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Water lééft in zeeland
Gids voor Waterambassadeurs



als het water

als de ogen van geliefden
proevend van het licht
voeten in de branding 
koel het aangezicht
als handen van een visser 
zwaaiend naar de vloed
zeker van de stroming
zout, zilt en zoet        
is de dans van de zee
op het lied van het strand
en wij zijn het getij
als de golven van het water zijn wij 

als het water, als het water 
als het water zijn wij  

als de vleugels van de vlieger     
op de adem van de zon
langs dijken zomaar deinzend 
dichter bij de bron
als het zaaien en het oogsten
op het teruggewonnen land
jij, ik en het water
hand in hand in hand

‘t is de dans van de zee  
op het lied van het strand  
de stroming ons streven het leven
als de golven verweven verwant

als het water, als het water
als het water zijn wij

als het water, als het water
als het eindeloos getij
als het water, het wijze water
als het water zijn wij
 
als de dans
van de zee
en het land
hand in hand

Joost Pieters / Verhaal In Vorm

Beste waterambassadeur, 

2012 is het Zeeuws Jaar  van het Water.  Want water  lééft  in  Zeeland.  Immers:  water  zorgt voor  kennis, 
energie,  recreatie,  eten,  werk en geld.  We kunnen hier  veil ig  genieten van alles wat het water  ons te 
bieden heeft .  En dat willen we laten zien,  samen met heel Zeeland! 

Iedereen kan en mag mee doen aan het Zeeuws Jaar  van het Water.  Graag zelfs!  Well icht organiseer t u 
een evenement waarin dit  jaar  het water  centraal staat of heeft u  ideeën over  een nieuwe wateractiviteit , 
die  u  bekend wil  maken.  Uw bi jdrage is van har te welkom. Alle  init iat ieven dragen immers bi j  aan onze 
doelstell ing:  Zeeland promoten als provincie waar  je  bi jzonder  goed kunt genieten van het water.

2012 wordt een jaar  vol wateractiviteiten.  Als Provincie doen we ons best om die op de kaar t te  zetten. 
Maar ook u kunt een bi jdrage leveren aan de promotie van het Zeeuws Jaar  van het Water.  In  deze gids 
leest u  hoe dat kan.  En wat de Provincie doet om u daarin te  ondersteunen.  Samen met u willen wij 
aantonen dat Zeeland lééft  met water.  We hopen op uw inzet! 

Met vr iendeli jke groet,

Sjoerd Heijning
Gedeputeerde Provincie Zeeland 32
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verstandig gebruik van de natuurlijke kwaliteiten van deze provincie leidt 
tot unieke projecten. de oosterscheldekering, het meest indrukwekkende 
waterkerige bouwwerk van nederland en de westerscheldetunnel, de langste 
autotunnel in nederland. ongelofelijke staaltjes van ingenieus vernuft die de 
wereld tot voorbeeld zijn in de strijd met het water.
  
Alexander Rinnooy Kan, voorzitter Sociaal-Economische Raad  



de contouren van zeeland zijn gevormd door het water. waar je 
je in de provincie ook bevindt: binnen 10 minuten sta je aan het 
open water. de diepgewortelde angst en liefde voor het water 
kenmerkt de zeeuwen, het water heeft hen gevormd. zeeland 
is van origine een eilandenrijk, dit maakt dat er in grote mate 
sprake is van een ‘eenheid in verscheidenheid’. zeeland heeft 
daardoor ook niet één grote centrumstad, maar een spreiding 
van middelgrote steden over de diverse regio’s, allen bezitten zij 
weer een eigen identiteit en uniciteit.

de naam zeeland is door twee woorden gevormd: zee & land.
treffender kun je een gebied nauwelijks omschrijven. de 
wisselwerking tussen land en water vormt de kern van de 

zeeuwse identiteit. de naam zeeland herbergt twee dimensies; 
het uiterlijke en het innerlijke aspect. de zeecultuur staat 
voor stoer, ondernemend, grensverleggend en innovatief. de 
landcultuur staat voor mooi, puur, nuchter en bescheiden.

