
DNA Terneuzen
De gemeente terneuzen is een jonge gemeente. De gemeente bestaat uit De staD terneuzen en veelzijDige staDjes, 
Dorpen en buurtschappen met groene harten en met bijna overal De roestvrijstalen economie aan De horizon. De 
gemeente terneuzen ligt in het miDDen van zeeuws-vlaanDeren; De gemeentegrens reikt van De westerschelDe tot 
aan vlaanDeren. De havenstaD terneuzen en het kanaal van gent naar terneuzen vormen het economische hart 
van zeeuws-vlaanDeren. zij symboliseren het rauwe, het onverzettelijke en het wilskrachtige van De gemeente 
terneuzen. het omliggenDe zeeuws-vlaamse polDerlanDschap vormt De zachtere, gemoeDelijke en vertrouwDe 
kant van De gemeente. Dit Dna-boek wil beiDe kanten van De gemeente terneuzen belichten, omDat ze onDerDeel 
zijn van ons Dna. Dit boek worDt onze basis om samen met onDernemers, inwoners en organisaties De gemeente te 
promoten vanuit onze ware iDentiteit; wat Die werkelijk is), waar wij voor staan. met Dit Dna-boek heeft terneuzen 
haar eigen unieke kracht benoemD. De mensen uit terneuzen leverDen Daarbij De input. we hopen Dat Dit Dna-boek 
ieDereen inspireert en motiveert om te laten zien hoe wij hier leven, wonen, werken en ontspannen. en DaarDoor 
ambassaDeur te zijn van onze bijzonDere gemeente, onze thuishaven! 



De staD terneuzen is op een natuurlijke manier ontwikkelD Door haar ligging aan het kanaal en open water, Dat 
vroeger tot in het hart van De staD reikte. nu Dat water Deels geDempt is en De grotere schepen zonDer aan te 
leggen De staD passeren, herschikt De staD zich geleiDelijk in haar nieuwe rol. het kanaal brengt Dynamiek en 
werkgelegenheiD en Doorklieft het gebieD in een ‘oost’ en ‘west’.

De gemeente terneuzen kent vele gezichten. De staD terneuzen heeft het karakter van een havenstaD. Dat gelDt 
ook voor De stoere kanaalzone. net buiten De staD terneuzen bevinD je je in het verstilDe zeeuws-vlaamse 
polDerlanDschap. hier kom je vele buurtschappen en karakteristieke Dorpen tegen. het zeeuws-vlaamse 
lanDschap Doet iets met De mensen Die er wonen, werken en recreëren. elke kern heeft zijn specifieke eigenheiD en 
iDentiteit. De mensen zijn bij elkaar betrokken, schieten elkaar te hulp als het noDig is of bouwen samen aan iets.

THUISHAVEN

De westerschelde voelt hier meer een 
grens dan de vlaamse grens.  

Johan Everaert, beleidsmedewerker van de 
gemeente Terneuzen

meer dan 120.000 schepen per jaar 
varen in en langs onze haven.  

Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen

Jaartal foto 2005

het is uniek dat terneuzen niet alleen
aan het water ligt, maar ook doorkruist
wordt door water; het kanaal van gent
naar terneuzen.  

François Lauret, gemeentesecretaris van 
Terneuzen
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havenstad
terneuzen komt als ‘ter nose’ omstreeks 1325 het eerst voor in De geschieDschrijving. een naam Die 
te Danken is aan De ligging op een neusvormige lanDtong in De westerschelDe. in 1825 startten in 
opDracht van koning willem i De werkzaamheDen voor een kanaal van gent naar terneuzen. bijna 700 
jaar later aDemt terneuzen nog steeDs De sfeer Die zo typerenD is voor een havenstaD. terneuzen en 
vlissingen vormen samen De DerDe haven van neDerlanD. in De laatste halve eeuw heeft De lokale en 
regionale economie flinke stappen gezet, grote internationale beDrijven vestigDen zich aan en om 
De kanaalzone. voor zeeuws-vlaanDeren heeft terneuzen een Doorgangsfunctie naar ‘De overkant’: 
het zeelanD van boven De westerschelDe. De gemeente terneuzen is met 55.000 inwoners (waarvan 
ongeveer De helft in De staD terneuzen) De grootste gemeente van zeelanD.

