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yerseke
vertrekpunt

Mosselparadijs aan 
de oosterschelde

Het is een dorpje van niks, feitelijk. 
Maar wel Het epicentruM van de  
Mossel- en oesterteelt in nederland. 
en ook de oosterscHeldekreeft doet 
Het Hier goed. een priMa uitvalsbasis 
voor een wat langere weekendtocHt 
door Zeeland.
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Je moet er wel de Bergse Diepsluis voor door, maar dan ben je al zowat in het 
wonderschone Bergen op Zoom. Wie minder tijd heeft, gaat meteen bakboord 
uit naar Tholen, over het Schelde-Rijnkanaal; de grens tussen zand en klei. 

TUSSEN 
BRABANT 
EN ZEELAND

Varen over de grens

e passantenhaven in de Theodorus-
haven in Bergen op Zoom wordt 

beheerd door Watersportvereniging de 
Schelde. Je ligt hier niet hartje centrum, 
maar echt ver is het ook niet. De stad 
heeft meer dan achthonderd monumen-
ten, waaronder de Lievevrouwepoort uit 
de veertiende eeuw en de beroemde Mar-
kiezenhof.
Tijdens de herindeling in 1971 werden de 
dorpen Oud-Vossemeer, Scherpenisse, 
Poortvliet, Sint-Maartensdijk, Stave-
nisse, St. Annaland en het stadje Tholen 
samengevoegd tot één gemeente. Sinds 
1997 maken ook St. Philipsland en Anna 
Jacobapolder deel uit van de gemeente 
Tholen. Het stadje Tholen is in de der-
tiende eeuw ontstaan en kenmerkt zich 
nog steeds door een middeleeuws straten-
patroon. In de Tachtigjarige Oorlog is het 
stervormige verdedigingsstelsel met wal-
len, bolwerken en vesten ontstaan, zoals 
we dat nu nog kennen. Een van de mooi-
ste plekjes in het centrum is het gebied 

D

Lengte tocht: ± 70 km
Maximum doorvaarthoogte: 9,85 m
Diepgang: 2,00 m
Sluizen: 3

De benodigde kaarten voor deze tocht door 
Zeeland zijn ANWB Waterkaart Z of de 
hydrografi sche kaarten 1803 en 1805. Wie 
zeker wil zijn van een comfortabele vaar-
diepte (2,00 meter en meer) houdt in de 
Oosterschelde de geul aan. Daarbuiten is 
het waterpeil afhankelijk van eb en vloed. De 
ligplaatsen voor watersporters staan op de 

ANWB-waterkaart; je mag er vaak niet lan-
ger dan drie dagen liggen.

Op het Schelde-Rijnkanaal vaart ook veel 
beroepsvaart. Houd daar rekening mee. 
Op varendoejesamen.nl vind je hierover meer 
informatie. 

Handige websites
deltagids.nl
allejachthavens.nl
allesovervaren.nl
molendeverwachtingtholen.nl

VAARINFORMATIE

rondom de Botermarkt, met name de Ven-
kelstraat. De grootste bezienswaardigheid 
is molen De Hoop, een stelling molen uit 
1736. Hij staat aan het water van de oude 
stadswallen. Ook korenmolen De Verwach-
ting staat middenin het dorp. De wind 
speelt op Tholen een grote rol, want ook 
Oud-Vossemeer (De Jager, 1850) St. Anna-
land (Standerdmolen, 1684 en De Vier Win-
den, 1847) en Stavenisse (1801) hebben een 
oude molen. In het land zien we nu vaak 
de grote moderne windmolens. 
Na het Schelde-Rijnkanaal steken we de 
Zuid Vlije over naar Oude Tonge, een 
rustig dorp. Op weg naar Stavenisse gaan 
we door de Krammersluis en daarna het 
Mastgat in. Tijdens de watersnood van 
1953 was Stavenisse, met 153 verdronken 
mensen, het zwaarst getroffen dorp van 
Tholen. De haven werd als zwakke schakel 
gezien en met sluiting bedreigd. Wegens 
hevig verzet is dit nooit doorgezet en nu 
is Stavenisse zeer in trek bij watersporters 
en sportvissers.  

Jaarlijks wordt in Nederland 57 miljoen kilo 
mosselen naar boven gehaald.
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MOLENS

Zeeland heeft maar liefst 77 werkende 
molens. Wil je meer weten over de 
molens die je passeert, kijk dan op 
molendatabase.nl en vul ‘Zeeland’ in. 
Op de kaart kan je de molen aanklikken 
waar je nieuwsgierig naar bent. De tek-
sten veronderstellen enige kennis over 
de verschillende windmolens, maar voor 
je het weet, ben je bekend met belt-
molens, grondzeilers en stellingmolens.