Zeeland leeft met deze twee zielen in één borst.
rijdend of wandelend door zeeland ervaar je het ritme van 
land en water: water en land. Het constant veranderende 
zeeuwse landschap wordt telkenmale vervangen door de 
kustlijn en de zee. de nabijheid van de zee is overal voelbaar, 
merkbaar. de zee zorgt ook voor bijzondere elementen in het 
zeeuwse landschap. er is altijd een overkant. kijk eens hoe 
de zeeuwse eilanden aan elkaar verbonden zijn door bruggen 

en zeeweringen, of bijvoorbeeld door de in de zeebodem 
gegraven westerscheldetunnel. zeilers in zeeland hebben 
altijd land in zicht. zie hoe het vierkante landschap zich aan de 
uiteinden verheft tot stoere dijken. zeeland is: dijken, duinen 
en boulevards, waar je op onstuimige herfstdagen de storm 
trotseert en alle beslommeringen uit je hoofd laat waaien.

als je er bewust op gaat letten dan zie je wat het water met het 
land doet, wat de enorme impact en betekenis van het water is.

2012 wordt het zeeuws jaar van het water. water heeft de 
zeeuwen gevormd, vormt een bron van inkomsten en ligt aan de 
basis van vele innovaties. te weinig mensen weten dat zeeland 

zo’n voorbeeldfunctie heeft op het gebied van aquacultuur, 
kustversterking en waterzuivering. denk aan de zeeboerderij 
of proeven met getijdenenergie. om die bijzonderheden van 
het zeeuwse water meer bekendheid te geven, wordt 2012 het 
zeeuws jaar van het water. we zoomen in op de belangrijke rol 
die het water inneemt in zeeland. en laten zien dat water leuk 
is! want naast de innovaties is er ook op culinair, recreatief en 
sportief vlak van alles te beleven. 

alle zeeuwen worden uitgenodigd om hun verhaal van het 
water te vertellen. Het bewustzijn dat het leven in zeeland zich 
rondom, op en onder het water afspeelt wordt dan niet alleen bij 
de zeeuwen zelf vergroot, maar ook bij onze gasten.

Het verhaal van het Zeeuws Jaar van het Water
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Ik ben verknocht aan het strand van Vrouwenpolder, het 
mooiste strand van Nederland. Ik woon in Amsterdam 
en als het mooi weer is ga ik niet naar het strand van 
Bloemendaal, maar rijd ik naar Vrouwenpolder.

Patrick Lodiers, voorzitter, programmamaker en presentator van BNN
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Zeeuwse mosselen kweken

de eerste kus onder de duinen

Ploeteren tegen de wind in

Kitesurfen in de branding

werken aan de Deltawerken

studeren aan de cold water coast

Zeeuwse landtong kweken

Wandelen in waddengebied

wegdromen tussen het helmgras

Dobberen op het meer

Uitblinken in watermanagement

Zuigen aan een kreeftenpoot

kapitein op je eigen binnenvaartschip

werken in de haven

van de duinen springen

bio based ondernemen

duiken naar de bodem

haaietanden zoeken

oesters rapen

eb en vloed trotseren

onder zeil gaan

in het koude water springen

zand tussen je tenen

laborant op zee

ingenieur Rijkswaterstaat energiewinnen aan zee

de brug open en dicht doen

de tunnel bewaken

paalhoofden inspecteren

pierensteken bij eb

water lééft in zeeland
water zorgt voor kennis, energie, recreatie, eten, werk en geld. we kunnen hier veilig genieten van alles wat het water ons te 
bieden heeft. Daarom is 2012 het Zeeuws Jaar van het water. 

8

als je aan water en zeeland denkt, krijg je een prettige gedachte en een fijn 
gevoel. Het kan zijn dat je denkt aan een lekker dagje luieren aan het strand, 
het vissen vanaf een boot op de oosterschelde, de zeilvakantie in zeeland, 
lekkere zeeuwse mosselen of aan een leuke wandeling door de duinen.

maar het water heeft ook en keerzijde. de laatste keer dat water openlijk 
als een vijand gezien kon worden, was in 1953. de ramp en de vele 
overstromingen die zeeland gekend heeft, hebben hun sporen achtergelaten. 
sommige zeeuwen staan daardoor met de rug naar het water.

ook anno 2011 stelt de zee ons soms voor problemen, bijvoorbeeld door 
verzilting. maar door het zoeken naar innovatieve oplossingen kunnen 
inwoners van zeeland veelal profiteren van alles wat het water te bieden 
heeft. denk hierbij aan de visserij, de scheepvaart en de recreatie. maar ook 
de bijzondere natuur in zeeland heeft veel te danken aan haar ligging aan het 
water. daarnaast is zeeland een laboratorium voor nieuwe ontwikkelingen. 
een laboratorium waar de rest van de wereld benieuwd naar is. iets waar we 
trots op kunnen zijn!

de meeste zeeuwen weten dat water een belangrijk element in hun 
samenleving is, maar zijn zich nog weinig bewust van de kansen en mogelijke 
oplossingen op watergebied. om dit bewustzijn te vergroten, willen we in 
2012 laten zien dat water lééft in zeeland. en dat zeeland – als geen ander – 
leeft met water.  