terneuzen is als een mooi meisje in de pubertijd. ze heeft misschien 
hier en daar een pukkeltje, maar je kunt al goed zien wat voor een 
mooie vrouw ze zal zijn, over een paar jaar. zelf weet ze dat nog niet. 
terneuzen is een beetje verlegen, introvert en onzeker. ze is als een 
bloemknop die op springen staat. De mensen moeten de schoonheid 
van hun eigen stad nog ontdekken.terneuzen lijkt op steden als 
vlissingen, rotterdam en Dordrecht. arbeiderssteden waar de regel is: 
doe maar gewoon. ik vind dat de inwoners van terneuzen fier mogen 
zijn op hun stad.  

Jan Sips, projectontwikkelaar, woont sinds vier jaar met vrouw en dochters in 
Terneuzen

De wereldberoemde figuur kapitein willem van der Decken uit de legende over het spookschip 
De vliegende hollander komt – op basis van de literatuur waarin dit geregeld vermeld wordt – uit 
terneuzen. Daarom wordt terneuzen ook wel de stad van De vliegende hollander genoemd. De 
mythe is wereldberoemd en het verhaal was onder meer onderdeel van de populaire walt Disney 
film pirates of the caribbean.

Bron: Wikipedia
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er is hier inderdaad geen trein,
maar er zijn ook geen files wanneer 
je terugkomt elders uit het land. 

Judith Dingemanse (Portaal van Vlaanderen)



wilskrachtig
we hebben de ambitie om voor de kanaalzone meer hoogwaardige werkgelegenheid 
te creëren in een economie die veelzijdiger is dan we nu hebben. 

Ben de Reu, gedeputeerde provincie Zeeland

De kanaalzone heeft een opvallenD sterke ambitie. De kanaalzone wil uitgroeien tot een belangrijk 
knooppunt in De west-europese logistieke vervoersketen. het opleiDingscentrum voor groene energie, 
het biobaseD-cluster, is nog maar het begin. 

aan beiDe zijDes van De kanaalzone liggen De zeeuws-vlaamse polDers met hun kernen en buurtschappen. 
hier leven De inwoners van De gemeente terneuzen. voor hen is De westerschelDe méér hun grens Dan 
Die van belgië. De westerschelDetunnel heeft De bereikbaarheiD van en naar De gemeente terneuzen 
enorm verbeterD. het verbreDen van De noorD-zuiDroute en De oost-westverbinDing én De nieuwe 
sluiskiltunnel garanDeren een betere bereikbaarheiD en Doorstroming voor De kanaalzone. want De 
kanaalzone moet groeien; meer werkgelegenheiD en meer beDrijven brengen.

om onze jongeren te behouden
moeten wij ze hoogwaardige opleidingen
en hoogwaardig werk bieden. 

Jan Lonink, burgemeester Terneuzen
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De terneuzense kade ligt vaak vol met schepen, dat is te danken 
aan de enorme groei van gent. wij vervoeren met name zand, het 
lijkt wel of de vlamingen dat op hun brood smeren. 

Clen van Duyn, binnenvaartschipper
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terneuzen: een groene gemeente Die meDe bekenD staat om De grote multinationals. alle 
gevestigDe inDustrieën vormen samen voor een groot Deel het economische kloppenDe 
hart van zeeuws-vlaanDeren. zoals in einDhoven ieDereen wel iemanD kent Die bij philips 
werkt, gelDt Dat ook voor De gemeente terneuzen en haar economische factoren als 
cargill, yara, Dow en in toenemenDe mate De biobaseD economy. ze vormen samen De 
krachten Die De ‘chemie’ in De regio brengen. samen met De inDustrie vormt het kanaal 
zeker De levensaDer voor het verre achterlanD.

