
DNA reimerswaal
Land tussen de twee scheLdes. Gemeente waar niemand woont.

de stad verGinG en werd zee. de zee werd ontworsteLd en werd Land. een bijzonder stukje zuid-beveLand werd onttrokken aan het zoute 
water. dorpen ontstonden en Groeiden; aan eLkaar verbonden door dijken, akkers, weiLanden en boomGaarden. 

Generaties kwamen en GinGen. ze Lieten hun tradities achter bij de mensen van nu. waar iedereen zich betrokken voeLt bij het eiGen dorp, 
voeLt niemand zich echt reimerswaaLs. hier deLen mensen hun tradities en koesteren ze hun verschiLLen. Levend met vaste waarden en 
met ruimte voor vrijheid en behoudendheid.

soms Lijkt de tijd hier stiL te staan. maar wie Goed kijkt, ziet hoe Land en traditie juist de verGankeLijke tijd doorstaan. meebeweGend met 
de tijd, maar aLtijd in nauwe reLatie met het Land en het water, vinden producten zo typerend voor reimerswaaL en zo verbonden met deze 
eLementen hun weG.

in een LanG bevochten harmonie tussen Land en zee, is er in reimerswaaL ruimte om, in verbondenheid, jezeLf te zijn.



waar zeeland op z’n smalst is

de Gemeente ReimeRswaal is veRnoemd naaR de stad ReimeRswaal; in de middeleeuwen de deRde stad 
van Zeeland. ReimeRswaal is letteRlijk Zeeland op Z’n smalst: een stRook land tussen de oosteR- en 
westeRschelde. daaRtussen: een snelweG, een spooRlijn en aan weeRsZijden twee belanGRijke kanalen. 
de stReek dRaaGt de kleuR van keRk en Gemeenschap. een leven tussen de scheldes, van het land en van 
het wateR.

ik vind het hier niet kleurrijk of een
omgeving waar het vanaf spat, maar
ik ben hier geboren en getogen, 
ik voel me hier thuis. na 2 jaar in 
nijmegen te hebben gewerkt ben ik 
daarom teruggekomen. 

Laurent van Nieuwenhuijze

2 3hoewel ReimeRswaal letteRlijk Geen eiland is, voelen inwoneRs dat andeRs. als eR een Ramp GebeuRt, 
kun je de pRovincie niet meeR in of uit. vooR veel Zeeuwen staat die toeGanGsweG via de a58 echteR 
vooRal symbool vooR thuiskomen. wie Zeeland binnenRijdt, slaakt vaak letteRlijk een Zucht. hè hè, 
we Zijn weeR thuis.



stoer
de Zee nam maaR Gaf ook veel. yeRseke is bekend GewoRden dankZij Zijn oesteRs, kokkels en mosselen. 
of, Zoals Ze hieR ZeGGen, mossels. de mensen die weRkten in de visseRij hadden een haRd bestaan. 
mosselvisseRs maakten lanGe daGen op de kotteRs en waRen niet altijd veRZekeRd van een Goede 
vanGst en dito inkomen. stoeR en steRk Zijn, het dooRZetten Zit noG steeds in de mensen veRankeRd. 
Ze houden hieR niet van soft Gedoe.

leven van de Zee deden Ze ook in hansweeRt. het kanaal en de sluiZen veRGden veel ondeRhoud, 
de schippeRs deden inkopen in het doRp en eR waRen paRlevinkeRs actief op het sluisplateau. de 
beRoepsvaaRt veRdween GRotendeels toen bij bath het schelde-Rijnkanaal weRd GeGRaven, maaR het 
doRp heeft noG steeds een inteRnationaal Goed aanGeschReven scheepsweRf en is een thuishaven vooR 
het ReddinGsstation van de knRm.

ik heb met bevroren handen en een 
bevroren baard op de mosselkotter 
gestaan, ik weet wel wat kou is. 

Wim Riedijk, mosselvisser Yerseke

we zaaien alles uit en dan moeten we 
met de pet in de hand wachten wat de 
natuur gaat doen.” 

Wolfer Okkerse, mosselkweker 

als yersenaar heb je 
slik op je voorhoofd. 

Hansje Weststrate, 
inwoner Yerseke

je telt hier pas mee 
als je een bijnaam 
hebt. 