Doet u ook mee? 
we willen zeeuwen en bezoekers op een gemakkelijke en toegankelijke 
manier laten genieten van het water in al haar facetten. en dat kan eigenlijk 
maar op één manier: door in zeeland heel veel activiteiten te organiseren 
waar het water centraal staat. daar hebben we uw hulp bij nodig! want 
alleen samen kunnen we laten zien dat water lééft in zeeland. en dat zeeland 
veel onbekende kanten en goed bewaarde geheimen heeft. bijvoorbeeld 
op het gebied van watermanagement (nieuwe vormen van kustversterking), 
waterrecreatie en echt zeeuwse (etens)waar. we willen bezoekers verrassen. 
“goh, zit dat ook in zeeland! kun je dat daar ook?” als die boodschap 
overkomt, is onze missie geslaagd.
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als kitesurfster reis ik van het ene exotische strand naar het 
andere. maar zeeland blijft mijn thuishaven. er gaat niets boven 
een goede trainingsessie op de zeeuwse wateren.

Katja Roose

samen staan we sterk 
Het is van belang dat zoveel mogelijk organisaties samenwerken om de 
diversiteit van het water in zeeland te tonen. alleen samen kunnen we laten 
zien welke kwaliteiten zeeland in huis heeft op watergebied. of het nu gaat 
om de delta academy, mooie zeegezichten, de stoere boottochten die je kunt 
maken, kustversterking of sepia’s die je tegenkomt als je gaat duiken in de 
oosterschelde. we roepen alle zeeuwen op om te vertellen wat er in zeeland 
te beleven is en wat ze hier bijzonder vinden. dat is altijd echt waar. en 
bovendien, een authentiek verhaal doet iets met je. net als zeeland.

provincie zeeland ondersteunt betrokken personen en organisaties met 
promotietools, volgens het idee “een beetje van jezelf en een beetje van 
zeeland”. daarnaast zal provincie zeeland regelmatig ambassadeurs aan 
het woord laten op de website of een rol te geven bij een bijeenkomst. we 
laten daarbij verschillende mensen aan het woord die over de onderwerpen 
vertellen, vanuit hun eigen invalshoek: toeristen, zeeuwse watersporters, 
studenten en professoren. Het gevoel wat we daarmee overbrengen is ‘echt 
waar’ zeeland. 

wat doen we voor u?
provincie zeeland ondersteunt personen en organisaties die zich in willen 
zetten om het zeeuws jaar van het water tot een succes te maken. dat doen 
we op verschillende manieren: 
• alle evenementen en activiteiten kunnen meeliften op promotiemiddelen 

die de provincie inzet, zoals de website www.jaarvanhetwater.nl, met een 
evenementenkalender, ander waternieuws en een nieuwsbrief. we bieden 
u hiermee een podium waar u uw evenement kunt promoten. de website 
wordt dagelijks up to date gehouden door de pzc. 

• we leveren een bijdrage aan de aankleding van evenementen door 
middel van vlaggen en banieren. deze lenen we uit aan evenementen die 
aanhaken bij het zeeuws jaar van het water. 

• we voorzien organisatoren van waterpromowaar, waarmee u als 
organisator uw evenement kunt promoten. denk hierbij aan een 
watermerk, videoclip, watergerelateerde foto’s en formats voor 
advertenties en uitnodigingen. 

een aantal activiteiten willen wij als provincie ‘opplussen’ door er omheen 
iets te (laten) organiseren, waarmee het evenement nog meer uitstraling 
krijgt. 

