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Doen op Jersey!
> Wandelen & kajakken: Outdoor-expert Derek
Hairon weet alles van de natuur. Hij begeleidt
wandeltochten over de zeebedding naar Seymour
Tower. Ook kajaktours zijn z’n specialiteit.
www.jerseywalkadventures.co.uk
www.jerseykayakadventures.co.uk

Sportief Jersey
Het Britse Kanaaleiland Jersey ligt vlak bij de Franse kust. Het is groen, glooiend en
welvarend en een heerlijke plek om te fietsen, wandelen, wadlopen of surfen. Kreeft,
oesters, chocolade en andere delicatessen zorgen voor veel culinair genot.
Tekst en fotografie: Harmke Kraak
‘Welcome to Jersey, Food Heaven’ staat er op de luchthaven van
Jersey. Dat belooft wat... Jersey behoort samen met onder meer
Guernsey en Sark tot de Kanaaleilanden. Het groene glooiende
eiland ligt zo’n 20 km voor de Franse kust en valt onder de Britse
kroon. Ik logeer met enkele andere reisjournalisten in hotel Summerville in St. Aubin. Hoewel St. Aubin niet de hoofdplaats is –
dat is St. Hélier – is dit havenplaatsje aan de zuidkust wel dé plek
om uit eten te gaan. Summerville heeft zelf ook een fantastisch
restaurant:, Tides, waar we de eerste avond dineren met uitzicht
op de baai. Jersey staat bekend om zijn seafood. We proeven
zeebaars en kreeft met Jersey Royals. Deze aardappeltjes zijn
een ware delicatesse: zacht en romig met een verrukkelijke bite.

gevonden, en de grotere Rock Oysters, die het hele jaar door
verkrijgbaar zijn. Die laatste proeven wij. Zalig zacht zijn ze!
Seymour Tower ligt zo’n 3 kilometer uit de kust en dat maakt de
wandeling bijzonder. We lopen over de zeebodem vol schelpen
en stenen, en af en toe springen we over een geul waarin water
is blijven staan. Na anderhalf uur komen we bij de toren. Derek,
die de wandeling begeleidt, vertelt dat er in de toren overnacht
kan worden met 7 personen en een gids: “Als de zee weer
opkomt, ben je volledig ingesloten door het water. Pas bij eb
kun je dan teruglopen.”

Lunchen met Rock Oysters

Vandaag is een fietsdag. Het wordt een inspannende tocht,
want er zijn behoorlijk wat klimmetjes. “Voor fietsen draaien
jullie Nederlanders je hand toch niet om?” grapt Arthur, onze
fietsgids. We beginnen de tocht in St. Brelade’s Bay, een kleine
baai in een wijk met prachtige villa’s. Dan trekken we het binnenland in en zetten koers naar de zogeheten War Tunnels, gebouwd in WO II door de Duitsers als schuilplaats. Die tunnels
zijn nu een museum. Pas als we weer buiten in de zon staan,
vertelt Arthur dat er een geest zou rondwaren van een Duitse
sergeant... We fietsen door naar de noordkust en passeren weiden met Jersey-koeien. De goudbruine beesten komen nieuws-

Jersey kent grote verschillen in eb en vloed en dat betekent
dat je er kunt ‘wadlopen’. Een beproefde wandeling is die van
Grouville Bay naar Seymour Tower. Deze toren uit 1782 ligt bij
vloed midden in zee en bij eb is hij te voet bereikbaar. Het is een
verdedigingswerk van de Britten tegen de Fransen. Voordat we
aan een wandeling beginnen, genieten we van een oesterlunch
bij The Seymour Inn in Grouville Bay. Jersey kent een zeer lange
oestertraditie en Grouville Bay is dé plek voor oesterkweek.
Er zijn hier twee soorten: Flat Oysters, waarin parels worden

Fietsen naar de War Tunnels

gierig kijken en staren ons met hun grote ogen met lange
wimpers aan. Mad Mary's Café in Bouley Bay aan de rotsige noordkust is dé plek voor een pitstop en vanaf hier
kunnen we een glimp van Noord-Frankrijk opvangen. Mary’s
burgers zijn befaamd. De dubbele homemade Bouley-burgers
met knoflookmayonaise, sla en tomaat gaan er na alle inspanningen in als koek.

Wandelen over steile kliffen
Het begint steeds meer op een triatlon te lijken... Voordat we
terugfietsen naar hotel Summerville in het zuiden heeft Arthur
nog een klifwandeling voor ons in petto. Via houten traptreden klimmen we eerst een heel eind omhoog om bij de meest
onwaarschijnlijke vergezichten uit te komen. De zee is intens
blauw en de vegetatie onwaarschijnlijk groen. De wandeltocht
voert vervolgens door bossen en we komen langs een folie:
een onverwacht sprookjesachtig gebouw in het landschap.
Hierna springen we weer op de fiets. Ditmaal moeten we de
Killer Hill op, zoals Arthur hem noemt. De steile bergweg vergt de
nodige energie. Het is afzien in de brandende zon. De rest van
de terugrit is gelukkig a piece of cake, een eitje dus: vlakke stukken en bergafwaarts. Af en toe passeert er een Jaguar of Oldtimer. Het geeft de welvarendheid aan van de eilandbewoners.
Op Jersey is een heel stelsel van Green Lanes. Auto's mogen
op deze wegen alleen stapvoets rijden. Gehaaste automobilisten
mijden deze paden dan ook, waardoor het lekker rustig fietsen is.
Als we bij hotel Summerville aankomen, hebben we 50 kilometer
op de teller staan...

> Fietsen & wandelen: Wie op één dag zoveel
mogelijk van het eiland wil zien, is bij Arthur The
Blue Badge Guide aan het juiste adres. Hij biedt
keus uit diverse enerverende fiets- & wandelroutes.
www.arthurthebluebadgeguide.com
> Surfen: De westkust heeft surfstranden die
behoren tot de allerbeste van Europa. Vooral golfsurfen en kitesurfen zijn er populair. Bij St Ouen’s
Bay zijn diverse surfscholen en er zijn ook boards
te huur. www.jersey.com
> Seafood: Voor verse oesters is The Seymour Inn
dé plek. www.seymourinn.co.uk
El Tico Beach Cantina kijkt uit op de onstuimige
westkust waar surfers de golven trotseren. Op het
menu lokale vis maar ook hamburgers.
www.elticojersey.com
> War Tunnels: Deze tunnels lieten de Duitsers
midden op Jersey graven tijdens WO II. Je
entreebewijs is de identiteitskaart van een van de
oorlogslachtoffers, van wie je in het museum het
portret ziet en het levensverhaal leest.
www.jerseywartunnels.com
> Shoppen: hoofdplaats St. Hélier is the place to be.
Delicatessenwinkel Maison La Mare verkoopt lokale
producten als black butter, cream tea, chutney en
chocola. De zaak is verbonden aan het enige wijnlandgoed op Jersey. www.lamarewineestate.com
> Slapen: Hotel Summerville aan de zuidkust is een
mooi gelegen countryhotel in Engelse stijl. Er is een
buitenzwembad in de weelderige tropische tuin.
Restaurant Tides geeft uitzicht op de baai, het dorp
St. Aubin en de vissershaven. www.dolanhotels.com

Ook naar Jersey? Blue Islands vliegt
rechtstreeks van Amsterdam naar St. Hélier:
www.blueislands.com. Meer info:
www.jersey.com.