De wind speelt op Tholen een 
grote rol, overal zie je molens

Eetcafé The Sixties 
in Tholen heeft een 

heerlijk terras.

De Gevangenenpoort in 
Bergen op Zoom stamt 
uit de veertiende eeuw.

Bij de Bergse 
Diepsluis werd 
dit voorjaar nog 
een zeehond 
gespot.

Korenmolen 
De Verwachting 

op Tholen.
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Bom Dia op het havenplateau van Wemeldinge is 
een echt visrestaurant.

Bij WSV de Werf moet je er op tijd bij zijn 
voor een mooi plekje.

Uniek toilet in 
een vuurtorentje 
op de kop van 
De Werf.

De YE 30 Oosterschelde is een 
typische mosselkotter.

Een Draak met de Zeelandbrug 
in de verte.
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De spreekwoordelijke zuinige Zeeuw houdt wel van lek-
ker eten. En daar hoort een zoet broodje bij. In de stad-

jes langs deze meerdaagse tocht kan je zonder twijfel 
Zeeuwse specialiteiten vinden bij de bakker en op de 

markt. Of in een van de vele restaurants natuurlijk. 

ZO ZUINIG 
ZIJN ZE 

NOU OOK 
WEER NIET!

Bolussen en babbelaars

an Yerseke naar St. Annaland is 
een hele ruk: ongeveer 25 kilometer. 

Voor wie het te ver vindt, is Stavenisse 
een redelijk alternatief, dat scheelt zowat 
twintig kilometer. De meest westelijke 
plaats van de tocht is Colijnsplaat, door 
de afsluiting van het Veerse Gat een vis-
sershaven geworden. In de zomer wordt 
hier veel zeebaars en Oosterscheldekreeft 
aangevoerd. Om in en uit Goes te komen 
moet je door de sluis Goese Sas en over 

V

Overnachten bij 
WSV de Werf in 
Goes maakt je blij

Lengte tocht:  ± 70 km (alternatief via Stavenisse ± 50 km) 
Maximum doorvaarthoogte: 14,75 m (Zeelandbrug)
Diepgang: 2,00 m
Sluizen: 1

De Oosterschelde is nog steeds verbonden met de zee, ondanks 
de Oosterscheldekering. Het water heeft hier vrij spel: hoog- en 
laagwater en stroming zijn gebleven. Varen op de Oosterschelde 
vraagt wel om wat ervaring van de schipper. Stromend water is 
toch heel anders dan stilstaand water en dit moet je nooit onder-
schatten. Enige kennis van het tij is bovendien noodzakelijk: bij 
Yerseke is nog steeds een getijverschil van meer dan drie meter. 
Sinds de Schelde-Rijnverbinding is het een stuk rustiger geworden 
op de Oosterschelde, want de beroepsvaart neemt de kortste weg. 

Handige websites
np-oosterschelde.nl
allejachthavens.nl
unitedfi shauctions.com doorklikken naar Colijnsplaat

VAARINFORMATIE

Droogvallen bij 
St. Annaland

Wemeldinge 
heeft goede 

faciliteiten.

‘Ik worstel en kom boven.’ 

het Haven kanaal, en als je dan bij water-
sportvereniging De Werf  mag liggen, ben 
je blij dat je die moeite hebt genomen. Wat 
een plek! In Goes kan je sowieso wel een 
of  twee dagen doorbrengen. Een greep 
uit de bezienswaardigheden: Museum de 
Bevelanden met wisselende exposities 
en een vaste collectie schuttersstukken, 
de Westerkerk, de overblijfselen van Slot 
Oostende, het stadhuis… Twee dagen is 
veel te kort!  
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Yerseke  
mosselhoofdstad

Waar een klein dorp groot in is

Yerseke is van oorsprong een boerendorp, zonder directe ver-
binding met de zee. Na de Sint Felixvloed van 1530 lag het dorp 
ineens wel aan zee en sinds de negentiende eeuw legt Yerseke 
zich toe op de cultuur van oesters.

