitgebreide lunch iets verderop. We  
houden het bij een zakje echte Zeeuwse 
kroepoek voor thuis. Zeeuwse garnalen vinden 
we even later ook op de lunchplank van 
 restaurant JuNa. Samen met gerookte en 
gestoomde makreel en zalm. Na de luie 
lunch checken we in bij ons verblijf voor 
 vannacht: Tiny House Tholen. Het huisje van 
gepotdekselde zwarte planken staat midden 
in de romantische cottagetuin van eigenares 
Marlita van Belkom. Tip: reserveer op tijd, 
want dit is een geliefd adresje. 
www.kaeswienkeltje.nl, 
www.hoteltholen.nl/restaurant-juna, 
www.tinyhousetholen.nl

(FOTO 15)
5. Bottarga op z’n Zeeuws
Bij Vis van Job in Tholenstad vind je vers 
gevangen harder, ook wel witte zalm 
genoemd. De visser vangt ze op een duur
zame manier met netten, vaak geholpen 
door zijn zoons. Maar Job en zijn vrouw 
Miranda staan ook bekend om een ander 
streekproduct: bottarga. “Ik kwam erachter 
dat de eitjes van de harder een delicatesse 
zijn in mediterrane landen”, aldus Miranda. 
“Zo kwamen we op het idee om het ook hier 
te bewaren. Verschillende chefkoks zijn  
al fan van deze krachtige smaakmaker. Ze 
strooien geraspte bottarga over de pasta of 
verwerken het in visgerechten.” In de winkel 
vind je de bottarga vers én gemalen in blik. 
www.zeeuwsevis.nl

(FOTO 17)
6. Aardbeienvlaaitje
De zon schijnt en dat mag gevierd worden. 
Even voor de tien kilometer lange Oesterdam 
naar ZuidBeveland volgen we de bordjes 
naar TTuin ’t Ouweland. Op dit oudste stukje 
bewoond Tholen richtte Erna Schot een fijn 
landelijk terras in. Er bloeien kruiden in zinken 
teilen en geraniums in de borders. We vullen 
de glazen met verse munt en genieten van 
de specialiteit uit eigen keuken: een vers 
aardbeienvlaaitje.   
www.ttuinouweland.nl

Bottarga van harder is een ware delicatesse is ingericht met een knipoog naar deze bij
zondere geschiedenis. Voor zijn ingrediënten 
blijft de chefkok dicht bij huis. Buiten onder 
de veranda genieten we van tournedos van 
Thoolse dikbil, vroege aardappeltjes en 
 zeekraal. Met een speciaal gebrouwen blond 
Rooseveltbiertje. 
www.huysvanroosevelt.nl

9. Thoolse kleiaardappels 
rechtstreeks van de veiling 
In SintAnnaland staat de enige aardappel
veiling van Nederland. In de zomermaanden 
bieden zo’n 25 aardappelboeren hier in alle 
vroegte hun ‘primeuraardappelen’ aan. De 
verschillende rassen zijn verfijnd van smaak 
dankzij de vruchtbare klei én het relatief 
hoge aantal zonuren. Op deze ochtend staan 
de eerste kisten al om negen uur voor de 
klok. Marktkoopman Karel Jansen komt er 
speciaal voor uit Alkmaar gereden. Met één 
druk op de knop heeft hij een paar kisten 
Nicola en Frieslander bemachtigd. Ze dragen 
het handelsmerk Alvantho, dat staat voor 
Alles van Tholen. Tip: in juli en augustus kun 
je hier op woensdagochtend en middag 
zelf meebieden. Er zijn ook doosjes van drie 
kilo verkrijgbaar. Voor groepen ook op 
afspraak geopend. www.alvantho.nl, 
www.thoolsestreekproductenveiling.nl

