
Zeeuwse Ankers | verhalen die verbinden  
 

Zeeland kent vele gezichten, waarvan de meeste zich tonen op de grens van zee  

en land. Achter al die gezichten zit een verhaal. Zee en land bepalen al eeuwenlang  

hoe in deze provincie mensen wonen, waarom bedrijven zich er vestigen en waarom  

toeristen er graag verblijven. Je vindt al deze verhalen op de website zeeuwseankers.nl. 

Er zijn verhalen over landschappen, over monumenten, bij voorwerpen in musea en verhalen  

over mensen. Zeeuwse Ankers verbindt zo erfgoed en landschap en vroeger en nu met elkaar. 

 

Verhalen zoeken 

De website zeeuwseankers.nl is vooral een verhalenplatform. Je kunt in de zoekbalk op het 

startscherm een trefwoord intypen en krijgt dan alle gerelateerde verhalen, video’s, activiteiten én 

collectiestukken uit de Zeeuwse musea en archieven. Om de zoekopdracht te verfijnen vink je in de 

keuzelijst in de rechterkolom aan of je voorkeur uitgaat naar verhalen, activiteiten, etc. en klikt 

dan op ‘Filter toepassen’. Je kunt op deze pagina opnieuw een trefwoord in de zoekbalk invoeren. 

 

Je kunt ook zoeken op thema. Zeeuwse Ankers is opgebouwd rondom 10 thema’s, die je bij het 

tabblad Thema’s vindt. Klik op een van de thema’s en je ziet op de themapagina alle verhalen en 

video’s die hierbij zijn ingedeeld én, indien van toepassing, waar het zich afspeelt in Zeeland. 

Die thema’s vormen de inhoudelijke verhaallijnen binnen de website. Wie bijvoorbeeld een artikel 

moet schrijven of werkstuk/spreekbeurt voor school moet voorbereiden, kan hiervan goed gebruik 

maken. Aan ieder verhaal zijn weer andere verhalen of video’s gerelateerd. 

Ook kun je via het gemeentefilter (rechts op de navigatiebalk) zoeken naar verhalen, activiteiten, 

routes en video’s in een bepaalde gemeente (indien verbonden aan een specifieke locatie).  

 

In collecties zoeken 

Zeeuwse musea en archieven zijn ware schatkamers. Zij bewaren vele duizenden voorwerpen, 

afbeeldingen, documenten en boeken die de geschiedenis van Zeeland weergeven.  

Via het tabblad Collecties kun je zoeken in documenten en voorwerpen van Zeeuwse archieven en 

musea. Ook hier kun je in de zoekbalk van de Collectiepagina een trefwoord intypen. Vervolgens 

verfijn je de zoekopdracht door te selecteren op collectietype (document of voorwerp) en de 

instelling. Klik daarna weer op ‘Filter toepassen’. Dit biedt een unieke mogelijkheid om achter de 

schermen van de Zeeuwse musea en archieven te kijken. 

 

Zeeuwse Ankers op locatie 

Veel verhalen en video’s zijn verbonden met één plek, persoon, voorwerp of document. We 

noemen deze verhalen ‘ankers’. Een toenemend aantal ankers (in 2016 ruim 150) is ook op locatie 

te bekijken. Daar hangt een ankerschildje met een QR-code. Met een smartphone kun je dan 

verbinding maken met het betreffende verhaal of de video op de website. Je vindt een overzicht 

van alle locaties van de ankerschildjes op een speciale kaart.   

 

Daarnaast worden tien locaties in Zeeland ingericht als ankerplaats. Hier staat een klapbank waar 

verhalen uit meerdere tijdlagen van die locatie en verspreid over de tien thema’s van Zeeuwse 

Ankers worden verteld (met een druk op een knop te activeren). Op de rugleuning vind je panelen 

met cultuurhistorische en toeristische achtergrondinformatie. Er zijn al ankerplaatsen in Yerseke, 

Dreischor en Borssele en in 2017 komen er nieuwe bij in Kamperland, Middelburg en Sas van Gent.