osselen, oesters en kreeften. Gezel-
ligheid uit de zee die ongekende 

culinaire mogelijkheden biedt. Misschien 
zijn er daarom zoveel sterrenrestaurants 
in Zeeland. Je hoeft ze overigens niet altijd 
te kopen; bij de Oesterdam zie je met mooi 
weer tientallen Vietnamese families uit de 
verre omtrek die kokkels, alikruiken, zee-
slakken en krabben vangen. Ze maken ze 
ter plekke klaar. Heel inspirerend en ont-
zettend leuk om zelf  ook te doen. Maar 
voor wie dat te tijdrovend vindt, is Yerseke 
natuurlijk een uitgelezen plek om lekker 
mosselen te gaan eten. Bij het VVV kan je 

M een plattegrond met een wandeling krij-
gen die je ook langs de oesterputten leidt. 
Er zijn drie oestercomplexen waar vissers-
boten kunnen aanleggen om te lossen. 

Oesterputten
De kweek van de oesters zelf  gebeurt in 
de Oosterschelde en de Grevelingen. De 
bassins dienen om de oesters te verwa-
teren (ontdoen van zand en slib) en als 
natte pakhuizen. De oudste oesterput 
stamt uit 1870. De loodsen werden half  in 
de dijk gebouwd: warmer in de winter en 
koeler in de zomer. Ze waren nog niet zo 

gek vroeger! 
Volgens een oud gezegde zouden mosse-
len alleen lekker zijn als er een ‘r’ in de 
maand zit. Dus tussen april en september 
zou je geen mosselen moeten eten. Dit gold 
vroeger toen er nog geen goede koeling en 
gekoeld transport was. Maar van half  april 
tot begin juli wordt de Zeeuwse mossel met 
rust gelaten vanwege de voortplanting. 
In juni zit er veel voedsel in het zeewater, 
zodat de mossel zich weer lekker rond 
kan eten. Om in deze maanden toch aan 
de vraag te voldoen, word en mosselen uit 
Ierland en Denemarken gehaald.   

Sinds 1870 worden er in Yerseke oesters gekweekt, zoals in deze oesterputten.Boterbabbelaars: boter, suiker, azijn en zout.

plus&min
+ Luilekkerland voor iedereen die van 

eten uit de zee houdt
- Yerseke is geen ‘pittoresk’ dorp
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Mosselen kan je op talloze 
manier klaarmaken. Elk restau-
rant heeft z’n eigen specialiteit.

Van april tot juli wordt de 
mossel met rust gelaten

NIET TE MISSEN HAVENINFO

MOSSELFEESTEN

Mosselschepen
De enorme mosselschepen in de 
Koningin Julianahaven zijn een 
bezienswaardigheid. 

Getijden
Bij het VVV (rondleidingenyerseke.
nl) kun je een boekje met getijden 
krijgen, maar dan ben je er al. Kijk 
anders op watersportalmanak.nl/
getijdentabellen-2014 

Museum
In hetzelfde gebouw als het VVV 
is het Oosterscheldemuseum, een 
piepklein museum (twee kamers) 
met informatie over – hoe kan het 
ook anders – zeefruit.

Polderen
De Yersekse en Kapelse Moer vor-
men een van de laatste stukken 
authentiek Zeeuws polderland. Het 
gebied staat onder invloed van 
zout kwelwater uit het Kanaal door 
Zuid-Beveland en de Ooster- en 
Westerschelde. In de zomer zie je 
hier ontelbare weidevogels.

1

2

3

4

Op wvy.nl vind je alle informatie 
over de passantenplaatsen in Yer-
seke. Er zijn drie havens in het dorp: 
Koningin Julianahaven (vissers), 
Prinses Beatrixhaven (passanten), 
Prins Willem Alexanderhaven 
(leden).

In heel Zeeland zijn mosselfeesten 
in juli en augustus. Elke plaats heeft 
z’n eigen evenement. 

Bruinisse: 17, 18, 19 juli
Middelburg: 24, 25, 26 juli
Breskens: 8, 9, 10 augustus
Yerseke:  16 augustus
Zierikzee: 21, 22, 23 augustus
Philippine: 30, 31 augustus

De local
Robert Lawson (44) 
vist op Oosterschelde-
kreeft, tong en garna-
len. Vandaag heeft hij 
op kreeft gevist. Die 
mag je alleen vanaf de
laatste donderdag in
maart tot 15 juli van-
gen. “Mijn favoriete 
manier van klaarma-
ken is koken in bouil-
lon met groente, of 
gehalveerd onder de
grill, met roomboter,
knofl ook en proven-
çaalse kruiden en een
beetje jonge kaas. 
Heerlijk. Vandaag was 
geen verkeerde dag.”
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