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Zeeland is zeker een half uur in 190 

landen op TV. Behalve de ligging in zee, 

is ook ons internationale icoon van de 

strĳ d tegen het water prominent in beeld. 

Maar wél op een manier die laat zien dat 

Zeeland ook de kracht en kansen van die 

ligging benut. Met zwoegende renners 

die de hopelĳ k harde wind trotseren in 

een spectaculaire koersrit. Evenementen 

met ‘Land in Zee’ als decor zĳ n bĳ  uitstek 

geschikt om te laten zien dát én waarin 

Zeeland anders is. We willen de Tour en 

andere evenementen ook aangrĳ pen om 

Zeeland voor en na 5 juli 2015 te promoten. 

Door te laten zien wat Zeeland zo anders 

maakt. Het fi etst anders, het fi nisht anders 

en het waait anders. 

Zeeuwse zoenen
Een actie die veel aandacht trekt, is ‘Kust 

anders’ met de Zeeuwse Ronde missen. 

Het is een voorproefje van wat de tour-

karavaan te wachten staat: in Zeeland 

‘proeft’ alles net even anders. Dat willen 

we iedereen voor, op en na 5 juli telkens 

laten ervaren. 

Juwelier Minderhoud en Stichting Cultuur-

behoud Westkapelle leverden voor hun 

optredens in Zeeland en Utrecht koste-

loos de klederdracht en sieraden voor de 

dames. Tourbaas Prudhomme, minister 

Schultz en de ex-topwielrenners Hinault 

en Zoetemelk namen al Zeeuwse zoenen 

in ontvangst. En dat leverde via de kranten 

en sociale media van onder andere de 

Tour de France (1,11 mln volgers) en de 

Facebook-pagina van Minister Schultz 

(4000 volgers) al veel gratis publiciteit op 

in binnen- en buitenland. 

De Zeeuwse Deltawerken: dat ‘fi nisht anders’ 
Zeeland heeft de primeur: voor het eerst in de Tourgeschiedenis fi nisht een etappe IN zee. Door de vele luchtbeelden vanuit 
helikopters is wereldwĳ d in één oogopslag zichtbaar wat Zeeland bĳ zonder maakt. Pure promotie van ons land in zee.

Oosterscheldekreeft ‘smaakt anders’
Op 26 maart 2015 is het kreeftenseizoen geopend. Vissers haalden de eerste kreeften uit de Oosterschelde en honderden genodig-
den waaronder veel (culinair) journalisten konden meevaren, beelden schieten en kreeft proeven. Een mooie gelegenheid om de 
aandacht te vestigen op de bĳ zondere smaak van deze zilte lekkernĳ .

Dat de Oosterscheldekreeft anders 

smaakt, is bekend en bewezen. 

Uit wereldwĳ d onderzoek blĳ kt dat de 

Oosterscheldekreeft in een vrĳ  geïsoleerde 

populatie leeft. Veel kreeften sterven als 

gevolg van de sterke schommelingen in 

het zoutgehalte en de temperatuur van de 

Oosterschelde. De populatie wordt telkens 

opnieuw opgebouwd vanuit de sterke 

kreeften die dit weten te overleven. 

Met als gevolg een stevige DNA-structuur 

van de Oosterscheldekreeft die zorgt voor 

een fĳ ne en zachte smaak. 

Een aantal gerenommeerde restaurants 

uit heel Zeeland hebben hun krachten 

Bgebundeld in de Kring van de Ooster-

scheldekreeft (www.oosterscheldekreeft.
nl) en zetten via de Stichting Promotie 

Oosterscheldekreeft deze lekkernĳ  inter-

nationaal op de (menu)kaart.

Nieuwe wegen naar leefbaarheid

In Zeeland is het fĳ n wonen en werken. Dat willen 
we graag zo houden. Daarom investeert de 
Provincie Zeeland niet alleen in economie, maar 
ook in leefbaarheid. Hierbĳ  spelen we in op de 
ontwikkelingen in de Zeeuwse samenleving, die 
sterk aan het veranderen is. 

