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Faciliteiten 
• Jachthavenkantoor (receptie)

• Tankstation te gebruiken op afspraak

• Luxe sanitaire voorzieningen

• Trendy restaurant met Cabana strand

• Ontbijt en broodjesservice

• Binnenstalling met vloerverwarming 

• Trailerhelling (hydraulisch traileren tot 50 ton)

• Snelvaargebied voor wakeboarden/waterskiën 

• Fiets- en e-chopper verhuur 

• Hotelfaciliteiten met wellness

Dining & Lounge De ruime en stijlvolle hotspot  

van Zeeland, waar food & drinks gecombineerd 

worden met het ultieme relaxgevoel, binnen 

op het (verwarmde) terras en het cabanastrand.  

Meer info: www.oesterdam.nl/horeca
 

Actief op Oesterdam Maak uw verblijf op 

Oesterdam compleet met één van de vele 

uitdagende activiteiten. Stap in de escaperoom  

The Deep voor een spannend uitje. 

Meer info: www.oesterdam.nl/events

Overnachten op Oesterdam 34 luxe resort suites 

met hotelfunctie met unieke zichtlijnen over het 

water, restaurant & wellness. Luxe 4- tot 16-persoons  

villa’s met de signatuur van Piet Boon. 

Meer info: www.oesterdam.nl/resort
  

Hartelijk welkom
Dining & Lounge
U kunt eenvoudig zelf een reservering maken voor het restaurant via onze 
website: oesterdam.nl/restaurant/reserveren. Wij raden u aan om vooraf te 
reserveren. 
Indien het restaurant is volgeboekt, kunt u gebruik maken van de take-out 
mogelijkheden. Deze flyer is verkrijgbaar bij de receptie. 

Broodjesservice
Het is mogelijk om broodjes te bestellen bij de receptie tot 19.00 uur voor de 
volgende dag. U kunt hiervoor een formulier afhalen bij de receptie zodat de 
broodjes de volgende dag vanaf 8.30 uur voor u klaar staan.  

Milieustraat
Aan de rechterzijde van de hoofdingang van Oesterdam Resort bevindt zich 
de milieustraat die altijd geopend is. 

Toegangspas | Gebruik van water en stroom
Met de toegangspas kunt u water tappen op de steiger. Voor vragen omtrent 
het gebruik van stroom kunt u zich melden bij de receptie. De toegangspas 
kunt u na vertrek in de brievenbus gooien bij de hoofdingang van de steiger.

Sanitaire voorzieningen
In het hoofdgebouw bevinden zich de sanitaire voorzieningen waar u met 
uw toegangspas gebruik van kunt maken. Hier staat ook een wasmachine/
droger ter beschikking. 

WiFi
U kunt gebruik maken van het gratis wifi netwerk. 
Gebruikersnaam: JachthavenOesterdam
Wachtwoord: oesterdamjachthaven

Tanken
Tanken is mogelijk bij de loods (Outback) van maandag t/m zaterdag van 
09.00 tot 17.00 uur en wij verzoeken u om vooraf te bellen en een tijdstip 
door te geven. 
Op zondag is tanken uitsluitend mogelijk op afspraak. 

Openingstijden van de receptie 
De actuele openingstijden van de receptie zijn te vinden op de website: 
www.waterrijkoesterdam.nl. 
Dagelijks is de receptie telefonisch bereikbaar vanaf 09.00 uur. 

Voor noodgevallen is het storingsnummer bereikbaar: 
+31 (0)6 13 34 16 43 

Wij wensen u een fijn verblijf toe. Mocht u vragen hebben, dan helpen 
onze medewerkers van de receptie u graag verder.
Daarnaast vindt u in de Oesterdam-app alle informatie over het resort, 
de omgeving, faciliteiten, verhuur, activiteiten en tip’s & to-do’s.  

