Hastings Vis – duurzame energiebron
Waar u dit bord ziet, weet u dat de vis
die u koopt en eet, geland is d.m.v.
traditionele methoden van meer dan
1000 jaar oud. De Hastings vloot
gebruikt duurzame vismethoden, die
helpen om de voorraad op peil te
houden, waarbij andere groeiplaatsenen soorten niet afbreken. U kunt er zeker
van zijn, wanneer u het ‘HASTINGS FISH’
logo ziet, dat u een seizoensproduct krijgt van kwaliteit.
Voor informatie over seizoensgebondenheid van Hastings Fish
en waar u dat koopt en eet, zie: hastingsfish.org.uk
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Toeristeninformatiecentrum
Muriel Matters House, Breeds Place, Hastings TN34 3UY
Maandag tot vrijdag – 0900 tot 1700 uur
Voor openingstijden in het weekend kunt u de website raadplegen
omdat die per seizoen variëren, net als de vis!
01424 451111 • hic@hastings.gov.uk • visit1066country.com

MAAK EEN TOCHT DOOR HASTINGS STADE
Download de gratis Geotourist app voor toegang tot de fascinerende
tocht door de Hastings Stade – het vis- en culturele kwartier.
Ontdek de fascinerende feiten over de Winkle Club, het meest
stijle kabelspoor in het V.K. en de zwarte houten nethutten, die
zo karakteristiek zijn voor Hastings Old Town.

Bezoek: geotourist.com om te starten!

Lokaal gedrukt op papier afkomstig van duurzame bronnen. Fotografie door
Jonny Thompson, Caitlin Lock, Bob Mazzer en Ioana Marinescu.

In juni start het zomerseizoen met het Midsummer Fish Festival,
een fantastisch weekend vol smakelijke traktaties, demonstraties
en live muziek.

Hastings Vissers Vloot

Het Hastings Seafood & Wine Festival wordt jaarlijks in
september op de Stade Open Space gehouden. Hiermee
wordt de Hastings visserij als belangrijk cultuurgoed gevierd.
Het weekend biedt een overdaad aan lokale vis, schaal- en
schelpdieren en diverse wijnen. Het geheel wordt vergezeld
door live muziek, straattheater en veel gezelligheid. Met het
in november gehouden Hastings Herring Festival komt een oud
gebruik in de 21e eeuw tot leven.

Hastings bezit één van de oudste vissersvloten van GrootBrittannië. Ruim 1000 jaar hebben vissersboten hier het
kiezelstrand als thuishaven, dat bekend staat als de Stade (een
oud Saxisch woord voor ‘landing plaats’). Tegenwoordig bestaat
de vloot uit 25 boten korter dan 10 meter, wat deze tot Europa’s
grootste van het strand afvarende vissersvloot maakt.
Eenmaal aan land, worden de boten per lier het strand
opgetrokken en wordt de vis in bakken gelost voor de vismarkt.
Daar vind de groothandel van de vis plaats.

Hastings Fish
HASTINGS

Zeebanket Festivals

Hastings historische vissersvloot gebruikt nog steeds traditionele,
duurzame methoden voor de visvangst. Vis landt van boot op het
strand. Wanneer u het Hastings Fish logo ziet, weet u dat de vis
lokaal en verantwoord is gevangen d.m.v. deze methoden.
Wij zijn er trots op één van de sterkste visvoorraden
van het land te hebben. 80% van de visvangst in
Hastings bestaat uit kabeljauw, schol, tong en rog.
Veel van de gevangen vis is seizoensgebonden
zoals haring, inktvis en tong.
Verse vis van de Hastings boten wordt
verkocht door vishandelaren, zoals in
Rock-a-Nore Road – hier wordt een scala
aan rauwe en gerookte vis, schaal- en
schelpdieren aangeboden – en in de ‘Boys
Ashore’ sheds (kleine houten huisjes) in de
Winch Road, in het centrum en buitenaf.
Verder is er een overvloed aan restaurants en
fish en chip shops, waar de hongerige bezoeker
terecht kan.

Hastings Fisherman’s
Protection Society
Deze vereniging werd in april 1831 opogericht. Het behoudt de
Hastings visserij het middeleeuws recht toe, om het kiezelstrand
als werkterrein te gebruiken. De vereniging biedt collectieve
voordelen voor de vissers van de vloot, door instandhouding
van de veiligheid, toegankelijkheid, en de milieukwaliteit
van het vissersstrand en haar omgeving. Tevens zorgt
de vereniging voor het welzijn van haar leden, steunt
educatie- en trainingsinitiatieven en treedt op als eerste
contactpersoon voor geïnteresseerden in de visbranch.
Bezoek de winkel Fisherman’s Co-op, waar alle
soorten visuitrusting en –kleding te koop zijn.