De inDustrie vormt een bepalenD 
onDerDeel van De iDentiteit van 
terneuzen. multinationals hebben 
proDuctielocaties in terneuzen, 
zoals Dow terneuzen. Dow  
bieDt werk aan ongeveer 1700 
meDewerkers.

nieuwe inwoners en arbeiders zijn steeds vaker vlamingen. wij hebben hier nog volop ruimte en de woningprijzen 
zijn hier lager in vergelijking met vlaanderen. een vlaming moet wel wennen aan onze mentaliteit, zij zijn toch wel wat 
minder open en bescheidener. je moet als hollander in vlaanderen niet te luid praten, dat wordt niet gewaardeerd. 
een vlaming is wars van regelgeving, daar drink je een glas wijn met een ambtenaar en het wordt geregeld. 

Kees de Regt, senior projectontwikkelaar aannemersbedrijf Van der Poel B.V. Terneuzen
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als je gaat fietsen, fiets je zo vanaf de 

industrie de polder in met lammetjes, heel 

bijzonder. eén straat verder dus en je bent 

op het platteland. 

Nynke van der Ploeg

je kunt hier vanuit het ene dorp in de verte het volgende dorp zien liggen, heerlijk om te fietsen, je wilt er naar toe. Dat zijn telkens prachtige markeerpunten in het zeeuws-vlaamse landschap. 
Engelse toerist

we hebben in sas van gent 3600 inwoners en 

71 verenigingen met 2500 leden, zó sterk is het 

verenigingsleven hier. ik ben er na mijn studie 

buiten zeeland voor teruggekomen. 

Annelies Korst, reclamebureau

De steDen, Dorpen en kernen van De 
Gemeente terneuzen liGGen in het 
herkenbare zeeuws-vlaamse vierkante 
lanDschap. tijDens het Door bijna 
alle inwoners GevierDe carnaval 
in sas van Gent worDt De naam 
omGeDoopt in betekoppenstaD. Die 
naam is te herleiDen naar De inmiDDels 
verDwenen suikerbieteninDustrie. 
het vereniGinGsleven in sas van Gent 
zit onDer De huiD van De sassenaren 
inGebakken. bijna ieDereen is wel liD van 
een vereniGinG en Dat maakt De cohesie 
binnen De Gemeenschap enorm sterk. het 
wonen in De Gemeente terneuzen voelt 
voor De inwoners veiliG en vertrouwD.

vertrouwd
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geworteld
ik kan op een straal van 13 km mijn boterham verdienen. De foodsector blijft 
wel bestaan op de markt. ons product straalt gezondheid uit. het maakt wel 
verschil waar je staat. in sas van gent heb ik voor 90% belgische klanten, in 
terneuzen 100% nederlanders en in axel is 75% belgisch. 

Jacky Schoot, viskraam op de markt

ik zocht samen met mijn vriend naar een andere plek in nederland om samen 
een nieuwe toekomst te bouwen. De zoektocht leidde langs vele provincies in 
alle windstreken. we zijn overal zo’n beetje wezen kijken behalve in zeeland 
want dat is toch alleen maar een vakantieprovincie, zo redeneerden wij. 
tot wij toch nog, min of meer per ongeluk, in zeeuws-vlaanderen terecht 
kwamen. na een tijdje rondrijden vertelde ik tegen mijn vriend, dit is het. 
hier voel ik me goed, hier wil ik gaan wonen. mijn vriend vroeg wat dat gevoel 
dan wel was maar dat kon ik erg moeilijk definiëren. nu ik hier een paar jaar 
woon, begin ik het beter te begrijpen, alles is hier nog zo onaangetast, zo 
authentiek. het wordt hier niet mooier gemaakt dan het is. De mensen zijn 
ingetogen trots, die trots zouden ze wel wat meer mogen uitstralen. het lijkt 
wel of de autochtonen maar weinig beseffen wát ze hebben, het is hier zo 
mooi. er zijn wel vlaggendragers en voorlopers, de rest roert zich nauwelijks. 