Hoe promoten we zeeland als waterprovincie?
De promotie van het Zeeuws Jaar van het water sluit aan bij de provinciale aanpak “Zeeland echt waar”. het Zeeuws Dna is 
daarbij het uitgangpunt. we laten Zeeland zien zoals het is, zonder te overdrijven. het concept “Zeeland echt waar” staat 
voor eerlijke, geloofwaardige promotie en voor een actieve betrokkenheid van mensen en ondernemers in Zeeland. Zeeuwen 
kloppen zich niet graag op de borst. toch willen we laten zien dat onze provincie veel verborgen krachten kent. het is een 
uitdaging om de bijzondere kanten van Zeeland te tonen, zonder van de daken te roepen hoe goed het hier wel niet is en hoe 
geweldig we wel niet zijn met z’n allen. het gaat erom dat we laten zien en voelen wat Zeeland werkelijk is. we dompelen 
mensen dus als het ware onder in de zee van activiteiten.  

wilt u meer weten over het Zeeuws Dna?
Kijk dan op www.laatzeelandzien.nl of stuur een 

e-mail naar promotie@zeeland.nl
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de stranden, het water, de deltawerken, de 
mosselen en de oesters zijn ook internationaal de 
aantrekkingskracht van zeeland gaan bepalen. Hier 
ligt ook een belangrijke kans voor de economische 
toekomst van zeeland, zeker de combinatie van het 
landschap met zorg, wonen en wellness.

Paul Schnabel, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

www.jaarvanhetwater.nl 
de provincie zeeland heeft in samenwerking met de pzc de website 
www.jaarvanhetwater.nl opgezet. een website die alle facetten van het water 
in zeeland belicht: met als belangrijkste items een agenda en waternieuws. 
voor het vullen van de site hebben we echter uw hulp nodig! u kunt uw 
evenementen en activiteiten aanmelden op de site. op deze manier ontstaat 
een compleet overzicht van alle wateractiviteiten. en krijgt uw evenement 
bekendheid binnen én buiten zeeland.

de website www.jaarvanhetwater.nl is een site voor en door zeeuwen en 
waterliefhebbers. want vindt u ook niet dat persoonlijke ervaringen meer 
zeggen dan informatieve folders? wij ook! daarom vragen wij u om foto’s 
en waterervaringen op de website achter te laten. op deze manier laten we 
op een authentieke, persoonlijke wijze aan toeristen en zeeuwen zien wat 
zeeland voor u betekent en hoe u de zeeuwse wateren ervaart. dat heeft 
aantrekkingskracht!

naast de website willen we ook sociale media inzetten om inwoners en 
bezoekers te informeren over activiteiten die plaatsvinden in 2012.
volg ons via @jaarvanhetwater
twittert u mee? gebruik dan #jaarvanhetwater. 

wat kunt u doen? 
om uw band met zeeland te tonen, kunt u in uw promotiemiddelen gebruik 
maken van authentieke verhalen. of op uw website quotes en citaten 
gebruiken. Het gaat immers om echte beleving. en waar gebeurde verhalen 
komen geloofwaardiger over dan reclamepraatjes. wist u dat slechts 14% van 
het publiek gelooft wat in reclameboodschappen wordt verteld? 

stijlelementen
naast deze citaten kunt u bij uw eigen promotie-activiteiten gebruik maken 
van hulpmiddelen die ontwikkeld zijn op basis van de promotieaanpak 
“zeeland echt waar” en het zeeuws dna. zoals een waarmerk, een 
kleurenwaaier, filmclips en andere promotiewaar. daarnaast hebben we – in 
de lijn van het zeeuws dna - een aantal stijlelementen en promotieformats 
ontwikkeld voor het zeeuws jaar van het water. u vindt ze op de volgende 
pagina’s. deze stijlelementen kunt u toepassen bij de promotie van 
uw eigen wateractiviteiten. ook kunt u rechtenvrij gebruik maken van 
watergerelateerde foto’s uit de dna beeldbank. er is ook een filmclip in de 
maak over het waterjaar. deze is begin 2012 te downloaden op  
www.laatzeelandzien.nl. Hier vindt u ook alle andere promotiemiddelen voor 
het zeeuws jaar van het water.

schets van de website
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alle partijen die iets organiseren in het zeeuws jaar van het water, of mensen 
die willen laten zien dat water lééft in zeeland, kunnen het beeldmerk 
gebruiken in hun uitingen. dat zorgt voor herkenbaarheid; bovendien 
krijgen alle wateractiviteiten die aangehaakt zijn een plaatsje op de 
activiteitenkalender van www.jaarvanhetwater.nl. zo promoten wij samen het 
water in zeeland.

basiselement in het watermerk is een apostrof of aanhalingsteken. dat 
staat symbool voor alle verhalen over water die er in zeeland zijn. Het 
aanhalingsteken is als het ware het haakje naar uw eigen boodschap. de 
kern van het aanhalingsteken wordt gevormd door een uitgespaarde z – van 
zeeland! Haakt u ook aan? 

