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Zeeuwse verhalen vertellen
Het vermarkten van erfgoed naar Drents voorbeeld 

Marc Kocken
Sectorhoofd Erfgoed & Publiek
Coördinator Zeeuwse Ankers

Toeristische Ontmoetingsdag
Goes, 28 november 2018

Aanleiding

• Herstructureren en 
door ontwikkelen van het 
digitale verhalenplatform 
Zeeuwse Ankers

• Creëren van content laag 
voor 
Zeeland | Land in Zee
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De metro 
als
metafoor
voor
verbinding
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Strategisch Narratief Drenthe

Het project was opgedeeld in drie fasen:

• Opstellen van maximaal 7 iconische kernverhalen 

van Drenthe, 

• Vertalen van deze verhalen naar concepten t.b.v. het 

vermarkten van Drenthe,

• Uitwerken van enkele concepten tot een concreet 

ontwikkelingsperspectief. 

Branding

© SteenhuisMeurs | Holland Branding Group | Marklinq
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© SteenhuisMeurs | Holland Branding Group | Marklinq © Provincie Drenthe

© Jesaja Hiskia, Drents Museum, Sake Elzinga

© Sake Elzinga

© Provincie Drenthe
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Smaakvol
Stoer
Authentiek
Onderscheidend
Aandacht
Samenhang
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Op weg naar de Zeeuwse erfgoedlijnen
• Stap 0: september – november 

Aanhaken bij overlegstructuren (ZA, VZG en TOZ)
Organiseren regionale startbijeenkomsten

• Stap 1: november 2018 – januari 2019
Historische analyse Zeeland
Opstellen en toetsen iconische verhalen

• Stap 2: februari – maart 
Terugkoppeling verhaallijnen naar overlegstructuren
Ophalen ontwikkelperspectieven en geven aanzetten
Organiseren regionale bijeenkomsten voor terugkoppeling en ophalen 
ideeën

• Stap 3: april – mei 
Uitwerken (voorbeeld)arrangement/producten

• Stap 4: juni
Oplevering Zeeuwse erfgoedlijnen (oogst, boekje, openingspagina ZA)

Doel en resultaat
• Het verhaal van Zeeland in maximaal 7 aansprekende 

iconische kernverhalen neerzetten,
• zodat meer samenhang en focus wordt aangebracht in 

de verschillende uitingen over het veelvormige Zeeuwse 
verleden,

• waardoor betere afstemming en 'ontsnippering' in het 
bestaande aanbod wordt gerealiseerd, en 

• een eenduidiger vermarkting kan plaatsvinden,
• waarbij de verwachting van de gast en erfgoed-/ 

cultuurtoerist centraal staat,
• met een versterking van het toeristisch merk Zeeland 

en de vrijetijdseconomie in de provincie tot gevolg,
• en leidt tot meer bestedingen en werkgelegenheid.
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Zeeuwse erfgoedlijnen
Het vermarkten van erfgoed naar Drents voorbeeld

Marc Kocken
Sectorhoofd Erfgoed & Publiek
Coördinator Zeeuwse Ankers

27 november 2018
Collegevergadering GS van Zeeland

Doe mee!

Vragen/suggesties?
info@zeeuwseankers.nl