Yvette van den Boogaard, atelier Oma’s huisje, Biervliet
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waar sluiskil, zanDstraat, philippine, biervliet en hoek ten westen  
van het kanaal liGGen, staan westDorpe, zuiDDorpe, zaamslaG, 
koewacht en overslaG in het oosten op De kaart. al Die Dorpen 
hebben hun authenticiteit weten te behouDen en passen mooi in 
het zeeuws-vlaamse lanDschap. elk Dorp heeft zijn iDentiteit en 
kenmerken. Genieten van het GouDGele vlas, De mosselfeesten, De 
asperGes, het harinGkaken, het hoort bij het Dna van Deze Dorpen.

axel is van ouDsher een belangrijke plaats, miDDen in zeeuws-
vlaanDeren. De staD axel vormDe De kern van ‘het lanD van axel’ Dat 
tegenwoorDig als geheel in De gemeente terneuzen ligt. Door De 
ligging op het voormalige eilanD en invloeDen van De tachtigjarige 
oorlog heeft het een eigen, rijke geschieDenis en cultuur. De relatie 
met vlaanDeren is in Dit gebieD van ouDsher belangrijk. 
tegenwoorDig kenmerkt het gebieD in en om axel zich ook Door 
haar groene uitstraling en recreatieve voorzieningen. niet alleen 
voorzieningen gericht op sport, maar tevens gerelateerD aan De 
geschieDenis, zoals het streekmuseum, De watertoren en De molen.

Axel   aXelse sassinG   batterij   BIeRVlIeT   boerenGat   bonte koe   bouchauterhaven     braakman   De Gebuurte   De knol    
De muis   De ratte   De sterre   Drieschouwen   DrieweGen   eenDracht   het fort   fort ferDinanDus   Griete   Hoek   hoek van De Dijk   
hooGeDijk   isabellahaven   kamperschehoek   kijkuit   koewAcHT   kwakkel   maGrette   mauritsfort   nieuwe molen    nieuwlanDse molen 
ouDe polDer   oVeRSlAG   paraDijs   passluis   PHIlIPPINe   poonhaven   posthoorn   reuzenhoek   roDe sluis   SAS VAN GeNT   
schapenbout   sint anDries   SlUISkIl   SPUI  steenovens   stoppelDijkveer   strooDorpe   TeRNeUZeN   vaatje   vaartwijk   
val   weSTDoRPe   wulpenbek   ZAAmSlAG   zaamslaGveer   zanDplaat   ZANDSTRAAT   zwartenhoek   ZUIDDoRPe
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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 terneuzen 
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 ieDer zijn eigen verhaal te vertellen. want zij zijn De 
meest geloofwaarDige ambassaDeurs. Door hen aan het 
woorD te laten en als regio te zorgen voor onDerlinge 
samenhang met het Dna, bouwen we samen aan een 
reëel én krachtig beelD van terneuzen. als alle zeeuwse 
gemeenten en regio’s Dit Doen, laten we samen een écht 
Divers en krachtig beelD van zeelanD zien.

karla peijs, commissaris van de koningin in de provincie zeeland

Dit is écht terneuzen. een gemeente met vele gezichten. De havenstaD terneuzen is een baken in De ‘economische 
levensaDer’ van Deze internationaal georiënteerDe regio: het kanaal van gent naar terneuzen. De stoere inDustrie 
is alom aanwezig en worDt Door De inwoners omarmD. Dankzij Die inDustrie, hebben mensen werk en is het leven 
hier goeD. zij zijn zich Daar erg van bewust. voor velen is De staD Dan ook een échte thuishaven. het water zorgt 
Dag in Dag uit voor leven en Dynamiek in De staD. het sluizencomplex laat Dat elke bewoner en bezoeker ook intens 
ervaren. het levert een heel eigen staDs- en straatbeelD op. op het water is De Diversiteit van De staD letterlijk 
te zien, Daar varen De grote containerschepen Die het internationale karakter van De staD tonen en De vele 
plezierboten Die het vermaak van toeristen en bewoners laten zien. een mooie afwisseling tussen werk en vrije tijD.

