DNA middelburg
Middelburgers zijn trots op hun stad, de hoofdstad van zeeland! dat is wel duidelijk geworden tijdens de
zoektocht naar het dna. de vele MonuMenten, de historie, eveneMenten op het gebied van kunst en cultuur, dit
alles Maakt Middelburg een aantrekkelijke stad oM in te wonen en te werken. en uiteraard oM te bezoeken. de
binnenstad is letterlijk en figuurlijk het centruM van de stad, Met de MonuMenten als decor en de lange jan
als Middelpunt. Middelburgers zijn pas thuis als ze de lange jan zien. deze toren vorMt letterlijk het baken
van de stad. kinderen leren van jongs af aan oM de lange jan in het oog te houden, zodat ze weten waar ze
zijn. Middelburg heeft genoeg te bieden, we hebben geen reclaMeachtige slogans nodig en we hoeven ons niet
anders voor te doen dan we zijn.
dat neeMt niet weg dat we wel Mogen laten zien en proMoten wát we zijn en wát we dan zoal te bieden hebben.
het dna van Middelburg, opgetekend in dit boek dat voor u ligt, dient daarbij als basis. een basis voor de
verdere ontwikkeling van het stadsproMotiebeleid en het toeristische beleid van de geMeente, Maar ook als
hulp bij wat onze inwoners en onderneMers naar buiten willen brengen. het gevonden dna biedt ons alleMaal
een leidraad oM te laten zien waar we trots op zijn. zo zorgen we er gezaMenlijk voor dat Middelburg nog beter
op de kaart koMt te staan.
Chris Simons, wethouder.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Middelburg

Hoofdstad
Indrukwekkend
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een dorp in een stad. zo gauw de terrassen weer worden
teruggedrongen, komen de bewoners uit hun ‘holen’ en
nemen de stad weer van de toeristen over. sfeervolle
restaurants en cafés zijn er dan weer voor hen. de
wintermaanden hebben dan soms een anton pieck/
dickensachtige uitstraling. de historisch aandoende
binnenstad ‘omarmt’ je wanneer je faneert en de
winkeletalages bekijkt of de donderdagse markt bezoekt.
zo gauw de eerste zonnestralen weer warm aanvoelen,
de terrassen weer bezit nemen van de straatstenen en
de talrijke toeristen weer komen blijft die uitstraling.
de stad geeft mij de indruk van veiligheid, gezelligheid
maar ook van hardwerkende mensen. cultuur is in alle
vormen en gradaties aanwezig. de cultuur zit in de
genen van de bewoners; variërend van diverse religieuze
overtuigingen tot afkomst, van beeldende kunst tot
theater. je ruikt, ziet en voelt de cultuur van Middelburg.
het is onontkoombaar.
Henk Schoute

majestueus

trots

Middelburg is een diamant in al zijn facetten.
Aagje Feldbrugge

monumentaal
als ik naar het buitenland ga, neem ik
een foto mee van de lange jan.
Sjaak van de Berg

Middelburg is ontstaan uit een vluchtburg, die oMstreeks 880 tegen
de binnenvallende noorMannen werd aangelegd. al in de Middeleeuwen
was het een belangrijke handelsstad, die handel dreef Met engeland,
frankrijk en het Middellandse Zeegebied. in de 17de eeuw was Middelburg
- na aMsterdaM - de tweede belangrijkste havenstad van de noordelijke
nederlanden. de voc, wic en adMiraliteit van Zeeland waren er gevestigd.
veel huis- en straatnaMen herinneren nog aan het rijke handelsverleden
van de stad. aan het begin van de tweede wereldoorlog raakte Middelburg
Zwaar beschadigd. de stadsbrand op 17 Mei 1940, veroorZaakt door duitse
beschietingen, verwoestte een groot gedeelte van de oude binnenstad.
honderden MonuMenten gingen verloren. in en na de oorlog vond de
wederopbouw in traditionalistische stijl plaats. in de jaren Zeventig van
de afgelopen eeuw werd de binnenstad grootscheeps gerestaureerd.
ondanks afbraak in het verleden en oorlogsverwoestingen telt
Middelburg Meer dan 1.000 bescherMde rijksMonuMenten.
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regentesk

