
 

 
 

Fietsroute Oesterroute 

 

Deze route is ontwikkeld door Routebureau Zeeland 

 

  
 

Start- en eindpunt: Fietsknooppunt 39 in Colijnsplaat 

Afstand: 38 km fietsen; daar komt zo'n 17 km bij die per veerpont wordt afgelegd (let op: 

alleen in het toeristenseizoen mogelijk) 

 

Bij deze route, die vertrekt uit het gezellige vissersdorp Colijnsplaat, zie je veel van de 

Oosterschelde. De tocht gaat van start met een rondje fietsen naar Kats en terug naar 

Colijnsplaat. Vervolgens verken je de noordkust van Noord-Beveland, steek je de kop tegenin 

de wind op de Stormvloedkering en pak je, op het eiland Schouwen-Duiveland aangekomen, 

het pontje terug naar Colijnsplaat. Let er wel op: de pontjes varen alleen in het 

toeristenseizoen. 

 

Routebeschrijving via de fietsknooppunten 

39 - 32 - 31 - 30 - 39 - 22 - 13 - 5 - 4 - 70 - 71 - boottocht - 39 

 

Je fietst langs de volgende interessante stopplaatsen  

Colijnsplaat 

Een combinatie van toeristenoord en gezellig vissersdorp. Het kleine maar fijne Colijnsplaat 

leeft van oudsher van de visserij en in de haven zie je nog steeds een aantal vissersschepen 

liggen. Daarnaast is er een visafslag. De haven is echter tegenwoordig ook in gebruik bij 

recreanten. 

 

Zeeuwse Tong 

Even buiten Colijnsplaat, net nadat je onder de Zeelandbrug door bent gereden wordt gewerkt 

aan de toekomst van de aquacultuur. Het bedrijf Zeeuwse Tong werkt hier aan de kweek van 

vis en schelpdieren op land. Er staan bassins waarin de vissen worden gekweekt. 

 

Kats 

Een knus dorp met een haven die relatief wat te groot voelt voor zo’n klein plaatsje. De 

Zeelandbrug waar je eerder onderdoor reedt, is vanuit deze haven opgebouwd en dat is dé 

reden waarom die haven zo groot is. Vlakbij Kats ligt één van de favoriete duikstekken van de 

Zeeuwse wateren. Omdat er zeer veel begroeiing is en er veel kreeften voorkomen, is haast 

iedere duik er spectaculair.  

 



 

De haven van Colijn en (plaats)namen van boten 

Colijnsplaat heeft tegenwoordig vooral een flinke jachthaven, maar toch zie je hier ook nog 

aardig wat viskotters liggen. Die zijn lang niet allemaal afkomstig uit Colijnsplaat. Dit is 

eenvoudig te zien aan de afkortingen die op de boeg geschilderd zijn. Daar zie je twee of drie 

letters staan, gevolgd door een streepje en een getal. Zo liggen er bijvoorbeeld vissersboten 

uit Veere: VE, Arnemuiden: Arm en Colijnsplaat zelf: KG. KG? Tja, de havens van Colijnsplaat 

en Kortgene hebben een gezamenlijke afkorting, vandaar. 

 

Vismijn Colijnsplaat 

In de haven van Colijnsplaat vind je een visafslag waar eenmaal in de week een veiling 

plaatsvindt. De haven van ´Colijn´ is betrekkelijk klein en de visafslag is qua omzet de kleinste 

van Nederland. Voordeel daarvan is dat het hele veilingproces goed te volgen is. Je kunt de 

veiling bijwonen vanuit het naastgelegen eetcafé dat een doorkijkje biedt naar de veiling. Elke 

donderdagochtend wordt de vis in Colijnsplaat geveild. 

 

Oesterhaven  

De kust tussen Colijnsplaat en de Stormvloedkering is grillig en heeft veel inhammen. Een mooi 

gebied met weids uitzicht over schorren en slikken en de Oosterschelde. Je zou de Oesterhaven 

die je hier tegenkomt, in eerste instantie ook voor een inham aan kunnen zien, maar hier en 

daar zie je nog een paal uit het slik steken en ook de iets meer beschutting biedende vorm van 

deze uitsparing in de kust doet vermoeden dat het hier om een vergeten haventje gaat. 

 

Aquacultuurbedrijven Jacobahaven 

In de Jacobahaven vind je meerdere aquacultuurbedrijven. Seafarm is een mix tussen boerderij 

en zee. Er worden zowel vissen als mesheften gekweekt. Hoewel de farm zich vooral toelegt op 

de kweek van tarbot, kunnen er  allerlei soorten zeevis worden gekweekt. Het mesheft is een 

schelpdiersoort in opkomst in zowel de Zeeuwse als Nederlandse keuken. 

 

Stormvloedkering 

Begin jaren ’70 moest de afsluiting van de Oosterschelde de kroon op de Deltawerken worden. 

Er werd begonnen met de bouw van een dam, maar al gauw ontstond er protest omdat de 

afsluiting van deze zeearm tot gevolg zou hebben dat een uniek natuur- en watergebied 

verloren zou gaan. De aanleg van een aantal kunstmatige eilanden was toen al in gang gezet, 

maar de rest van de dam kreeg een andere invulling. De Oosterscheldekering is een dam die 

water doorlaat en naar believen gesloten kan worden indien er door extreem hoog water of 

harde wind gevaarlijke situaties dreigen te ontstaan. Sinds de ingebruikname zijn de schuiven 

van de dam al meer dan twintig keer gesloten. 

 

Viskwekerij Neeltje Jans 

Viskwekerij Neeltje Jans bevindt zich op één van de eilanden van het dammencomplex. 

Viskwekerij Neeltje Jans kweekt en vangt zelf mosselen. Neeltje Jans is onder andere eigenaar 

van de grootste hangmosselkwekerij van Nederland. 

 

 

 

 



 

Deltapark Neeltje Jans 

Dit attractiepark bevindt zich op hetzelfde eiland. Water is hét thema van het park en er zijn 

voor kinderen dan ook veel attracties rond dit thema. Daarnaast is er een groot zeeaquarium. 

Vanuit Deltapark Neeltje Jans kun je de binnenkant van één van de pijlers van de dam 

bezoeken. 

 

 

Deze route is opgenomen in het boekje 'Zalig Zeeland' dat verkrijgbaar is via Zeelandshop.com 

 

Kijk voor meer mooie fiets- en wandelroutes op www.fietsenwandelweb.nl 

Fietsenwandelweb.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden in deze routebeschrijving. 

http://www.zeelandshop.com/
http://www.fietsenwandelweb.nl/