Jan van der Weele, 
inwoner Kruiningen
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autochtone inwoneRs van ReimeRswaal voelen Zich steRk veRbonden met hun eiGen plek. toen in 
oostdijk nieuwe woninGen en een basisschool weRden Gebouwd, keeRden echte doRpelinGen weeR 
teRuG. naast die Gehechtheid aan het doRp is eR ook een steRke voRm van ondeRlinGe veRbondenheid. 
dat ZaG je bijvooRbeeld toen de mosselsectoR weRd bekRitiseeRd. op Zo’n moment sluiten de GeledeRen 
Zich en vecht men samen vooR wat men waaRd is. daaRna tReedt de economische wet weeR in weRkinG en 
is iedeReen concuRRent van iedeReen.

niet alle ReimeRswaleRs hebben oveRiGens van oudsheR een bindinG met de plek 
waaR Ze wonen. in de jaRen vijftiG is eR een GRote wijk in Rilland Gebouwd vooR 
militaiRen uit ossendRecht en woensdRecht; kRuininGen kende een behooRlijke 
GRoei dooR de komst van psd’eRs. de aanweZiGheid van die impoRt heeft de 
identiteit van de keRnen mede GevoRmd.

na de ramp móest ik gewoon terug naar mijn 
geboortedorp oostdijk, ik wilde meehelpen aan 
de wederopbouw. 

Lena Joossen, lid seniorenraad 

wij houden de herinnering aan 
onze voorouders, hun gebruiken 
en hun normen en waarden in ere. 

Margriet van Wieringen, KYK Yerseke

hansweert heeft op twee 
zondagen kermis en een 
dweilbandfestival. de 
burgemeester komt dat 
openen en sluiten. 

Ad de Vries, inwoner Hansweert

eigen
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er is verbondenheid met de eigen plek, met het eigen dorp.
minder met de gemeente reimerswaal. 

Jan Huisman, burgemeester gemeente Reimerswaal



gelovig
pront

het geloof zit diep in de genen en is typisch 
iets van deze gemeente. dat is met de paplepel 
ingegoten; van ouder op kind is overgegaan. 
ook in het politieke spectrum. 

Jos Meeuwsen, inwoner Oostdijk

ik ben tafeltennistrainer. als er iets wordt weggepakt, dan meld ik dat aan de ouders 
en dan gebeurt het niet meer. de ouders pakken dat gedrag aan. 

Jaap van Wieringen, voorzitter Oosterscheldemuseum

het Geloof speelt een belanGRijke Rol in het daGelijks leven. je meRkt 
het aan het ondeRlinGe contact, de houdinG en het GedRaG, en je eR-
vaaRt het in de ZondaGsRust die hieR woRdt naGeleefd. natuuRlijk Zijn 
eR wel ondeRlinGe accentveRschillen. deZe Zijn het duidelijkst waaR 
te nemen aan de GRenZen van ReimeRswaal, Rilland en hansweeRt Zijn 
daaR vooRbeelden van.

keuRiG veRZoRGde tuintjes, vRolijk en netjes Geklede kindeRen; het 
stRaatbeeld van ReimeRswaal GetuiGt van een tRotse en opGeRuimde 
volksaaRd, pRont heet dat hieR.
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hrÔÔs
de inwoneRs van ReimeRswaal Zijn tRots op hun stReek en de natuuR-
waaRden. of, om het op Z’n Zeeuws te ZeGGen, hRôôs . en met Recht; 
ReimeRswaal heRbeRGt een aantal veRboRGen paReltjes die ZeeR de 
moeite waaRd Zijn. bijvooRbeeld aan de oostZijde van het nationaal 
paRk de oosteRschelde waaR de Rattekaai liGt. je vindt eR noG de 
Resten van een inmiddels dichtGeslibd Getijdenhaventje. nu is het 
een veRstild slikken en schoRRenGebied.

bij bath kun je boven aan de Zeedijk tot aan antweR-
pen kijken. ReuZen van containeRschepen Glijden
hieR vlak lanGs de kust. het natuuRGebied de yeRseke 
moeR, een pRachtiG stukje Zeeuws oudland, heRbeRGt
vele sooRten voGels. de oesteRputten in yeRseke, de 
sluiZen bij hansweeRt, men Roept het niet haRdop
maaR het veRvult de inwoneRs met emotie.

mensen zijn op zoek naar authenticiteit. 
dat vind je hier. we leven dicht bij het land. 

Sjaak van Loo, fotograaf, inwoner Kruiningen

we zijn het misschien wel, maar we stralen dat niet uit. 
we zijn eerder ingetogen. 