u kunt het watermerk gebruiken om te laten zien dat u als particulier, bedrijf 
of organisatie iets heeft met water. bijvoorbeeld omdat u een evenement 
organiseert dat met water te maken heeft. of omdat u onderneemt aan, op 
of met water. u kunt het watermerk gebruiken in combinatie met uw eigen 
uitingen. maak hier gebruik van en laat zien dat u ook aansluit bij het zeeuws 
jaar van het water. u kunt het watermerk in verschillende bestandsformaten 
downloaden op www.laatzeelandzien.nl/jaarvanhetwater

watermerk als verbindend element
tijdens het Zeeuws Jaar van het water vinden er verspreid over de provincie talloze activiteiten plaats. tijdens al die 
evenementen en andere waterervaringen kunnen we met zijn allen laten zien dat water lééft in Zeeland. Dat werkt het beste 
als we dat doen onder dezelfde vlag, de vlag van het Zeeuws Jaar van het water. Voor de promotie van het Zeeuws Jaar van het 
water hebben we daarom een waarmerk ontwikkeld, dat als verbindende visuele factor dient tussen alle activiteiten. het is een 
watermerk geworden en heeft heel toepasselijk de vorm van een druppel. 

Het watermerk kent vijf verschijningsvormen. deze vormen zijn te downloaden via www.laatzeelandzien.nl/jaarvanhetwater

1. watermerk los  
deze z is subtiel, maar toch duidelijk aanwezig. 
u kunt deze basisversie van het waarmerk vrijwel 
overal gebruiken; ook als u beperkte ruimte heeft. 
bijvoorbeeld op uw website, in documenten, op 
vervolgpagina’s enzovoort. belangrijk is dan wel dat 
uit de rest van de tekst of het beeld de link met het 
zeeuws jaar van het water blijkt. u kunt het waarmerk 
ook gebruiken als apostrof bij citaten.

2. watermerk animatie 
er is ook een bewegende versie, een vallende druppel 
die uitvloeit in het watermerk. die kunt u als animatie 
of banner op uw eigen website plaatsen. 

De hoogte van het watermerk moet 
minimaal 8 mm zijn.

De maximale grootte van het 
watermerk is afhankelijk van het 
gekozen promotiemiddel.
Heeft u vragen hieromtrent neem 
dan contact op met promotie@
zeeland.nl

Heeft u vragen over gebruik van het 
watermerk, neem dan contact op 
met het Promotieloket van Provincie 
Zeeland via promotie@zeeland.nl

www.laatzeelandzien.nl www.jaarvanhetwater.nl www.laatzeelandzien.nl www.jaarvanhetwater.nl

Effect van waterdruppel op foto 
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3. watermerk en woordmerk 
 Hier heeft de z het bijschrift “zeeuws jaar van het water” 

gekregen. deze versie kunt u prima gebruiken als u iets 
meer ruimte heeft voor het logo. bijvoorbeeld in een mooie 
waterfoto, op een poster, of in presentaties. 

 u kunt het logo in kleur alleen gebruiken op een geschikte 
achtergrond, waarbij de kleur van de letters niet 
wegvallen. een goed alternatief is om het logo diapositief 
te plaatsen.

4. watermerk als label
deze vorm wordt altijd gebruikt in combinatie met een 
wit vlak onder het watermerk. een makkelijke manier om 
het woordmerk in kleur op een poster of andere uiting te 
plaatsen, zonder dat de letters wegvallen.

5. watermerk webbalk met verwijzing naar 
website, eigen bedrijf of event
soms wilt u laten zien dat u meedoet met het zeeuws 
jaar van het water, maar heeft u weinig ruimte voor de 
boodschap. in dat geval kunt u gebruik maken van een 
zogenaamde “footer”: een balk, meestal onderaan de 
(web)pagina, waarin u verwijst naar het themajaar. 