Zo krimpen we harder dan gedacht en neemt de 

vergrĳ zing in rap tempo toe. Dit is ook te zien in de 

bevolkingsprognose 2014. Om Zeeland ook in de 

toekomst leefbaar te houden, moeten we Nieuwe 

Wegen bewandelen: meer samenwerken en uitgaan 

van de eigen kracht en kwaliteit. Dat doet de Provincie 

door kennis of partĳ en bĳ  elkaar te brengen en nog 

meer de onderlinge verbondenheid van maatschap-

pelĳ ke onderwerpen te zien. Alleen dan kunnen 

we het woningaanbod, zorg, onderwĳ s en andere 

voorzieningen op peil houden en vooral vernieuwen.

Binnen Nieuwe Wegen zĳ n inspiratieprojecten 

gestart, die de Provincie met een subsidie mogelĳ k 

maakt. De Zeeuwse Huiskamer is daar een voor-

beeld van. Projectleider Petra de Braal van 

Impuls Zeeland: “In de Zeeuwse Huiskamer brengen 

inwoners en ervaringsdeskundigen behoeften rond 

wonen, zorg en welzĳ n in beeld, zoals waar moet de 

inrichting of indeling van een woning aan voldoen 

om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen? 

Bedrĳ ven, overheden, welzĳ ns-, zorg- en kennis-

instellingen ontwikkelen innovatieve oplossingen en 

samenwerkingsverbanden. Denk daarbĳ  aan een 

alarmsysteem of een rollatorvriendelĳ ke route naar 

de winkel in de buurt. Samen optrekken en ontwik-

kelen: dát is de kracht van de Zeeuwse Huiskamer.”

Meer lezen? www.zeeland.nl/ruimte/leefbaarheid

In zeven provincies in Nederland zĳ n er in 
de maanden april en mei Vrĳ heidscolleges. 
Ook in Zeeland. Deze colleges staan in het 
teken van de vier vrĳ heden van Franklin 
D. Roosevelt. 

Historicus Arend Jan Boekestĳ n geeft op 

16 april 2015 een college in het stadhuis 

van Terneuzen (Vrĳ waring van Gebrek). 

Op 22 april 2015 spreekt fotograaf Ton 

Koene in Podium ‘t Beest in Goes (Vrĳ wa-

ring van Angst). Deze Vrĳ heidscolleges 

beginnen om 20.00 uur. Op 5 mei geeft 

Gerdi Verbeet een college tĳ dens het 

Bevrĳ dingsfestival in Bibliotheek ‘t Spui 

Vlissingen. 

Dit begint om 14.00 uur en staat in het 

teken van de Vrĳ heid van Meningsuiting. 

Zĳ  is vooral bekend als voormalig voorzit-

ter van de Tweede Kamer.

De Vrĳ heidscolleges zĳ n gratis toeganke-

lĳ k. Via www.vrĳ heidscolleges.nl leest 

u meer over de colleges en de sprekers. 

Hier dient u ook uw gratis kaart te reser-

veren (tenzĳ  anders vermeld). 

U bent van harte welkom! 

De wind beslist: wielersportverhalen

Zondag 5 juli 2015 vindt de tweede etappe 

van de Tour de France plaats van Utrecht naar 

Neeltje Jans. Een rit zonder heuveltjes maar 

met de Oosterscheldekering als dé Dutch 

Mountain bij uitstek. In de aanloop hiernaar toe 

besteedt Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland 

aandacht aan de wielersport. 

Verhalen die variëren van de enthousiaste 

tourbaas Christian Prudhomme die Zeeland 

omarmt tot de vijf favoriete wielerboeken van 

ondernemer Dick Anbeek, Zeeuwen in de Tour 

en wielerverzamelaar Sjaak den Herder. 

U leest ze via  www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/
verhaal/1001/de-wind-beslist. Zeeuwse 

Ankers verbindt het verleden, heden en de 

toekomst van Zeeland en is mede mogelijk 

gemaakt door de Provincie Zeeland.
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