Johan Gideonse, afdelingshoofd REO gemeente Reimerswaal
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dagelijks brood

NUCHTER
aaRdappelen, schaal- en schelpdieRen, uien, fRuit en een enoRm 
aRsenaal  aan GRoentekassen ZoRGen eRvooR dat de Gemeente 
ReimeRswaal economisch GeZien een welvaRende Gemeente is. het 
Gaat hieR veelal om familiebedRijven: nuchteRe, haRdweRkende 
mensen die al GeneRaties lanG hun bedRijf opbouwen.

je Rijdt eR bijna achteloos aan vooRbij, maaR vanuit de ReimeRswaalse 
poldeRs vinden miljoenen tonnen voedinGsmiddelen oveR de Gehele weReld 
hun weG. ondeRnemeRs Zouden met Recht de duimen achteR de bRetels 
moGen steken maaR Zij doen dat niet. dat is hieR niet de Gewoonte. Ze Zijn 
bescheiden en dankbaaR .

zowel in bevolkingscijfers 
als economisch groeien wij 
hier nog elk jaar. 

Ida Sinke, 
communicatieadviseur,
Gemeente Reimerswaal

uienbedrijven hebben opslag en 
transport nodig. dat is heel nuchter. 
mooi is anders, maar het past hier. 

Cok Balkestein, inwoner Oostdijk
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dat maakt zeeLand, van oriGine een eiLandenrijk, tot een divers, kLeurrijk en krachtiG GeheeL. 
een GeheeL dat samen meer is dan de som der deLen. wie reimerswaaL promoot, promoot vanzeLf 
ook zeeLand.

aLs provincie GeLoven we rotsvast in deze dna-aanpak. we Gaan uit van de eiGen kwaLiteit en 
identiteit van de reGio versterken eLkaar, aLs reGio’s en Laten onze inwoners, orGanisaties 
en bedrijven aan het woord om eLk hun eiGen verhaaL te verteLLen. want zij zijn de meest 
GeLoofwaardiGe ambassadeurs. door hen aan het woord te Laten en aLs Gemeente te zorGen 
voor onderLinGe samenhanG met het dna, bouwen we samen aan een reëeL én krachtiG beeLd van 
reimerswaaL. aLs aLLe zeeuwse Gemeenten dit doen, Laten we samen een écht divers en krachtiG 
beeLd van zeeLand zien.

karla peijs, commissaris van de koningin in de provincie zeeland

zeeland

17

reimerswaal
dit is écht reimerswaaL: zeeLand op z’n smaLst. een fiGuurLijke 
knipooG die vooroordeLen ter discussie steLt. maar weL 
GeLoofwaardiG: het zijn immers de inwoners die dit dna bij eLkaar 
hebben Gejut. het is authentiek, echt waar. 

de authentieke beeLden, verhaLen en uitspraken maken duideLijk 
wat reimerswaaL bezieLt. het GeLoof bijvoorbeeLd - en de natuur. 
inwoners van reimerswaaL (noem ze vooraL Geen reimerswaLers) 
zijn harde werkers. ze Leven van en met de producten die Land en 
zee voortbrenGen. een Leven dicht bij de natuur, met een sterke 
Gehechtheid aan de eiGen pLek. ze tonen het niet sneL, maar de 
inwoners zijn diep van binnen enorm trots op hun streek. 

reimerswaaL LiGt vLakbij brabant, maar hóórt bij zeeLand. dat is een 
kracht. reimerswaaL kan niet Los Gezien worden van buurGemeenten 
noord-beveLand, Goes, borseLe en kapeLLe. samen vormen zij 
de beveLanden. de eiGenheid van reimerswaaL krijGt zo een pLek 
tussen de andere zeeuwse Gemeenten, met eLk hun eiGen karakter 
en identiteit. samen vormen de zeeuwse reGio’s een eenheid in 
verscheidenheid; een cuLtuur van verschiL.
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VOOR ZEELAND GELDT: BEKEND MAAKT BEMIND. TEGELIJKERTIJD KENT ZEELAND 
VEEL ‘ VERBORGEN PARELS ’ EN ‘ BEST BEWAARDE GEHEIMEN ’. ALS WE DIE GEHEIMEN 
ONTHULLEN, HOREN WE STEEVAST DE VRAAG ‘ ZIT DAT IN ZEELAND? ’. 
‘ JA, DÁT IS OOK ZEELAND. ÉCHT WAAR… ’

Als we het hebben over de identiteit, de essentie van 
Zeeland, dan heeft dat letterlijk alles te maken met zee en 
land. De woorden die samen onze provincienaam vormen, 
symboliseren de twee zielen in één borst. De zeecultuur en 
de landcultuur. Het ruwe, ongepolijste en het zachte. 