(FOTO 2, 13, 14, 34, 37)
7. Jonge palingen
Het is een komen en gaan van garnalen
vissers, kreeftenvissers en palingvissers op de 
Oosterschelde. In het oude getijdenhaventje 
van Strijenham hebben we mooi zicht op  
de bootjes. Vroeger werden vanaf hier land
bouwproducten verscheept. Verderop zoekt 
een visser naar dikke zeepieren in het slik.  
Het is een lekkernij voor de zeebaars, schar 
en tong die hij regelmatig vangt op zee.  
We volgen zijn tip op om eens te kijken  
bij de  vispassage bij Gemaal De Noord in  
SintMaartensdijk. Hier kunnen glasalen  
vanuit de zoute Oosterschelde naar het  
zoete poldermeer zwemmen. Hongerige 
meeuwen  hebben de plek ook ontdekt; er 
gaan heel wat jonge palingen mee de lucht 
in. Een spectaculair gezicht!

8. Tournedos en blond 
Rooseveltbier
We zetten koers naar OudVossemeer, dat 
een bijzondere link heeft naar een beroemde 
Amerikaanse familie. De naam van ons res
taurant verklapt om wie het gaat: Huys van 
Roosevelt. Hier liggen de roots van Theodore 
en Franklin D. Roosevelt, de twee Amerikaanse 
oud presidenten, én first lady Eleanor, de 
echtgenote van Franklin D. Het stijlvolle pand 
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Ga met een gids op wierenexpeditie;      in de Oosterschelde groeien wel 150 soorten
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Van boot naar pan: verser bestaat niet

(FOTO 29)
10. Zeeuws rood
 Onderweg naar Sint Philipsland komen  
we nog een Thools streekproduct tegen:  
een akker vol meekrap. De wortels van dit 
groene gewas hebben een verrassend rode 
kleurstof, demonstreert kunstenares Rianne 
van Duivenbode. “Tholen en Schouwen 
Duivenland waren eeuwenlang het centrum 
van de teelt van dit Zeeuws rood.” In haar 
atelier geeft Rianne er workshops textiel 
verven mee. Ook is er aandacht voor in 
streekmuseum De Meestoof.
www.art-co.nl/meekrap, 
www.demeestoof.nl

(FOTO 23, 24, 35)
11. Boluslikeur en eendenkooi
De appels en peren van Joris en Miranda 
Wisse hangen er mooi bij in de fruitgaard  
op Sint Philipsland. In hun Kraampje van  
Wisse verkopen ze sap van ecologische 
oogst. Bovendien vind je er producten van  
collega’s; van bloemen en komkommers  
tot boluslikeur. 
Vanaf hier maken we even een uitstapje  
naar de eendenkooi van Anna Jacobapolder. 
Vroeger vingen ze de eenden hier voor  
consumptie. Nu verzorgt Annet de Ruyter  
het natuur beheer van dit stiltegebied. De 
eenden  worden er geringd en onderzocht.  
In deze oase van rust broeden onder meer 
wilde eenden en ook de wintertaling, smient 
en slobeend worden er gespot. Er is een  
klein bezoekerscentrum dat vertelt over de 
geschiedenis van de eendenkooi. 
www.facebook.com/jorisenmirandawisse, 
www.hetzeeuwselandschap.nl

(FOTO 18, 26, 27)
12. Oosterscheldekreeft
Restaurant Buutengaets ligt pal aan het 
water in SintAnnaland. En dat is handig voor 
kreeftenvissers Peter en Werner Scherpenisse. 
Vader en zoon sturen hun boot direct naar de 
trap, waar de chefkok de bestelling van ze 
overneemt. “Verser kan niet”, zegt eigenaar 
Bert Coeler lachend. Al 41 jaar zijn het vis, 
schaal en schelpdieren die de klok slaan in 
zijn keuken. Vooral zijn Oosterscheldekreeft  
is beroemd. De inktblauwe, bijna zwarte 
kreeft mag hier van eind maart tot 15 juli wor
den gevangen. Alleen de mannetjes, want 
volgens de ere code van de visser worden de 