De stoere staD terneuzen en De inDustriële kanaalzone vormen De ruwe bolster. De blanke pit zit overal 
verstopt in De staD, en ook vooral eromheen. het omringenDe lanDschap met De vele staDjes, Dorpen en 
buurtschappen bieDt op kleinschalige wijze een prachtig tegenwicht. Daar is het leven vertrouwD, hecht 
en aangenaam. hier voelen mensen zich gewortelD in De gemeente terneuzen, want waar anDers vaart voor 
je gevoel een containerschip Dwars Door het lanDschap...

terneuzen ligt in het miDDen van zeeuws-vlaanDeren, waar alles letterlijk en figuurlijk ‘op De grens’ ligt. De 
vlaamse inslag Doet zich hier gelDen, maar De streek hoort tegelijk bij zeelanD. Dat is een kracht. De eigenheiD 
van terneuzen krijgt zo een eigen plek tussen De anDere zeeuwse gemeenten met elk hun eigen karakter en 
iDentiteit. samen vormen De zeeuwse regio’s zo een eenheiD in verscheiDenheiD; een cultuur van verschil.

terneuzen zeeland
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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
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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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HET VINDEN VAN HET DNA VAN ZEELAND 
EN DE GEMEENTE TERNEUZEN 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 TERNEUZEN 
HEBBEN HUN COMMUNICATIE-UITINGEN 
DOOR HET ZEELAND DNA-TEAM ONDER DE 
LOEP LATEN NEMEN.

Huidig

Centrum Management Terneuzen wil online tonen dat er in 
Terneuzen van alles valt te bezien en te beleven.

Huidig

Aanbevelingen: Laat op uw website vooral de sfeer van de stad Terneuzen 
zien. De identiteit wordt met name bepaald door de mensen, de 
ondernemers: het gedrag van de gehele stad. Vertel wat het unieke van de 
omgeving van Terneuzen te bieden heeft, wees eerlijk wat er nog meer te 
beleven valt. Spreek de taal van de stad, zorg ook dat u als gezamenlijke 
ondernemers -ieder op zijn manier- dezelfde taal gaat spreken. Dat wordt 
herkend, het zal mensen naar Terneuzen lokken en hen laten terugkeren.

Rock around the Bridge past bij Sas van Gent en wil haar 
identiteit in externe communicatie tot uiting laten komen.

Huidig

Aanbevelingen: 
Lokale muziek/
popconcerten 
ontlenen hun charme 
met name vanuit 
de identiteit van de 
streek, het dorp, 
de plaats waar 
e.e.a. plaatsvindt. 
Rock around the Bridge is een typisch “Sas feestje”. 
Een geweldige uitdaging dus om in dit festijn in álles de 
identiteit van Sas van Gent te laten doorsijpelen. Wees 
vooral uzelf en u zult bezoekers aantrekken die dit weten 
te waarderen. Gebruik vriendelijke vormgeving die past bij 
de mentaliteit van Sas van Gent, gebruik rustige kleuren 
die het juiste gevoel mee helpen uitstralen.

Rock around the Bridge
Aanbevelingen inzet en gebruik externe communicatie
Photographics: Xander Koppelmans
Jan Kooren Concept: Jan Kooren
deNIEUWEvorm: Myra van der Straaten

Onze aanbevelingen zijn een eerste inhoudelijke reactie na het bekijken van uw website.
U vertelt “uw verhaal” immers online en kleurt en vult uw website verder in met afbeeldingen en teksten.
Wij willen uw communicatie niet beoordelen laat staan veroordelen, maar hopen u met onze
op- en aanmerkingen te inspireren en wellicht nieuwe inzichten te bieden.