 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/themas
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/collecties
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/activiteit/1372/ankerschildjes-verhalen-op-locatie-1
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1DWjLPbvwvCMnSHbJ--8EtEk49c0&ll=51.48310747315066%2C3.79142939999997&z=10
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/activiteit/1373/ankerplaatsen-verhalen-uit-een-klapbank


Activiteiten 

Op zeeuwseankers.nl vind je een activiteitenpagina, met een overzicht van activiteiten om Zeeuws 

erfgoed en landschap zelf te ontdekken en beleven: lezingen, excursies, cursussen, e.d.  

De pagina is bedoeld ter inspiratie, niet als volledig overzicht. Ontdekken en beleven staat centraal 

bij de activiteiten en deze hebben veelal een regionale uitstraling. De redactie van Zeeuwse Ankers 

tracht de activiteiten altijd te koppelen aan een verhaal of video, die je voorafgaand aan de 

activiteit voor meer achtergrondinformatie kunt bekijken. Tentoonstellingen worden op een aparte 

tentoonstellingspagina binnen het activiteitenoverzicht samengebracht.  

 

Het kernteam van Zeeuwse Ankers biedt ondersteuning aan Zeeuwse erfgoed- en landschaps-

organisaties die zelf activiteiten rondom verhalen willen organiseren, zoals excursies of vertelcafés. 

   
Maak gebruik van Zeeuwse Ankers 

Iedere erfgoed- en landschapsorganisatie in Zeeland kan verhalen en video’s aan de website 

toevoegen. Neem hiervoor contact op met de redactie via redactie@zeeuwseankers.nl. Je krijgt dan 

uitleg over het plaatsen van verhalen via een eigen account of via de redactie. De verhalen van 

jouw instelling/organisatie worden binnen Zeeuwse Ankers gekoppeld aan de tien centrale Zeeuwse 

thema’s en gerelateerd aan andere verhalen. Dat zorgt ervoor dat ‘kleine verhalen’ worden 

verbonden aan een groter geheel. Door mee te werken aan Zeeuwse Ankers versterk je de 

culturele biografie van Zeeland en versterk je de publiekswerking van je eigen organisatie. 

 

Heb je nieuws te melden in relatie tot Zeeuwse Ankers / de culturele biografie van Zeeland? Neem 

hiervoor contact op met de redactie. Het bericht wordt dan opgenomen op de nieuwspagina. 

De redactie verstuurt aansluitend een tweet (400 volgers) en/of bericht via facebook (600 volgers). 

De Zeeuwse media volgen Zeeuwse Ankers en nemen de berichtgeving vaak over. 

 

Afgelopen jaren bezochten zo’n 80.000 mensen de website en dat aantal groeit nog steeds. Dat 

betekent dat vermelding van activiteiten op de website voor een groot bereik zorgt. Mits passend 

binnen de redactionele formule (zie hierboven) is aanmelding van activiteiten van harte welkom. 

Activiteiten worden altijd via de redactie geplaatst.  

Het publieksbereik van Zeeuwse Ankers wordt natuurlijk vergroot als iedere erfgoed- en 

landschapsorganisatie op de eigen website een link aanbrengt naar Zeeuwse Ankers. Op de pagina 

Downloads vind je de logo’s om op de eigen website te plaatsen.  

 

Over Zeeuwse Ankers 

Zeeuwse Ankers bestaat nu drie jaar en wordt uitgevoerd vanuit een samenwerkingsverband van 

de Provincie Zeeland met zeven provinciale organisaties op het gebied van erfgoed, landschap en 

toerisme. De coördinatie is in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. We komen graag 

een keer bij erfgoed- en landschapsorganisaties langs om samenwerking te bespreken. 

 

Zeeuwse Ankers vormt in het provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 van de Provincie Zeeland het 

kader waarbinnen de Provincie, samen met de Zeeuwse gemeenten, uitwerking geeft aan het 

beleid op het gebied van samenhang in erfgoed, landschap en toerisme. In de komende beleids- 

periode zal Zeeuwse Ankers worden uitgebreid naar andere terreinen van cultuur in Zeeland. 

 

              w w w . z e e u w s e a n k e r s . n l 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/activiteiten
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/activiteit/506/actuele-tentoonstellingen
mailto:redactie@zeeuwseankers.nl
http://zeeuwseankers.nl/nl-NL/artikelen
http://zeeuwseankers.nl/nl-NL/downloads
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/over-zeeuwse-ankers
https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1600311