vrouwtjes teruggezet. We proeven het zach
te, licht zoete kreeftenvlees in een frisse  
tartaar met asperges. Als hoofdgerecht is er 
boterzachte zeebaars, met kokkeltjes geraapt 
door locals. Ook hier vinden we weer zee
kraal en lamsoren op ons bord. “Als chefkok 
voel je je écht rijk met zo veel goede spullen 
uit de buurt. En met de ambachtelijke produ
centen, zoals onze palingroker Peter van der 
Sterren.” Voor onze overnachting hoeven  
we niet ver te rijden; bij Havenzicht Vakanties  
slapen we in een van de vrolijk gekleurde 
houten huizen. Tip: onlangs opende ook 
Heerlijckheid Havenzicht in het centrum,  
met luxe suites, een winkel en restaurant.
www.buutengaets.nl, www.havenzicht-
vakanties.nl, www.heerlijckheidhavenzicht.nl

(FOTO 7, 12, 20, 21, 28, 32, 33)
13. Lila lamsoren en 
zeebanaantjes
Het getij zorgt voor een vroege start van de 
nieuwe dag. We ontmoeten natuurgids Lenie 
Ponse bij de schorren van SintAnnaland voor 
een vermakelijke Natte Laarzentocht. Vanaf 
de Zeedijk wandelen we het nog natte veld 
in. Twee keer per dag stroomt er achthonderd 
miljard liter zout water uit de Noordzee  
dit buitendijkse gebied in en uit. Door slib
afzetting zijn er ‘schorren’, hoger gelegen 
delen, ontstaan. En die zijn prachtig begroeid. 
Lenie drukt ons direct een plantje onder de 
neus. Het is zeeaster, dat mooi lila bloeit. Tot 
onze verrassing worden van dit plantje de 
lamsoren geplukt. Ze smaken nog zilter dan 
op ons bord, dankzij het wassende water. 
‘Zulte’, wordt het hier daarom wel genoemd. 
We springen over kreken, trotseren dikke slib
lagen en houden de krasse Lenie nauwelijks 
bij. Boven ons hoofd geven tureluurs vliegles 
aan hun jongen. Maar Lenie wijst naar  
de grond, waar nog meer lekkers groeit.  
We proeven strandmelde, oesterblad en 
 knapperig klein schorrekruid. “Ik zag eens 
schorre kruid liggen in een winkel, een paar 
takjes voor drie euro. Ze noemden het zee
banaantjes.” Op de slikken, de onbegroeide 
landdelen, vindt Lenie verschillende eetbare 
wieren. “Maar alleen eten als je ze vers uit  
het water kunt plukken hoor. Aangespoelde 
wieren kunnen namelijk al aan het rotten  
zijn.” Tip: boek een Natte Laarzentocht ruim 
voor je verblijf op Tholen via 
www.staatsbos beheer.nl
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Kleine, 
stevige kersen 

zo van de 
boom: zo zoet 
hebben we 
ze nog nooit 

gegeten

(FOTO 11)
14. Boomspinazie
De natte laarzen kunnen in de auto blijven  
als we gaan lunchen bij De Kruytenburg in 
Poortvliet. Na een kruidige courgettesoep  
en frisse salade, ontdekken we waar al die 
 lekkere ingrediënten vandaan komen. Achter 
het restaurant ligt een grote kruidentuin,  
waar de vader van eigenares Jackie van  
Nieuwenhuijzen vol passie tuiniert. Zo staan 
hier alleen al tientallen verschillende soorten 
munt in terracottapotten op een rij. Tussen de 
ruim vijfhonderd kruidensoorten kweekt Hans 
ook vergeten groenten als boomspinazie  
en ijskruid. De gasten van de naastgelegen 
 camping mogen hier plukken van de  
keukenkruiden. Tip: boek een rondleiding 
door de tuin waarbij je verschillende kruiden 
mag proeven.
www.kruytenburg.nl