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven, (lokale) popconcerten zijn zeer populair.
We reizen massaal af naar muziektempels en openluchtterreinen om daar met anderen te genieten van 
“onze” muziek. Het wij-gevoel inspireert en emotioneert ons, het feit dat vele anderen net als ons van 
dezelfde muziek houden geeft een bijzonder gevoel en bevestigt ons in onze smaak en beleving.

Lokale muziek/popconcerten ontlenen hun charme met name vanuit de identiteit van de streek, het dorp,
de plaats waar e.e.a. plaatsvindt. Rock around the Bridge is een typisch “Sas feestje”. Een geweldige 
uitdaging dus om in dit festijn in álles de identiteit van Sas van Gent te laten doorsijpelen.

De plaats van handeling, de artiesten/bands, de communicatie, de gehele aanpak, álles zou het DNA
van Sas van Gent in zich moeten dragen. Wat dat DNA dan is, hoe zich dat uit in vormgeving, taalgebruik, 
aanpak en gedrag, dát kunnen de mensen uit Sas van Gent, de organisatoren van het evenement,
het beste bepalen en duiden.

International School Terneuzen: een regionale school in een 
internationale omgeving.

Aanbevelingen: Breng de sfeer en de identiteit van uw school over op uw 
site, werk met beelden waarin de interactie tussen de lerares en de kinderen 
wordt gecommuniceerd. Laat ook de omgeving zien waarin de internationale 
school én de ouders en hun kinderen wonen. Zij herkennen deze beelden, het 
helpt hen in hun keuze.

Vertel wat het unieke is aan uw school binnen de Zeeuws-Vlaamse omgeving.

International School Terneuzen
Aanbevelingen inzet en gebruik externe communicatie
Photographics: Xander Koppelmans
Jan Kooren Concept: Jan Kooren
deNIEUWEvorm: Myra van der Straaten

Onze aanbevelingen zijn een eerste inhoudelijke reactie na het bekijken van uw website.
U vertelt “uw verhaal” immers online en kleurt en vult uw website verder in met afbeeldingen en teksten.
Wij willen uw communicatie niet beoordelen laat staan veroordelen, maar hopen u met onze
op- en aanmerkingen te inspireren en wellicht nieuwe inzichten te bieden.

Uw website ziet er verzorgd uit. Er wordt op een bondige manier visueel en tekstueel informatie gegeven.
Wij missen wel een stukje emotie en identiteit, die zouden we graag toevoegen, het zal ouders motiveren 
hun kind juist op uw internationale school te plaatsen. Breng de sfeer en de identiteit over op uw site, werk 
met beelden waarin de interactie tussen de lerares en de kinderen wordt gecommuniceerd.

Laat ook de omgeving zien waarin de internationale school én de ouders en hun kinderen wonen.
Zij herkennen deze beelden, het helpt hen in hun keuze; herkenning zorgt voor acceptatie en motivatie.
Het DNA Boek van Terneuzen geeft de toon aan; in woorden, beelden en kleuren sijpelt de identiteit van 
Gemeente Terneuzen door. Laat u inspireren!
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colofon
in opdracht van de gemeente terneuzen.
ontwerp: Dna team, jan kooren, xander koppelmans en myra van der straaten. opmaak: Denieuwevorm.
teksten: jan kooren. fotografie: mark neelemans, inputoutput fotografie, chris platteeuw, westerscheldetunnel nv, 
anda van riet, multraship, skypictures, gemeente terneuzen, photographics.
Druk: grafisch bedrijf goes. gevonden en gebouwd in samenwerking met gemeente terneuzen: johan everaert, michel de vos en Daniël rouw.
provincie zeeland: Diana van belzen en raquel jimenez. Deelnemers aan de workshops Dna terneuzen 2011.
het Dna van terneuzen is een verdieping van het zeeuwse Dna. Het Zeeuwse DNA is tot stand gekomen op initiatief van de Provincie Zeeland. 
concept en vinding: provincie zeeland: marieke kalverboer en raquel jimenez. photographics: xander koppelmans. 
jan kooren concept: jan kooren. waarmerk van Denieuwevorm: myra van der straaten.
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