bestuurlijk

Middelburg heeft iets achteroverleunends,
mensen zijn erg overtuigd van zichzelf.
Connie de Lange
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STATIG

in de jaren 30 waren er 39 standen in Middelburg.
Met sommige mensen werd niet omgegaan.
Piet de Bruin

bepalend

Middelburg is de hoofdstad van Zeeland. hier Zetelen lokale en regionale overheden,
er werken relatief veel Mensen in de publieke sector of in het onderwijs. Middelburg is
de standplaats van vele dienstverlenende bedrijven, notarissen, accountants, juristen,
Zorginstellingen enZovoorts. hoofdkantoren, Musea, Media, Ze Zetelen hier en kleuren
daarMee de Zeeuwse hoofdstad. de terM “hoofdstad” kan, behalve letterlijk, ook figuurlijk
worden begrepen. er wordt in Middelburg veel Met het hoofd gewerkt. in Middelburg
worden besluiten genoMen die heel Zeeland raken en bepalend Zijn voor het bedrijfsleven
en inwoners. het kleurt de stad en Zijn inwoners.

vernissage

al decennia lang zijn er kunstenaars in Middelburg.
dat heeft een stempel gedrukt op het dna van de stad.
Marjan Ruiter

de stad is vaak het decor.
Peter Sijnke

deftig
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elitair

Middelburg inspireert kunstenaars.
Jan Zwemer

wat ik wel mis is de speelsheid.
het is geen stoute stad. het is zo keurig ingeblikt.
Aagje Feldbrugge

Middelburg is óók een winkelstad en toeristenstad. naast de grotere, landelijke winkelforMules biedt de stad plaats aan Middenstanders en gespecialiseerde winkels van allerlei
pluiMage en niche producten. in Middelburg staan creatieve onderneMers op die Mensen
weten te verrassen Met eigenZinnige en vernieuwende winkelconcepten. Middelburg, Met naMe
het centruM, is eigenlijk één groot decor, een podiuM waar allerlei activiteiten plaatsvinden.
het decor inspireert kunstenaars en trekt liefhebbers van kunst en cultuur naar de stad. een
Zekere Mate van standing, extravagantie en regentesk gedrag typeert Middelburg.

BOEREN,

Burgers en buitenlui

zelfbewust
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als ik denk aan huisje boompje beestje zie ik
mezelf echt in Middelburg wonen. een grote stad
is leuk voor een dagje/weekend maar ik ben zo
gewend aan deze levensstijl dat ik het daar niet
zou volhouden.
Cansu Cok (16 jaar)

fier

ik heb overal gewoond, maar ben bewust met mijn gezin teruggekomen.
omdat het hier compact en veilig is. het is een kleine stad, maar wel met
heel veel voorzieningen.
Saskia Szarafnski

Zoals Zoveel andere hoofdsteden beZit Middelburg een aantal wijken Met elk hun eigen historie;
de bewoners van deZe wijken bepalen de kleur en de beleving in hun wijk. elke Middelburgse
wijk kent haar eigen identiteit. nieuw Middelburg heeft bijvoorbeeld een heel ander gevoel en
eigenheid in vergelijking Met een nieuwbouwwijk als Mortiere. het historische stadscentruM
dat op een steenworp afstand ligt, is voor alle wijkbewoners beslist een belangrijke reden oM
juist in de hoofdstad van Zeeland te wonen. het kanaal door walcheren is een waterscheiding,
Maar tegelijkertijd een herkenningspunt. het geluid van de rinkelende bel kent iedere Middelburger wel, wie heeft er niet staan wachten voor de brug?