(FOTO 38)
15. Kersentijd 
Onze culinaire roadtrip valt midden in de 
kersentijd. Wat een geluk, want volgens alle 
Tholenaren die we spraken kweken ze bij 
Noom in Poortvliet de beste kersen van 
Nederland. Johan Noom, die stage liep in de 
Betuwe, neemt ons mee de schatkamers in. 
Die zijn veilig ingepakt met doek. Want ja, de 

vogels zijn ook dol op de vruchten. Tussen de 
veertien verschillende gewassen staan vooral 
rode variëteiten. Maar er zijn ook witte, gele 
en zelfs tweekleurige kersen. “Het is de uit
daging om ze zo lang mogelijk te laten rijpen 
aan de boom. Dan krijgen ze hun mooie volle 
smaak.” Op advies van Johan proeven we 
kleine stevige kersen vers van de boom. Zo 
zoet hebben we ze nog nooit gegeten. 
www.facebook.com/NoomFruit/

(FOTO 31, 40)
16. Mousse van paling
In een charmant wit boerderijtje in de 
Schaker loopolder vinden we Nellie’s Private 
Dining. Eigenares Paula Czechowski laat zich 
inspireren door de smaken van het eiland. En 
door haar zoon, die de fijne kneepjes van het 
vak leerde in een sterrenrestaurant. In haar 
open keuken tovert ze zeven oogstrelende 
gerechtjes voor onze neus. Gemarineerde 
zalm in norivellen. Mousse van paling, 
ge vangen door eilander Peter Kooistra. 
 Zeebaars in wakamé zeewier met knapperige 
kleiaardappeltjes uit de oven. Een feestje voor 
de zintuigen! Inclusief smakelijke anekdotes 
over alle ingrediënten van het eiland. 
Tip: het restaurant heeft plek voor twaalf 
 personen, dus reserveer op tijd. 
Voor onze laatste overnachting blijven we in 

deze polder. Hier staat een van de mooiste en 
oudste boerderijen van het eiland. De Ketting
hoeve is al zeven generaties in de familie. 
Carolien Bierens en Kees den Boer verhuren 
de voormalige bakkeet op het erf als vakantie
woning voor vier personen. Ook de deur van 
het knusse ronde theehuisje ernaast staat 
open voor gasten. 
www.facebook.com/NelliesTholen, 
www.kettinghoeve.nl

(FOTO 19, 30, 39)
17. Drakentong en zeesla
Op onze laatste dag Tholen neemt natuurgids 
Lenie Ponse ons mee op wierenexpeditie.  
Aan de Gorishoeksedijk stappen we samen  
de drooggevallen Oosterschelde in. Overal 
 liggen grillige Japanse oesters op de zee
bodem. Ze hebben de kleinere, Zeeuwse 
 oester verdreven, weet Lenie. Al spot de gids 
de laatste jaren weer meer inheemse oesters. 
Met dank aan de Amerikaanse oesterboorder, 
een invasief roofslakje dat zich alleen op de 
Japanners stort. Er groeien honderdvijftig 
soorten zeewier in de Oosterschelde, vertelt 
Lenie. En veel ervan zijn eetbaar. Zoals 
 blaasjeswier, uit de familie zeeeik. “Lekker  
als je het droog roostert in de oven.” Slierten 
 slijmerige drakentong zweven door het lage 
water, net als de herkenbare frisgroene 
blaadjes van zeesla, dat nootachtig smaakt. 
Lenie vist een rode kluwen stijf priemwier uit 
het water. Er hangt een schelpje onderaan; 
hét bewijs dat het zeewier vers is. Tot haar 
verrassing ontdekt de Thoolse boven op een 
oesterbank en hele dot blauw iriserend kraak
beenwier. Niet eetbaar, wel zeldzaam. “In de 
schone Oosterschelde wordt het gelukkig 
nog regelmatig gespot.” Als het water weer 
gaat stijgen, lopen we terug naar de kust. 
Lenie vist spontaan crackertjes en kruiden
boter van lamsoren uit haar tas. Nog even 
genieten we van de pure smaak van Tholen. 

Meer informatie over Tholen vind je op 
www.eilandtholen.nl
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