
De oesters van Roem van Yerseke 

hebben een bijzonder leven 

achter de rug. In ons broedhuis 

(hatchery) worden de oestertjes 

geboren en tot kleine broedjes 

grootgebracht. Al in deze fase 

wordt de kweek zo gestuurd dat 

een mooie diepe schelp ontstaat, 

de zogenaamde “Cup”. Dit ter 

voorbereiding op de kweek van 

de broedjes in het buitenwater 

waar de echte vorm en smaak 

van de oesters bepaald wordt. 

Oesters & meer!
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Oesters & meer!

OFF-BOTTOM OESTERKWEKEN 

De kunst van de Cup

Zeeuwse trots is wat ons verbindt. Dat doen we niet alleen! Met ons oesterteam zor-
gen we dat dagelijks de mooiste producten uit onze Zeeuwse delta een weg vinden 
naar onze klanten over de hele wereld. Met de nieuwe oesterverpakkingen van Prins 
& Dingemanse, die mede vormgegeven zijn door de krachtige & stijlvolle foto’s van 
Rem van den Bosch en zijn team, verovert het Zeeuws meisje de harten van onze 
klanten. Gekleed in traditionele klederdracht staat ze voor diverse maatschappelijke 
thema’s die aansluiten bij het gedachtengoed van ons bedrijf en ons Zeeuwse DNA.

Samen staan we sterk!

Roem van Yerseke heeft zich als adoptant 
verbonden aan het project Zeeuws Meisje anno nu

Het project dat gestart is in 2019 is 
gebouwd op het boegbeeld van onze 
mooie provincie Zeeland: het Zeeuws 
Meisje, tot voor kort het “zuinige” icoon 
van onze provincie. Rem van den Bosch 
heeft met het team “Zeeuws Meisje” 
getracht haar imago aan te passen naar 
anno nu: een boegbeeld van inclusivi-
teit in een moderne, beeldvormende 
klederdracht. Het Zeeuws meisje anno 
nu staat voor Vrijheid, Gelijkheid en 
Broederschap, geïnspireerd door de Vier 
Vrijheden van President Roosevelt. De 
Familie Roosevelt heeft zijn roots in 
Zeeland liggen en de provincie heeft 
nog steeds een nauwe relatie met de 
nazaten van deze iconische pre-
sident, getuige de opgerichte 
‘University College Roosevelt’ 
in Middelburg.

De respons op ons Zeeuws Meisje is 
groot. Rem van den Bosch heeft voor-
drachten en exposities gehouden in o.a. 
New York, de Tweede Kamer etc. 

Daarnaast geeft hij vele workshops en 
presentaties op o.a. scholen en instellin-
gen. Hiermee dragen we niet alleen ons 
Zeeuws gedachtengoed uit, maar staat 
ons bedrijf als adoptant eveneens mooi 
in de schijnwerpers. Daarnaast gebrui-
ken we de mooie foto’s van het Zeeuws 
Meisje op de oesterverpakkingen van 
Prins & Dingemanse en is ze zeer stijlvol 
aanwezig op de voorpagina van onze 
nieuwe Kreeftenfolder.

En we hebben in ons logo
 natuur lijk ook ons eigen 
Zeeuwse Meisje sinds 1942...

AMUSE DE ZÉLANDE
FRIS, ZILT EN ANIJS

Serveer een Amuse om lang van te genieten. Dit per- 
fecte plaatje en de sprankelende smaaksensatie is 
een creatie van culinair specialist Stefaan Daeninck.

INGREDIËNTEN:
•  12 AMUSE de Zélande oesters Zeeland’s Roem,
•  40 g kaasschilfers (type Parmezaan of Grana Padano)
•  20 g avruga kaviaar

Voor de venkel-sinaas salade:
•  1 venkelknol
•  2 sinaasappels
•  2 dl kippenbouillon
•  5 cl olijfolie
•  Oestersap
•  5 cl notenolie
•  3 g kruidenmengeling (mengeling gemalen gedroogde 

sjalot, champignon, nori, marjolein, roze peper en grof 
zeezout) 

BEREIDING:
•  Maak de venkel-sinaas salade: Snijd de venkelknol 

middendoor en verwijder de harde kern. Snijd de rest 
in fi jne plakjes. Verwijder wat sinaas zeste en snijd de 2 
sinaasappels ‘a vif’, in partjes. Pers de resten uit. Warm 
een pan met de bouillon, olijfolie, sinaas sap, zestes en 
kruiden, breng aan de kook. Verdeel er de venkelreep-
jes bij en laat deze beetgaar koken.

•  Open de AMUSE de Zélande oesters en recupereer het 
oestervocht. Zeef het vocht door een fi jne doek en laat 
de oesters uitlekken. Meng 1 deel oestervocht met 1 
deel kookvocht van de venkel en breng tegen kookpunt. 
Pocheer er kort (niet koken, 5tal seconden) de oesters in. 
Laat uitlekken. Laat het vocht voor de helft inkoken.

