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Kamperland

De verhalen van 
Zeeland
Het geva�ieerde la�dschap 
en de �ijke histo�ie ma�en 
va� Zeela�d een veelzijd�ge 
pro�incie. De ligg ing  aa� zee 
en in de Scheldedelta heeft  de 
loop va� de geschiedenis va� 
Zeela�d voor een belang �ijk 
deel bepaa�d. We da�ken er 
het polderla�dschap aa� met 
zijn lang e k�stlijn, en een 
verleden waa�in de pro�incie 
verd�onken, he�rezen en 
bet�ist gebied was, ha�dels- en 
a�ra�isch gewest tegelijke�tijd, 
gelovend in voo��itgang  en 
ve�nieu�ing , in onde�nemen 
en ontdek�en, maa� ook in 
behouden en besche�men. 
Meer da� eens �ing  het la�d 
op de schop, maa� het behield 
a�tijd zijn beko�ing . 
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ZILT EN ZOET - smaken van Zeeuwse 
bodem

NIEUW ZEELAND - moderne 
bedrijvigheid in een veranderend 
landschap

HET ZEEUWSE LICHT - de kust 
ontdekt

ZWARTE SCHUREN EN STOERE 
PAARDEN - leven en werken op het 
platteland

SCHORREN, SLIKKEN EN POLDERS - 
land van overkanten

STRIJD TEGEN HET WATER - 
verdronken en herrezen

POORT NAAR DE WERELD - 
ontdekken en ondernemen

HEREN EN KERKEN - macht en 
geloof

STERK ZEELAND - strijdtoneel in de 
delta
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ZWARTE SCHUREN EN STOERE PAARDEN - 
leven en werken op het platteland
Op de ���chtba�e Zeeuwse k�ei stond het dagelij�s leven in het teken va� het 
a�ra�isch bed�ijf: va� de schapen op de scho�ren tot de Zeeuwse trekpaa�den op 
de a��ers.

SCHORREN, SLIKKEN EN POLDERS - land 
van overkanten

STERK ZEELAND - strijdtoneel in de delta

ZILT EN ZOET - smaken van Zeeuwse bodem HET ZEEUWSE LICHT - de kust ontdekt NIEUW ZEELAND - moderne bedrijvigheid in 
een veranderend landschap

HEREN EN KERKEN - macht en geloof

Zeela�d was een la�d va� eila�den met elk een eigen ka�a�ter. De oudste polders 
ontstonden met de aa�leg va� �rote �ing d�jken, latere bed�jk�ng en wa�en echte 
verove�ing en op het water.

Het strate�isch belang  va� de Scheldedelta en het �rensgebied maa�ten Zeela�d 
tot een va� de z�aa�st verded�gde gebieden in Nederla�d.

De lang e k�stlijn en de �rote oppe��la�te la�dbouw�rond ma�en Zeela�d bij 
uitstek tot een productiegebied va� eten en d�inken.

De Zeeuwse k�st is een bron va� ve�maa�, gezond�eid en inspiratie en oefent a� 
eeuwen een �rote aa�trek��ng sk�acht uit op toe�isten en k�nstenaa�s.

Zeela�d �ing  in de laatste eeuwen op zoek naa� nieuwe bronnen om welvaa�t 
en welzijn te verzekeren. Dat zorgde voor een ing �ijpende vera�de�ing  va� het 
Zeeuwse pa�ora�a.

Monumenta�e do�pen en steden ontlenen hun histo�ische ka�a�ter vaa� aa� de 
gebouwen d�e geestelijk�eid, adel en regenten hebben opge�icht.

STRIJD TEGEN HET WATER - verdronken en 
herrezen

POORT NAAR DE WERELD - ondernemen en 
ontdekken

In de loop der eeuwen zijn delen va� Zeela�d vele ma�en overspoeld en weer 
he��onnen op het water. Ook tegen het binnenwater werd een niet afl atende 
st�ijd gevoerd.

Als k�ooppunt in de overzeese ha�del en a�s toevluchtsoord voor mi�ra�ten keek 
Zeela�d tot ver over zijn �renzen heen.

Foto’s uit www.beeldbank.zeeland.nl


