Toeristeninformatiecentrum

Hastings Stade
Hastings Vissersvloot
Hastings bezit een van de oudste
visservloten van Groot-Brittannië.

Aquila House, Breeds Place, Hastings TN34 3UY
April tot Oktober

maandag – vrijdag, 0900 tot 1700 uur
zaterdag, 0930 tot 1730 uur
zondag, 1030 tot 1600

November tot March: maandag – vrijdag, 0900 tot 1700 uur
zaterdag, 1000 tot 1600 uur
zondag, 1030 tot 1300 uur
Tel: 01424 451111 • Email: hic@hastings.gov.uk

www.visit1066country.com

Ruim duizend jaar hebben vissersboten
hier als thuishaven het kiezelstrand,
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 visservloot maakt.
De boten, die meestal ‘s ochtends vroeg
aan land komen, worden vanuit de
branding per lier het strand opgetrokken
waarna de bakken vol vis direct worden
afgevoerd naar de nabijgelegen vismarkt.
Hier wordt de verse vis in grote partijen
verkocht.
Boven de vismarkt biedt het bekroonde
fish&chip café Maggie’s spectaculaire
zeezichten.

Classroom on the Coast, Hastings Stade

Verse vis

Leer samen met experts verse vis bereiden.
De vissers van Hastings’ vermaarde ecovriendelijke vissersvloot leiden u binnen in
de wereld van duurzame vis en visvangst in
hun unieke ‘seafood’ school.
Classroom on the Coast is ‘s werelds eerste
leskeuken en leercentrum op het gebied
van vis-, schaal- en schelpdierbereiding,
gesitueerd aan het vissersstrand van
Hastings’ MSC gecertificeerde visserij.
Visdeskundigen leren amateurkoks,
vishandelaren, chefs, scholieren en families
hoe ze op verantwoorde wijze gevangen
zeevoedsel kunnen kopen, bereiden en
eten. Dit direct naast de vissersschepen:
van boot tot bord.
Vissers vertellen over hun traditionele
vaardigheden en cultuurgoed, terwijl
zeewetenschappers graag hun onderzoek delen met een ieder die
geïnteresseerd is.
Bezoek ons om meer te weten te komen... www.classroomonthecoast.org

Hastings heeft altijd bekend gestaan om
zijn duurzame visserij. De traditionele
techniek van het nettenboeten wordt
hier nog steeds bedreven. Hastings
werd in 2005 bekroond met de Marine
Stewardship Council’s gekwalificeerde
status voor het duurzaam en milieubewust
vissen op Dover Sole, makreel, en haring.

Of, proef de beroemde “fisherman’s rolls”
die Tush en Pat dagelijks vers bereiden in
hun zaakje aan Rock-a-nore Road.

East Hill Lift

Deze folder werd ondersteund
door Hastings FLAG
www.hastingsflag.org
The European Fisheries Fund
Investing in Sustainable Fisheries

Lokaal gedrukt op papier afkomstig van duurzame bronnen.
Fotografie: Bob Mazzer, Iona Marinescu en Chris Parker.

De verse visvangst afkomstig van
de Hastings vissersboten, wordt ook
verkocht vanuit kleine houten huisjes
aan Winch Road. De vishandelaren aan
Rockanore Road bieden een scala aan
rauwe en gerookte vis, alsmede schaal-en
schelpdieren. Hongerige bezoekers kunnen
terecht in diverse restaurants en fish & chip
shops.

De East Hill Lift loopt langs het meest steile
kabelspoor van Groot-Brittanië. De lift
brengt u naar het hooggelegen Hastings
Country Park, dat prachtig uitzicht biedt
over Hastings Old Town, Marine Court in St
Leonards en Het Kanaal.

Hastings Fishermen’s
Protection Society
Deze vereniging werd in april 1831
opgericht. 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.
Openingstijden: dinsdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Rock-a-Nore Road
Het gebied rond de Stade wemelt van de
historische bouwwerken, waaronder de
hoge, zwart geverfde nethutten. Grade II
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 Space
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. De Stade Open Space wordt
aan drie zijden geflankeerd door de Stade
Hall en Classroom on the Coast, Eat@
theStade Café, en de Jerwood Gallery. Van
mei tot oktober vinden hier wekelijks de
Stade Saterdays plaats waarbij dans- en
muziekoptredens worden gehouden

Seafood Festivals

Shipwreck Museum

In juni start het zomerseizoen met het
Midsummer Fish Festival, een fantastisch
weekend vol smakelijke traktaties,
demonstraties en live muziek.
Het Hastings Seafood & Wine Festival wordt
jaarlijks rond eind 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.

In het scheepswrak museum komt de
geschiedenis van de zee tot leven: hoor de
verhalen, bekijk voorwerpen afkomstig van
plaatselijke historische scheepswrakken,
gevonden vanaf de Goodwin Sands in
Kent tot Pevensey Bay in Sussex. Touch
screens, geluiden van de zee en een audiovisual show bezorgen bezoekers van alle
leeftijden een fascinerende ervaring.

Lifeboat Station
Hastings Lifeboat Station huisvest
verschillende typen reddingsboten en een
tractor, die gebruikt wordt bij het tewaterlaten
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. Zij
zouden geen levens op zee kunnen redden
zonder uw steun.

The Fishermen’s Museum
Het vissersmuseum is ondergebracht in een
bekoorlijk voormalig kerkje. Hier bevindt
zich onder andere Hastings’ negen 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
buiten het museum en bekijk het interieur
van één van de als beschermde monumenten
aangewezen nethutten. Rond het museum en
de nethutten liggen enkele historische houten
vissersboten.
Voor rondleidingen over The Stade, email:
stadewalks@gmail.com

Blue Reef Aquarium
Dichtbij 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. Geniet van
ontmoetingen met zeepaardjes, krabben,
pijlstaartroggen en reuzenoctopussen.

De kust van Zuidoost Engeland herbergt
een groot aantal gezonken historische
schepen. 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.

Hastings Country Park
Ten oosten van de Stade ligt Hastings
Country Park. Bestaande uit zeer oude
bosgronden, grasland en heidevelden
strekt het zich over vijf kilometer langs
de kust en de kliffen uit. Het gebied is
bereikbaar door beklimming van de heuvel
via een uitgehouwen trap, of door de
East Hill Lift te nemen en de ‘fish trail’ te
volgen.

The Jerwood Gallery
The Jerwood Gallery is een belangrijke
nieuwe 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,
welke voor het eerst aan het publiek
getoond worden. De galerie houdt
tevens seizoenstentoonstellingen van
hedendaagse kunst, en familieworkshops.

Winkle Island
Winkle Island is de symbolische
ontmoetingsplek van de charitatieve
organisatie Winkle Club, die in 1900
gevormd werd door de Hastings vissers
met als doel kansarme families van
Hastings Old Town te helpen. Een enorme
sculptuur van een slakkenhuis, gemaakt
door kunstenaar Leigh Dyer, wordt gebruikt
als een collectebus voor plaatselijke
liefdadigheidsinstellingen. Meer informatie
over de Winkle Club is te verkrijgen in het
Vissersmuseum.
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