kleuren maken een belangrijk onderdeel uit van het zeeuws dna. Het ligt 
voor de hand om zeeland te symboliseren met de kleuren blauw en groen 
(zee en land). maar wie verder kijkt en dieper graaft, ziet dat de ware kleuren 
van zeeland meer nuances kennen. dat kunnen geschakeerde basistinten 
zijn, zoals het blauwgrijs van klei op het strand. of het diep donkerbruin 
van een paalhoofd dat al jarenlang in weer en wind het water trotseert. 
zeeland kent een uniek samenspel van bijzondere tinten. in het zeeuws 
kleuren palet staan twintig tinten die gebaseerd zijn op typisch zeeuwse 
gewassen, gebruiksvoorwerpen en elementen in het landschap. u kunt deze 
kleurenwaaier downloaden via www.laatzeelandzien.nl of aanvragen via 
promotie@zeeland.nl.

voor het zeeuws jaar van het water is een aanvullend kleurenpalet 
beschikbaar. Het is behoorlijk lastig om met kleurvlakken een dynamisch 
geheel te vormen dat recht doet aan het altijd bewegende water. kleuren 
veranderen bijna elke seconde. toch zijn we er in geslaagd om een mooi 
spectrum bij elkaar te stellen. intense blauwtinten vormen daarbij de basis, 
aangevuld met grijs-groen en een gelige zandkleur.

de zeeuwse kleuren vormen de basis voor promotiemiddelen die we 
ontwikkeld hebben voor het  zeeuws jaar van het water, zoals vlaggen en 
banieren. maar u kunt ze ook gebruiken bij uw eigen promotie. of een hele 
wand in zeeuwse waterkleuren schilderen, om uw zeeuwse roots tot uiting te 
brengen in uw bedrijf. of het nu een jachthaven is of een restaurant waar zilte 
zaligheden op de menukaart staan. 

zeeuws water palet

www.jaarvanhetwater.nl

mosselschelp
c100/m70/y8/k54
r0/g47/b95
pms 295
Html 002f5f

visnet 
c98/m23/y1/k3
r0/g131/b190
pms 7461
Html 0083be

zand
c0/m44/y70/k2
r225/g163/b88
pms 7411
Html e1a358

krabbenkreek
c86/m20/y32/k53
r21/g101/b112 
pms 5473
Html 156570

Voor de voettekst kunt u één van de vier kleuren kiezen uit het waterpalet. Het 
vlak moet minstens een hoogte hebben van 10 mm, zodat het watermerk en 
de teksten goed leesbaar blijven. De breedte is vrij aan te passen aan de lay-
out van het betreffende medium. Bent u benieuwd hoe dit er visueel uitziet? 
Kijk dan op pagina 22 voor voorbeelden.

Woordmerk diapositief op foto
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in lijn met de algemene promotieaanpak van “zeeland echt waar” zijn voor 
de promotie van het zeeuws jaar van het water twee lettertypes gekozen: 
- meta ot black voor het watermerk (woordmerk)
- meta ot medium voor quotes, pay offs en het webadres
- meta ot book voor body tekst

u kunt deze lettertypes combineren met uw eigen huisstijlletter, of met 
gangbare types als arial en courier. op die manier toont u uw verbintenis met 
het zeeuws jaar van het water. u kunt hier oneindig mee combineren. Het 
lettertype is, evenals andere stoere zeeuwse lettertypes, te downloaden op 
www.laatzeelandzien.nl.

Laat zien hoe Zeeland er echt uit ziet
veel mensen buiten zeeland hebben een wat stereotype beeld van onze 
provincie. ze kennen zeeland van het strand, de rust en de ruimte. uiteraard 
is dit een belangrijk onderdeel van onze provincie, maar zeeland heeft 
ook veel verrassende kanten. we vragen u om samen met alle zeeuwen de 
diversiteit van ons unieke leefgebied te tonen. 

Een Dna beeldbank vol rechtenvrije foto’s 
natuurlijk heeft niet iedereen de beschikking over een professionele camera. 
en soms ontbreekt het u gewoon aan tijd om tijdens een evenement mooie 
foto’s te maken. om u te helpen, heeft provincie zeeland de zeeland dna 
beeldbank in het leven geroepen. Hierin treft u honderden rechtenvrije foto’s 
die de verschillende kanten van zeeland laten zien: met sportvissers, zilte 
zaligheden, schepen in de sluis, havengebonden industrie en kitesurfers bij 
de oesterdam. 

zeeuwse ondernemers en betrokken zeeuwen kunnen foto’s uit de dna-
beeldbank downloaden voor promotionele doeleinden, om te laten zien wat 
er in zeeland te beleven is. op deze manier kunt u laten zien dat zeeland een 
provincie is vol innovatieve bedrijven, stoere sporten, bijzondere zeeuwen 
en andere parels. foto’s uit de zeeland dna beeldbank mag u gebruiken in 
de meest uiteenlopende uitingen, zoals websites en advertenties. u mag ze 

zelfs uitvergroten en in uw woonkamer of een andere representatieve ruimte 
hangen, zolang u de foto’s maar gebruikt om te laten zien dat water lééft in 
zeeland. 

