Visserijmuseum Breskens
Het visserijmuseum, gelegen tussen de vissershaven en de
jachthaven geeft op eigen wijze een beeld van de roerige
geschiedenis van Breskens en de visserij. Door de ligging,
boven de vismijn met zicht op de bedrijvigheid van de
vissers en uitzicht over de Schelde, is er voor het museum
geen betere plek denkbaar

Souvenirshop
Een kleine selectie aan boeken en waardevolle souvenirs
zoals haaientanden en haaientandhangers zijn in de museumwinkel te koop. Daarnaast zijn er ook postkaarten
van Breskens en omgeving te koop.

Das Fischereimuseum
Das Fischereimuseum, gelegen zwischen Fischerei- und
Jachthafen, gibt auf eine ganz eigene Art und Weise einen Einblick in die bewegte Geschichte von Breskens und
seiner Fischerei. Die Lage direkt über der Fischversteigerungshalle und mit Sicht auf die Fischerbote mit der Schelde im Hintergrund ist der ideale Ort für dieses Museum.
Hier können Sie neben einzigartigen Fossilen und vielen
Fischereiattributen im Seeaquarium Fische und Seeanemonen aus der Scheldemündung bewundern. Mittels
zahlreicher Fotos, Schiffsmodellen und einem Film wird
Besuchern die Geschichte der Fischer
von Breskens erklärt. In einem der Säle
ist eine Ausstellung mit 845, meist einheimischen, ausgestopften, Vögeln, einigen Säugetieren und unzählbaren Muscheln und Korallen eingerichtet. All dies
ist ein Legat aus dem Erbe von einem
verstorbenen Einwohner, Tijs Verschoor.

The fishing museum
The fishing museum is located between the fishing port
and the marina, and takes you on a journey into the rich
history of Breskens and its fishing fleet. Overlooking the
fish market and the bustling activities of the fishermen,
and in full view of the river Scheldt, there isn’t a better
place for the museum.
Captured in a wealth of photography, memorabilia,
model ships and film of seafront life, the fishing museum traces the intriguing story of the fishing community
in Breskens. You will find unique fossils, an aquarium
with North Sea fish and anemones, and models from
the port of Breskens. You will discover more than 845
mounted domestic and tropical birds and a selection of
42 mounted mammals. Furthermore there is an extraordinary exhibition of shells and an exclusive collection of
coral. In the interactive ‘Scheldezaal’ you will find more
information about the river Scheldt, based on topics such
as tourism, shipping, trade, nature and safety.

In dem Scheldesaal finden Sie alle
mögliche Informationen über die Wester Schelde. Sowohl
auf dem Gebiet des Tourismus als auch über die Seefahrt,
den Handel, die Natur und die Sicherheit auf und an diesem
Fluss. Hier erzählt eine jahrhundertealte Boje seine eigene
Geschichte, in einem Spiel können Kinder Schiffe mit der
richtigen Ladung befrachten oder ein Film über diesen Fluss
ansehen. Ganz besonders beliebt ist der neue grosse fahrsimulator. Mit diesem kann man selbst Schiffe durch den
Hafen von Rotterdam und Dover steuern.
Das Fischereinmuseum bietet
auch eine sorgfältige Auswahl an
informativen Büchern sowie eine
Menge wertvoller Souvenirs wie
zum Beispiel Haifischzähne und
daraus gefertigte Ketten und Anhänger zum Verkauf an.

Vogels
In de Tijs Verschoorzaal kunt u genieten van meer dan
800 inheemse en tropische vogels. Daarnaast zijn er
tientallen zoogdieren, ontelbare schelpen en bijzondere
koralen te bezichtigen

In de Scheldezaal vindt u informatie over de Westerschelde. Met een maquette geven wij uitleg over
de Westerschelde, waarin de belangen van toerisme,
zeevaart, handel, natuur en veiligheid elk hun plaats
opeisen.

Vitrines met schelpen
Schelpen uit de Noordzee, schelpen vanuit de hele wereld. Er staat ook een vitrine met opgezette krabben en
kreeften.

Aquarium

Een aquarium met vissen en zeeanemonen uit de Noordzee en de Schelde, elf aquaria vol met rondvis, platvis,
garnalen, anemonen, haaien en haaieneieren.
Step aboard the wheelhouse simulator and discover the
art of navigation at sea. Become the captain of a container ship or lifeboat and try your hand at manoeuvring
your ship to the river Scheldt. There is also a small selection of items for sale at the museum, such as books,
shark’s teeth and shark’s teeth necklaces.

Scheldezaal

De oudere jeugd en volwassenen kunnen schepen
door de havens van Rotterdam en Dover navigeren.
Een grote vaarsimulator met vele beeldschermen
geeft een waarheidsgetrouw beeld van de navigatie.

Filmzaal
In de filmzaal krijgt u een film te zien hoe het dagelijkse
leven van een visser er uitziet. U vaart als het ware mee
met de BR43 en ook ziet u hoe er op garnalen gevist
wordt. In de zaal staat de oude mijnklok opgesteld uit de
jaren ‘50 / ’60.
Foto BR43: www.rorifocus.nl

Groepen
Voor groepen is er, samen met de rondleiding in het
museum, een combinatie van mogelijkheden zoals:
•
•
•
•
•
•

Mijnen met de oude MIJNKLOK
Nettenboeter aan het werk
Rondrit met treintje in Breskens
Vaartocht naar de zeehondenpopulatie
Fietstocht met bezoek aan vuurtoren Breskens
Bezoek Sint Barbarakerk

Visserijmuseum Breskens
Voor meer info zie de website onder het tabje
“Groepsexcursies”. Stel uw eigen programma
samen, wij helpen u graag.

Contact

Visserijmuseum

visserijmuseumbreskens@outlook.com
www.museumbreskens.nl
Visserijmuseum Breskens
Kaai 1-103
4511 RC Breskens
Tel. 0117 - 383 656

			 Breskens

Openingstijden

april, mei, juni, sep., okt.
dinsdag t/m zaterdag :
10.00 - 17.00 uur
zondag : 14.00 - 17.00 uur
maandag : gesloten
Juli en augustus
maandag t/m zaterdag :
10.00 - 17.00 uur
zondag : 14.00 - 17.00 uur

In het Visserijmuseum is een groot aantal fossielen te zien
uit het Laat-Pleistoceen die zijn opgevist door de Breskense vissers. Opvallend is de grote verzameling haaientanden en een skelet van de Mammoet dat is samengesteld
uit opgeviste botten.

Voor groepen op afspraak: Het hele jaar open.
rolstoel toegankelijk

Druk: Pieters Media Groede

Fossielen

Extra openingstijden:
Voorjaars- en kerstvakantie.
Zie website.