 
IN DE SCHELP:
•  Reinig de schelpen en droog kort in een warme oven. 

Laat afkoelen.
•  Schik venkel met sinaaspartje daarop een AMUSE de 

Zélande oester en wat vinaigrette. 
•  Werk af  met kaasschilfer, avruga kaviaar en venkel-

pluim.

Recept van Stefaan Daeninck, www.culinair-ateljee.be

In het buitenwater worden de jonge oesters 
boven de zeebodem opgekweekt tot consump-
tie oesters, ook wel off -bottom kweek genoemd. 
In deze kweek zijn wij al meer dan 10 jaar dé 
Zeeuwse pioniers in de Oosterschelde regio 
waar deze kweek steeds meer aan populariteit 
wint. 

Doordat de oesters een perfecte cup hebben 
is er veel ruimte voor de ontwikkeling van het 
vlees en bovendien is de oester dan gemakke-
lijk open te steken. Om deze diepe cup-vorm 
te bewerkstelligen gedurende de hele off -bot-
tom kweek, zijn een aantal zaken van groot 
belang, te weten: 

- Beweging
- Rust
- Ruimte
- Droogtijd
- Goed water

Deze zaken lijken op het oog elkaars tegenstre-
vers, maar door ons kweeksysteem met han-
gende manden op droogvallende zandplaten 
zijn we er in geslaagd om deze dingen te com-
bineren om tot de perfecte oester te komen! 

We behandelen de oesters zo min mogelijk 
met de hand maar laten liever de zee de oesters 
bewegen om zo de diepe cup van de schelp te 
waarborgen. Dit doen we door een drijver aan 
de manden te bevestigen, waardoor een rustige 
schommelende beweging wordt bewerkstel-
ligd. Door regelmatig uitdunnen zorgen we 
dat er nooit te veel oesters in een kweekmand 
zitten. Zo hebben ze allemaal voldoende 
ruimte om zich te voeden met het voedselrijke 
Oosterschelde water. Door het getij vallen 
de oesters elk etmaal 2 keer droog. Hierdoor 
ontwikkelt de spier van de oester zich, wat de 
houdbaarheid en de bite ten goede komt. 

Met een snelle platbodem, naar Frans model, 
werken onze off -bottom oesterkwekers aan een 
kweekproces wat garant staat voor jaar rond 
top kwaliteit oesters. Als off -bottom kweker 
ben je overgeleverd aan de wet van de natuur, 
bij weer en wind, nacht en ontij. Die natuur 
waarmee wij dagelijks hand in hand werken 
om de beste kwaliteit te kunnen leveren.

Al dit werk resulteert in onze unieke oester 
line-up: de Amuse de Zélande, Tabl’eau de 
Zélande, de Zomeroester & meer… 

Website: https://zeeuwsmeisje.nu/

WWW.ROEMVANYERSEKE.NL
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ZEELAND’S ROEM

Roem van Yerseke B.V. en Prins & Dingemanse hebben de 
handen ineen geslagen. Twee vertrouwde, sterke familiebe-
drijven hebben elkaar gevonden. De betrokkenheid met de 
schaal- en schelpdierenbranche en de kennis van de produc-
ten vormen de basis die beide bedrijven verbindt. 

Deze ontwikkeling resulteert in een groot aanbod van oes-
terpercelen en nog meer know-how en geschiedenis. Een 
groot voordeel als het gaat om de beschikbaarheid van een 
natuurproduct uit de zee en de constante kwaliteit hiervan. 
Een eerste stap is een nieuw gezicht voor de oesters van 
Prins&Dingemanse. Zowel bodem- als off -bottom oesters 
zijn vertegenwoordigd in het uitgebreide assortiment van 
de merken “Zeeland’s Roem” en “Prins & Dingemanse”. 

Roem en PD 
bundelen krachten

Oesters & meer! Oesters & meer!

Hoe vaker je het doet, hoe leuker het wordt! 
Begin met een ‘off -bottom’ gekweekte oester 
want die gaat makkelijker open. Waar moet 
je op letten als je zelf aan de slag gaat? 

•  Bescherm in elk geval de hand waarmee je 
de oester vasthoudt met een stevige doek 
want je gebruikt een scherp oestermes en 
ook de groeiranden van de schelp kunnen 
scherp zijn. 

•  Leg de oester op een stevige ondergrond 
met de bolle kant naar onder. 

•  Steek het oestermes in de scharnier en 
maak een korte wrikkende beweging met 
de pols zodat de schelp losgaat. 

•  Schraap het mes langs de bovenschelp 
om de bovenste sluitspier los te maken en 
verwijder de schelp. 

•  Snijd tot slot de onderste sluitspier los.

Oesters openen

PRINS&DINGEMANSE SPECIALITEITEN

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT Lees het verhaal achter elke oester op de achterkant van het deksel.
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