speciaal voor het zeeuws jaar van het water is de dna beeldbank gevuld met 
nieuwe watergerelateerde foto’s. op de volgende pagina ziet u een selectie 
van waterbeelden, maar neem vooral eens zelf een kijkje op de website. 

u vindt de beeldbank via www.laatzeelandzien.nl/beeldbank

gebruikt u eigen foto’s voor een advertentie of persbericht?
let dan op de volgende zaken: 

is het een verrassend beeld van zeeland?  
Heeft de foto een duidelijke link met het zeeuwse water?
staan er mensen op de foto? als we met zijn allen willen laten zien dat 
water lééft in zeeland, is het belangrijk dat je foto’s gebruikt waar mensen 
op staan. dat verlevendigt de boel en compenseert het standaard beeld 
van een leeg zeeland. 
is de kwaliteit goed genoeg? gebruik bij voorkeur foto’s met een 
beeldresolutie van 300 dpi, en een formaat van ongeveer 30x40 cm. 

typografie

fotografie
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om bezoekers enthousiast te maken voor uw evenement of product, moet 
u laten weten dat dit er is. grotere evenementen en organisaties hebben 
daarvoor vaak eigen posters, advertenties, uitnodigingen en persberichten 
ontwikkeld. zij kunnen een variant van het watermerk toevoegen, om hun link 
met het themajaar tot uiting te brengen.  

Heeft u geen “eigen” promotiemiddelen, dan helpen wij u hierbij graag op 
weg. speciaal voor het zeeuws jaar van het water, kunt u gebruik maken van 

een aantal formats waarin u de gegevens van uw activiteit invult en daarbij 
een foto plaatst. u vindt de formats op laatzeelandzien.nl/jaarvanhetwater. 
met een paar muisklikken heeft u  vervolgens een opgemaakte advertentie of 
poster gemaakt. 

u kunt de sjablonen gebruiken in combinatie met uw eigen logo en foto’s. 
Heeft u zelf geen passende watergerelateerde foto’s? download ze dan via 
www.laatzeelandzien.nl/beeldbank

posters, advertenties, uitnodigingen en persberichten

format advertentie liggend

format advertentie staand

Naam van het event uw logo

Kijk voor meer informatie op: www.jaarvanhetwater.nl

datum van event tijd van event plaats van event

Ruimte voor toepasselijk citaat.

Hier kunt u uw advertentie tekst 
invoeren.

Naam van het event
uw logo

Kijk voor meer informatie op:

www.jaarvanhetwater.nl

datum van event tijd van event plaats van event

Hier kunt u uw advertentie tekst invoeren.

Ruimte voor toepasselijk citaat.

format poster

op de website www.laatzeelandzien.nl/jaarvanhetwater
vind u naast een format voor poster en advertenties ook een format voor 
een uitnodiging en een persbericht.

daarnaast kunt u op de website een to-do list evenementencommunicatie 
vinden, die u kunt raadplegen voor de promotie van uw waterevenement.

Naam van het event
uw logo

Kijk voor meer informatie op:
www.jaarvanhetwater.nl

datum van event tijd van event plaats van event

Ruimte voor toepasselijk citaat.
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voorbeelden van toepassingen watermerk

Sponsorschappen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Goede doel, 
Zeeuws talentenfonds
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projectmanagement
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Introduction English
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SPORT - TOPSPORTTALENTSCHOLEN - TAFELTENNIS - ROOSENDAAL - JEUGD - VLISSINGEN  
BASKETBAL - OLYMPISCH VUUR - BEACHSPORT - GEZONDHEIDSZORG - TENNIS
SPORTVERENIGINGEN - ZWEMMEN - MIDDELBURG - HOCKEY - STRAND - OVERHEID 
ATLETIEK - LONDEN - ZEEUWSE SPORT -  ONDERWIJS - CLINIS - GENT -  JUDO - PARALYMPICS
PROVINCIE ZEELAND - DUURZAAM - BEDRIJFSLEVEN - VOETBAL - BUSINESS TO BUSINESS
PROMOTIE ZEELAND