BOEREN, Burgers en buitenlui

de parels van de land- en tuinbouw liggen
direct buiten Middelburg. dit eiland en
Middelburg daar tussenin dankt de identiteit
aan de land- en tuinbouw.
Connie de Lange

als ik zeg dat ik naar de stad ga dan bedoel ik
Middelburg.

weids

Klaas van de Ketterij, Arnemuiden
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tevreden
er wonen hier vrijbuiters, kunstenaars. ons zoontje
speelt wel met jongetjes uit arnemuiden, niet uit
Middelburg. Middelburg en arnemuiden, dat is
water en vuur.
Inwoonster van Nieuw- en Sint Joosland

het (Merendeels herbouwde) historische centruM van Middelburg Zet de toon en bepaalt in
grote Mate het geZicht van de geMeente. rondoM het centruM ligt een aantal “schillen” die
saMen de geMeente Middelburg vorMen. deZe schillen worden gevorMd door de stadswijken,
de oMringende walcherse polders en de daarin gelegen kernen: nieuw- en sint joosland,
arneMuiden, kleverskerke en sint laurens. vanuit het Middelpunt van de geMeente Middelburg
tot aan de oMringende gebieden wonen de denkers (de stedelingen), de burgerij (de Mensen in
de wijken), de boeren (de akkerbouwers) en de buitenlui (de dorpelingen). al die Middelburgers
leven in hun eigen sfeer, de nabijheid van Middelburg is overal Zichtbaar door de lange jan die
boven alles uit torent.

arnemuiden

eigenzinnig

groos
12

rijke zee - waarvan de vissers dromen
want jij geeft brood aan man en vrouw en kind
wrede zee jij hebt zo veel genomen
in jouw schoot rust menig trouwe vriend
als de klok van arnemuiden
welkom thuis voor ons zal luiden
wordt de vreugde soms vermengd met droefenis
als een schip op zee gebleven is.
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Passage uit “Als de klok van Arnemuiden”,
Dico van der Meer

dit is een dynamisch dorp, dankzij de grote
gezinnen hebben we hier volop jongeren
en geen last van vergrijzing. dit was een
vissersdorp, op dit moment werkt er nog
zo’n 10% van de inwoners in de visserij.
Dhr. W. Joosse

eergevoel

stoer
de kernen rond Middelburg hebben elk hun eigen identiteit. arneMuiden is daarin Misschien
wel het Meest uitgesproken. het leven gaat er al decennia “Zoals het gaat”. geen flauwekul,
Maar werken en bidden. in het stoere arneMuiden houden Ze niet van fratsen. arneMuiden is
heden ten dage een vissersstad Zonder haven. de erreMuuse visserskotters varen nu van de haven
van vlissingen uit. het dorp eert Zijn vissersverleden Met MaritieMe objecten in het straatbeeld.
de stad, de Mensen in erreMuu Zijn ZichZelf opnieuw aan het uitvinden Maar blijven tegelijkertijd
vooral ZichZelf.

Geur, kleur en structuur
een Middelburger kijkt altijd naar de lange jan;
daaromheen zie je altijd blauw.
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MIDDELBURG

dit is écht Middelburg: hoofdstad van zeeland. de rijke historie en de aanwezigheid van vele
bestuurslagen hebben hun weerslag op het karakter van de geMeente. zelfbewust en trots zijn ze,
de Middelburgers. Met flair en een zekere arrogantie bewegen ze zich door de straten. ze zeggen het
van zichzelf, want zij hebben dit dna bij elkaar gejut. geloofwaardiger kan het niet. het is authentiek,
echt waar. treffend in beeld gebracht door beelden, verhalen en citaten.
Middelburg hoort bij zeeland. de geMeente heeft weliswaar een sterk eigen karakter, Maar staat
niet op zichzelf. buiten het historisch stadscentruM hebben de wijken en dorpen elk hun eigen kleur
en identiteit. de inwoners gaan regelMatig naar “de stad”, Maar zijn vooral gehecht aan hun eigen
buurt of dorp. toch is ook voor hen de lange jan een baken.
de pracht van de stad ligt ook in zijn oMgeving, Met het MaritieMe vlissingen en het landelijke veere
op enkele kiloMeters afstand. de eigenheid van Middelburg krijgt op die Manier 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.

ZEELAND

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 Middelburg 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, 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 Middelburg. als alle zeeuwse geMeenten dit doen, laten we saMen een écht
divers en krachtig beeld van zeeland zien.

han polman, commissaris van de koning in de provincie zeeland
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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.
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bekend maakt bemind
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…”

eeuws DNA

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.
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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
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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.