De zee is ruig, onstuimig en uitdagend. En staat symbool 
voor de dynamische, ondernemende en innovatieve kant 
van Zeeland. Het land is puur, mooi en divers. En staat 
symbool voor de nuchtere, betrouwbare en authentieke kant 
van Zeeland. In die twee kanten van Zeeland, de rust en de 
dynamiek, brengen we graag wat meer samenhang. Want 
juist die wisselwerking tussen zee en land maakt Zeeland 
zo bijzonder. 

bekend maakt bemind

ze
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DE ZEEUWEN ZIJN AAN Z. 
WE NODIGEN HEN UIT OM TE VERTELLEN WAAROM ZE HIER WONEN, WERKEN, ONDERNEMEN OF STUDEREN. OF IETS 
ANDERS DOEN. WANT IEDEREEN IS HIER OM EEN PERSOONLIJKE REDEN. DIE WILLEN WE NIET VOOR ANDEREN INVULLEN. 
DUS HOREN WE HET GRAAG VAN ZEEUWEN ZELF. DEZE VERHALEN HOREN BIJ DE AMBASSADEURSGEDACHTE. ZE DOEN 
IETS MET JE. NET ALS ZEELAND ZELF.

Na Rotterdam hebben wij hier de meeste multinationals. Toen ik nog bij de 
provincie werkte, kwam ik soms met de Commissaris van de Koningin hier in 
Zeeland terecht bij bedrijven waarvan ik nog nooit had gehoord, maar die op 
hun terrein wel wereldwijd toonaangevend zijn. Ook op dát gebied liggen er 
voor een omroep voldoende verhalen.

Monique Schoonen, directeur van Omroep Zeeland

Wat is nu precies die Zeeuwse identiteit? 
Die is eigenlijk niet te omschrijven. Het gaat 
er volgens mij om waar je vandaan komt, de 
sfeer, het landschap, de zee. Voor mij is het 
een soort oerinspiratie. Iets wat onbewust 
aanwezig is en waarvan ik merk dat het me 
trekt. Ik kom nog steeds graag in Zeeland, 
alleen gebeurt dat helaas te weinig.

Rianne de Witte, modeontwerpster geboren in Koudekerke

ECHT WAAR ... LATEN WE SAMEN ZEELAND TONEN ZOALS HET IS, ZOALS WIJ HET ERVAREN. DE KLEUREN, MATERIALEN, 
VERHALEN EN FOTO’S DIE HET WARE ZEELAND IN BEELD BRENGEN, STAAN IN HET ZEELAND DNA-BOEK. DE VOLLEDIGE 
VERSIE VAN DIT BOEK STAAT OP WWW.LAATZEELANDZIEN.NL. OP DE WEBSITE KUN JE ZEEUWSE BEELDEN, KLEUREN 
EN HET WAARMERK DOWNLOADEN OM JOUW EIGEN PROMOTIEACTIVITEITEN TE ONDERSTEUNEN OF JUIST KRACHT 
BIJ TE ZETTEN. OF EEN ZEEUWSE E-CARD VERSTUREN, EEN EIGEN ZEEUWSE KLEURSTAAL SAMENSTELLEN OF EEN 
EIGEN PERSOONLIJKE Z ONTWERPEN. ZO DRAGEN WE ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ AAN DE PROMOTIE VAN ONZE 
BIJZONDERE PROVINCIE.
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Huidig

Drukkerij Van Velzen: 
Drukkerij Van Velzen 

communiceert online haar 
producten en diensten.

HET VINDEN VAN HET DNA VAN ZEELAND EN DE 
GEMEENTE REIMERSWAAL IS ÉÉN. NU IS HET DE 
BEURT AAN ALLE INWONERS OM VANUIT DIT DNA 
HÚN EIGEN VERHAAL TE VERTELLEN. EEN VERHAAL 
VINDT GEHOOR EN WORDT HERINNERD WANNEER 
DE VERTELLERS DIT AUTHENTIEK VERTELLEN. DIE 
VERHALEN ZIJN ALTIJD GELOOFWAARDIG, ZE DOEN 
IETS MET JE. NET ALS ZEELAND!

EEN AANTAL BEDRIJVEN UIT REIMERSWAAL HEBBEN 
HUN COMMUNICATIE-UITINGEN DOOR HET ZEELAND 
DNA-TEAM ONDER DE LOEP LATEN NEMEN.