Komt u nog een keer terug? 
Reserveer dan vooraf uw ligplaats via www.i-marina.eu

A C E G IB D F H I J 

Kiezen voor Oesterdam Marina is kiezen voor méér:  

meer luxe, meer faciliteiten en meer mogelijkheden 

voor uw ultieme watersportbeleving met een heerlijk 

vakantiegevoel. Deze unieke locatie bij de Oosterschelde 

is een oase van rust en ruimte, maar altijd dichtbij en 

van alle gemakken voorzien. Vlakbij de Belgische grens, 

met de Brabantse en Zeeuwse wateren binnen bereik 

zijn de vaarmogelijkheden groot en zeer divers.



Jachthaven informatie:  
1.  Voor vragen over de Oesterdam Marina of over Oesterdam Resort 

kunt u terecht bij de receptie of havenmeester.

2.  Toegang tot de jachthaven en de sanitaire voorzieningen  krijgt u 

met de hiervoor bestemde toegangspas. 

3. Afval kunt u kwijt in de milieustraat op de centrale parkeerplaats.

4.  Inname van accu’s, bilge water, olie, smeervetten en overige 

vetten is op aanvraag mogelijk bij de watersportloodsen aan de 

zuidoostkant van het terrein. Hier is ook een waterzuiger voor bilge 

water beschikbaar.  

5.  Inname / afzuigen van de vuilwatertank kan in de nabijgelegen 

jachthaven van Tholen. 

6.   Om te voorkomen dat er koelvloeistof in het oppervlakte water 

komt is het in onze haven verboden om motoren die gekoeld 

worden met buitenwater in de winter met koelvloeistof af te vullen. 

Onze overdekte winterstalling is verwarmd.

7.  Bijboten dienen op of aan de boot te worden opgeslagen. Deze 

mogen bij afwezigheid niet in de haven blijven liggen.

8.  Uw boot dient vast te liggen aan deugdelijke landvasten. 

9.   Het is verboden objecten, stootkussens / banden permanent vast 

te maken aan de steiger. Vragen hierover kunt u stellen aan de 

havenmeester.

10.  Het is verboden op de steiger te barbecueën 

11.   Open vuur is in de jachthaven en op het gehele Oesterdam resort 

verboden 

12.  Gebruik drinkwater als drinkwater en probeer het verkwisten 

hiervan zoveel mogelijk te beperken.

13.  Drugs en overmatig alcohol gebruik is verboden. 

14.  Bij geluids- en gedragsoverlast is Oesterdam gemachtigd u de 

toegang tot de haven / resort te ontzeggen.

De luxe van alles op één locatie

Midden in Nationaal Park Oosterschelde,  

omringd door de zilte lucht, ligt Oesterdam.

 
Oesterdam is een locatie waarbij het voor u als watersporter aan 

niets mag ontbreken. Oesterdam biedt plaatsen van 7 t/m 20 

meter en een diepgang tot 2.70m. Maak uw verblijf compleet met 

een bezoek aan het trendy restaurant. Hier kunt u terecht voor 

een ontbijt, lunch, diner of een smakelijke borrelplank.  

Daarnaast is het mogelijk om te genieten in één van de 

hotelsuites met de daarbij horende wellness faciliteiten. 

Oesterdam Marina is een full service marina, kortom alles is 

mogelijk voor u en uw boot. De full service jachthaven is voorzien 

van alle moderne gemakken. 

De luxe van even helemaal niets

Pure schoonheid
verankerd in de natuur

Gelegen in de rustige omgeving van Tholen, tussen 

Rotterdam en Antwerpen.

 
Oesterdam ligt op de grens van Zuid-Holland, Noord-Brabant, 

België en natuurlijk Zeeland. Door de unieke ligging is Oesterdam 

de perfecte locatie voor watersport liefhebbers.

Een fantastische uitvalsbasis voor tochten op de Oosterschelde, 

het Veerse Meer en de Grevelingen. De steden Tholen, Bergen op 

Zoom en Steenbergen liggen om de hoek. Bij Oesterdam geniet u 

het hele jaar door van luxe op een unieke locatie. 

Nationaal Park Oosterschelde

Geniet van de Zeeuwse
en Brabantse wateren