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 KLEUR STAAL SAMENSTELLEN OF EEN
EIGEN PERSOONLIJKE Z ONTWERPEN. ZO DRAGEN WE ALLEMAAL EEN STEENTJE BIJ AAN DE PROMOTIE VAN ONZE
BIJZONDERE PROVINCIE.

Z11land
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Kaasboerderij Schellach maakt en verkoopt kaas en
zuivelproducten, producten waar Zeeland letterlijk in zit.

HET VINDEN VAN HET DNA VAN ZEELAND EN DE
GEMEENTE MIDDELBURG 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!
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Atelier Jaffari:

Atelier Jaffari gaat op haar website
en twee weblogs de dialoog aan met
breiers. De liefde voor breien en Zeeland
straalt er van af. Op deze manier is
Jaffari een ambassadeur voor Zeeland.

Huidig
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Tourist Shop:

De website van de Tourist Shop is sterk informatiegericht en bevat vooral veel tekst
en verwijzingen.

-----

Aanbevelingen: Voeg beleving aan uw website toe. Het DNA van Middelburg zou
van de welkomstpagina af moeten spatten. Open een online gastenboek waar
bezoekers hun ervaringen kunnen delen. Uw website zou behalve informatief een
plek kunnen zijn waar mensen elkaar virtueel ontmoeten.

rausun SHOP
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Zeeuws Museum:
Het Zeeuws Museum inspireert en verwondert het publiek met een verrassend en onverwacht
beeld van het Zeeuws verleden èn het Zeeland van nu en de toekomst.
Aanbevelingen: Maak gebruik van Zeeuwse kleuren die bij u passen,
zoals kleigrijs en mosselschelpblauw. Werk met metaforische Zeeuwse
beelden die uw kerntaken verbeelden. Zoals de stormvloedkering, die
symbool staat voor zekerheid in een woelige wereld.
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• ZEEUWS MUSEWI
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Adriaanse van der Weel:
Adriaanse van der Weel advocaten
gebruikt zijn Zeeuwse afkomst
en toont tegelijkertijd aan dat
de organisatie voor haar klanten
internationaal opereert. Think
global, act local.
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Aanbevelingen: Werk met beelden en
kleuren die passen bij Arnemuiden. Vlas en
meekrap zijn typische Zeeuwse producten
die u onderscheidend vermogen kunnen
bieden. Misschien kunt u wel een lijn met
Zeeuwse wolkleuren opzetten.
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Aanbevelingen: Vertel op de site over de ligging van uw
boerderij in de polder, de authentieke inrichting van uw winkel,
de nabijheid van de stal, uw identiteit en natuurlijk uw
(h)eerlijke producten. Laat op uw site ook ambassadeurs
aan het woord; er zijn tal van chefkoks die de producten van
Schellach op de kaart hebben staan.

=

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

Aanbevelingen: De essentie van het Zeeuws museum is zijn Zeeuwse identiteit; het culturele
erfgoed dat hij beheert. Blijf de Zeeuwen op een bijzondere wijze informeren en inspireren.
Draag de identiteit niet alleen uit via de collectie en de museumwinkel, maar ook in het
restaurant en de website. Ontstijg het Zeeuwse zonder Zeeland en de Zeeuwen te verlaten.

TOO'OOHSTtl.UIGlH

.io.....u••• KtJn..

23

..

colofon
in opdracht van de gemeente Middelburg.
ontwerp: dna team, jan kooren, Xander koppelmans en Myra van der straaten.
opmaak: denieuwevorM, phgr communicatie.
teksten: jan kooren.
fotografe: dna-team, gemeente Middelburg en louis drent.
druk: pieters groede.
gevonden en gebouwd in samenwerking met:
gemeente Middelburg: carolien boogaard, tonie van den buuse, jack dooms, grace thümann en cynthia westerweel.
provincie zeeland: diana van belzen en Marieke kalverboer.
deelnemers aan de workshops dna Middelburg 2012.
het dna van Middelburg 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. phgr communicatie: Xander koppelmans. jan kooren concept: jan kooren.
waarmerk van denieuwevorM: Myra van der straaten.
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kanaalweg 3
postbus 6000
4330 la Middelburg
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