Rock-a-Nore Road
Het gebied rond de Stade wemelt van historische
bouwwerken, waaronder de hoge, zwart geverfde
nethutten. Grade ll listed buildings: gebouwen van
nationaal en historisch belang. Terug van zee hingen
de vissers hun netten verticaal in plaats van horizontaal
te drogen, waardoor enorm veel ruimte werd bespaard.

Stade Open Ruimte

East Hill Lift
De East Hill Lift loopt langs het meest stijle kabelspoor van
Groot-Brittannië. Dit geeft toegang tot Hastings
Country Park, een fantastische mix van
bos-, gras- en heidelandschap, wat
zich uitstrekt over 5 kilometer
rotsachtig wandelgebied.
Er zijn prachtige
vergezichten van Hastings
Stade en de Old Town,
van het Engelse Kanaal
naar Beachy Head.

De Stade Open Space in het centrum van de Stade biedt
ruimte voor buitenevenementen. De zitplaatsen
zijn geïnspireerd op de rompen van
vissersboten. De cirkels in het plaveisel
verwijzen naar de paarden, die
vroeger boten aan wal trokken
door al lopend om een windas,
de trekkabel rond een lier te
wikkelen. Nu verrichten
tractoren dit zware werk.

Reddingsbootpost
TOEGANG GRATIS. DONATIES WELKOM
Hastings Lifeboat Station huisvest verschillende type reddingsboten
en een tractor, die gebruikt wordt bij het te water laten van de
vissersboten. Het balkon van het bezoekerscentrum biedt uitzicht over
strand en zee. De RNLI is een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling
die enkel door vrijwillige donaties gesteund wordt. Ze zouden geen
levens op zee kunnen redden zonder uw steun.

Het Vissers Museum
TOEGANG GRATIS. DONATIES WELKOM
Het vissersmusem is ondergebracht in een
bekoorlijk voormalig kerkje. Hier bevind
zich o.a. Hastings 9 meter lange
zeillogger Enterprise. Zij werd op de
Stade gebouwd in 1912, juist voordat
de gemotoriseerde vissersschepen hun
intreden deden. Via een uitgebreide
expositie waar ondermeer sfeervolle
scheepsattributen tentoongesteld zijn,
wordt de zeevaart van weleer tot leven
geroepen.
Bezoek ook de externe
tentoonstellingsruimte en bekijk het
interieur van één van de als
beschermde monumenten
aangewezen nethutten.
Rond het museum en de
nethutten liggen enkele
historische houten
vissersboten.
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Vlakbij neemt het Blue Reef Aquarium u mee
op een onderwatersafari. Wandel er door de
groots opgezette expositie over het oceaanleven, en kom oog
in oog te staan met haaien en andere zeedieren.

Scheepswrak Museum
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TOEGANG GRATIS. DONATIES WELKOM
Wat nu het Shipwreck Museum is, was oorspronkelijk de stal
voor paarden die de vissersboten m.b.v. kaapstanders het
strand optrokken.
Ontdek de verhalen van de Zuidoost kust van Engeland, waar
een groot aantal gezonken historische schepen zijn geherbergt.
Hastings meest beroemde scheepswrak is dat van het 18e
eeuwse schip ‘Amsterdam’. Het liep tijdens een zware storm
op de zandbanken van St. Leonards. De restanten worden
zichtbaar tijdens laagtij. Rondleidingen beschikbaar.

Jerwood Galerie
De Jerwood Gallery is een belangrijke kunstgalerie, die
ingenesteld ligt tussen de Stade’s nethutten en het vissersstrand.
De galerie bezit de Jerwood Foundation Collection van 20ste
en 21ste eeuwse Britse kunst, waaronder werken van Sir Stanley
Spencer en L.S Lowry.

Winkle Island
Winkle Island is de symbolische ontmoetingsplek van de
charitatieve organisatie Winkle Club, die in 1900 werd
gevormd door de vissers van Hastings.
Enorme sculptuur van een slakkenhuis, gemaakt door
kunstenaar Leigh Dyer, wordt gebruikt als collectebus
voor plaatselijke liefdadigheidsinstellingen. Meer
informatie over deWinkle Club verkrijgbaar in
Fishermans museum.
.
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