Stichting Olympics by the Sea
www.olympicsbythesea.nl
info@olympicsbythesea.nl

facebook
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Curabitur blandit hendrerit fringilla

30 / 31 mei en 1 juni 2012 – Zeeland

Topsport evenement voor 
Topsporttalentscholen

met toevoeging watermerk label

met toevoeging van watermerk

met toevoeging watermerk met webbalk

www.laatzeelandzien.nl www.jaarvanhetwater.nlwww.laatzeelandzien.nl www.jaarvanhetwater.nl

2012 Traditionele handelsvaartuigen

2013 Sail de Ruyter

2011 Stoom-en sleepvaart

www.jaarvanhetwater.nl

Consumenten willen tegenwoordig 
écht genieten van lekker eten. Ze 
hechten meer en meer waarde aan 
gezonde, smaakvolle producten van 
goede kwaliteit en het liefst duurzaam 
geproduceerd. Wij zijn daar blij mee en 
helpen u graag daarop in te spelen. Want 
onze bedrijfsfilosofie en onze schaal- en 
schelpdieren met hun pure smaak passen 
perfect in deze trend. 

Echt genieten van

 de beste kwaliteit

elke dag Premier
www.krijnverwijs.com

Korringaweg 27-29
4401 NT  Yerseke
Nederland

tel. +31 (0)113  57 90 10
fax +31 (0)113  57 38 20
e-mail:  info@verwijs.com
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de projectorganisatie van het zeeuws jaar van het water laat vlaggen, 
banieren en strandvlaggen maken om wateractiviteiten in 2012 extra luister 
bij te zetten. met deze wapperende promowaar laat u ter plaatse zien dat 
water lééft in zeeland. ook zijn we bezig met informatieve panelen en met 
projecties waarmee u uw evenement voorziet van een lichtshow. u vindt de 
complete collectie op www.laatzeelandzien.nl/jaarvanhetwater.

de waterpromowaar is te leen via de provincie zeeland, Heeft u interesse 
om deze te gebruiken bij uw evenement? neem dan contact op met 
infocentrum@zeeland.nl o.v.v. promotiewaar zeeuws jaar van het water. 

banners, vlaggen en andere waterpromowaar
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 Jaar van het W
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2012

Alle kleuren
bij benadering !

Tel.: 0519 - 228 228 Fax: 0519 - 228 300

www.dvc.nl

Hierbij ontvangt u het ontwerp van uw opdracht.

Graag uw accoord of opmerkingen onderstaand vermelden.

  Print accoord.

  Print niet accoord. Opnieuw ter goedkeuring aanbieden.

  nl:

Kleuren kunnen enigszins afwijken.

  Datum: Naam:

Naam vlag: 2012 Zeeuws jaar vh water

Maat: 150 x 225

Datum:  29-11-2011

Digitaal

Doeksoort: Poly-Glans

Referentie: 40139065 / 1111

Aantal: 20

Relatie: Provincie Zeeland

Relatienummer: 300322469

Full-Colour

PMS: blauw 295 c

PMS: blauw 7461 c

PMS: geel 7411 c

PMS: groen 5473 c

vlag (b) 225 cm x (h) 150 cm
witte vlag met watermerk in kleur

sleutelhanger met watermerk in kleur

set banieren (b) 120 cm x (h) 350 cm
banieren in waterkleuren met witte opdruk
2012 Zeeuws Jaar van het Water en Z-waterdruppel

ook zijn er eventvlaggen beschikbaar (b) 80 cm x (h) 330 cm

artist impression van banieren op locatie
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colofon 

Het zeeuws jaar van het water is een initiatief van de provincie zeeland

Heeft u na het doorlezen van deze watergids nog vragen of wilt u suggesties doorgeven? 
dan kunt u terecht bij het secretariaat van de projectorganisatie: 
info@jaarvanhetwater.nl

promotiemiddelen downloaden:
www.laatzeelandzien.nl/jaarvanhetwater

fotografie: paul van bueren, felice buonadonna, ben seelt, eddy westveer, 
dennis wisse en willem woznitza voor de dna beeldbank op www.laatzeelandzien.nl. 
foto p. 16: arthur lavooy
vormgeving: myra van der straaten, denieuwevorm

ga voor (het aanmelden van) waternieuws en activiteiten naar www.jaarvanhetwater.nl
volg ons op @jaarvanhetwater 
of twitter mee via #jaarvanhetwater

zet in op
  water