Aanbevelingen: 
Een drukkerij heeft niet zoveel mogelijkheden om zich te 
onderscheiden: papier, inkt en vakmanschap vormen de 
belangrijkste gereedschappen van een grafisch bedrijf. Wat 
wij u willen adviseren is om uw meerwaarde, uw intrinsieke 
eigenschappen uit te beelden in uw gedrukte en online 
communicatie. Laat ook uw Zeeuwse afkomst zien, vertel dat in 
woorden en beelden, laat in alles wat u doet uw verbondenheid 
met Zeeland blijken. Vertel het verhaal van uw bedrijf in uw eigen 
(Zeeuwse) woorden en laat uw klanten uw ambassadeur zijn.

Huidig

Burg Machinefabriek: 
Burg Machinefabriek 

(BMG) Kruiningen wil de 
kennis en de meerwaarde 

van het bedrijf en haar 
producten communiceren.

Aanbevelingen: 
U kunt uw Zeeuwse identiteit en de 
markt waarin u actief bent verder tot 
uitdrukking laten komen op uw site. 
Plaats bijvoorbeeld online een film 
waarin u uw Zeeuwse identiteit laat zien. 
Deze film kan tegelijkertijd de historie 
van uw bedrijf vertellen, van het prille 
begin tot de huidige stand van zaken 
en de verdere ambities. Authenticiteit 
wordt een steeds belangrijker waarde 
waarmee organisaties zich kunnen 
onderscheiden. Vanuit de historie 
van uw merk kunt u uw verhaal gaan 
vertellen. Door te putten uit uw 
verleden kunt u het heden voeden en 
bestendigen.

Huidig

Huidig

Marstrand Rondvaarten: 
Marstrand Rondvaarten biedt 
vanuit Yerseke o.a. rondvaarten, 
sportvissen en evenementen op 
de “Adriana” aan.

Ticho Chocolaterie:
Ticho Chocolaterie maakt op ambachtelijke wijze de lekkerste 

Zeeuwse chocoladeproducten.

Aanbevelingen: 
U bent, zo lezen wij, bezield van het maken van de lekkerste 

chocoladeproducten. Sommigen van deze  chocoladeproducten 
hebben Zeeland letterlijk in zich: Zeeuwse truffels met zwarte bessen 

uit Zeeland, zuiver Oosterscheldewater in watertruffels. Laat het 
Zeeuwse achterland zien en vertel iets over waar uw ingrediënten 
vandaan komen. U kunt Zeeuwse bessen rechtstreeks in een Zuid-Bevelandse kwekerij plukken 

en vervolgens laten zien hoe u deze in uw producten verwerkt. Een ander idee is om eigen, Zeeuws 
verpakkingsmateriaal te laten maken.

Aanbevelingen: 
Achter elk product ligt 
een productbeleving, 
die beleving 
communiceren is 
vele malen sterker 
dan het product op zich tonen. U biedt mensen een fantastische 
beleving, laat die beleving op uw website vooral zien. Varen op de 
Oosterschelde moet prachtige beelden kunnen opleveren. Beelden 
zeggen vaak meer dan woorden, beperk daarom uw tekst en laat 
stilstaande en bewegende beelden het werk doen. Een site als de 
uwe leent zich perfect voor you-tube-filmpjes of andere persoonlijke 
verhalen van gasten. U kunt letterlijk Zeelandervaringen op de 
Adriana laten zien door citaten en filmpjes van enthousiaste 
passagiers te gebruiken.

Aanbevelingen: 
Achter elk sterk merk staat een goed verhaal. 
Een verhaal dat niet door de eerste de beste kan 
worden onderuit gehaald. Een verhaal dat door 
alle betrokkenen telkens weer wordt omarmd en 
bevestigd.
Wij adviseren u het verhaal van Yerseke te schrijven. 
Dit mag vooral geen “bedacht” verhaal zijn; het 
verhaal moet kloppen. Het verhaal van Yerseke 
geeft de richting aan voor verdere promotie. Het 
verhaalt over de kleuren, geuren, structuren; de 
identiteit van Yerseke en de Yersenaren. Betrek in 
het verhaal uw Zeeuwse afkomst, het unieke van dit 
dorp in Zeeland.

Stichting Promotie Yerseke: 
Stichting Promotie Yerseke wil het merk Yerseke 
verder gaan promoten.



colofon
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