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Inleiding

Dit huisstijlboek maakt het creëren van een sterke en eenduidige basis 

voor alle communicatie-uitingen van de Weerribben-Wieden eenvoudig. 

Het huisstijlhandboek is gemaakt om medewerkers en communicatiebureau’s 

inzicht te geven in de positionering en de huisstijl en hoe deze toegepast 

kan worden.

Het juiste gebruik van de Weerribben-Wieden huisstijl zorgt voor een optimale 

en consistente profilering van het merk. In dit document treft u de informatie, 

design elementen en guidelines aan om uitingen in de juiste Weerribben-Wieden 

huisstijl te maken. 

Ook zijn hier voorbeelden van Weerribben-Wieden uitingen te vinden om 

inspiratie op te doen voor nieuwe uitingen. Wees vrij om kleine aanpassingen 

in de layouts te maken, maar zorg ervoor dat de uitingen in lijn blijven met 

de voorbeelden in deze manual. Zo werken we aan een sterke en consistente 

uitstraling van het merk Weerribben-Wieden.



Gebied Weerribben-Wieden



Logo Weerribben-Wieden

Het logo van de Weerribben-Wieden is een schild. 

Het schild staat voor authenticiteit, verbinding, 

historie en cultuur. 

Op het schild is het gebied weergegeven: 

weren, ribben en wieden. De otter is het teken 

van goede natuurkwaliteit.

Het logo is in diverse uitvoeringen voor 

de verschillende druktechnieken beschikbaar.

Weerribben-Wieden-Logo-FC

Weerribben-Wieden-Logo-RGB

Weerribben-Wieden-Logo-PMS

Weerribben-Wieden-Logo-Grijs

Weerribben-Wieden-Logo-ZW LIJN

Weerribben-Wieden-Logo-ZW LIJN DIAP



Plaatsing logo

Het schild wordt gebruikt als bekroning. 

Daarom staat het gecentreerd in een witte band 

boven de uitingen van de Weerribben-Wieden.



Huisstijlelement ribben

De illustratie van de ribben zijn een terugkerend visueel 

element in de huisstijl.

De ribben worden altijd in een hoek geplaatst en 

kunnen op diverse ondergronden gebruikt worden.



Huisstijlelement ribben

De outlinevorm van het schild kan ook als visueel 

element gebruikt worden. Hiervoor wordt altijd een deel  

van de outline gebruikt.



Kleurgebruik

Binnen het kleurpalet van de Weerribben-Wieden 

vormen het geel en het blauw de hoofdkleuren. 

Naast deze twee hoofdkleuren worden de donkerder 

tinten als accentkleur toegepast.

WW Blauw
C - 70 
M - 0 
Y - 10 
K - 15

R - 34 
G - 164 
B - 195

#23a4c3 PMS 306 C
PMS 3125  U

#ffcc4d PMS 1225 C
PMS 115U

WW Geel
C - 0 
M - 20 
Y - 80 
K - 0

R - 255 
G - 204 
B - 78 

#005a60 PMS 316 C
WW Accent Groen
C - 100 
M - 70 
Y - 70 
K - 0

R - 0 
G - 90 
B - 96 

WW Accent Oranje
C - 0 
M - 60 
Y - 100
K - 0

#f17c00 PMS 144 CR - 241 
G - 124 
B - 0 



Merknaam

Weerribben-Wieden
De merknaam van het gebied is ‘Weerribben-Wieden’. 

Deze naam wordt gebruikt in het logo en in officiële documenten.

In beschrijvende teksten over het gebied wordt de naam gebruikt als een normaal 

zelfstandig naamwoord, dus inclusief lidwoord. In verhalende teksten wordt dan 

ook gesproken over ‘de Weerribben-Wieden’.

 

Nationaal Park Weerribben-Wieden
De merknaam van het Nationaal Park is ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden’.  

Aangezien het gaat om een officieel Nationaal Park wordt de officiële merknaam in 

alle situaties gebruikt.

Dus naast het logo en naast officiële documenten, wordt ook in beschrijvende 

teksten gesproken over ‘Nationaal Park Weerribben-Wieden’. Altijd zonder lidwoord.



Lettertype

De huisstijl van de Weerribben-Wieden maakt gebruik 

van het lettertype ScalaSans. 

Deze kan zowel in de versies Regular, Italic, Bold en 

Bold Italic gebruikt worden. 

ScalaSans Regular

abcdefghij ABCDEFGHIJ

ScalaSans Italic

abcdefghij ABCDEFGHIJ

ScalaSans Bold

abcdefghij ABCDEFGHIJ

ScalaSans Bold Italic

abcdefghij ABCDEFGHIJ



Voorbeelden van uitingen

Enkele voorbeelden van 

toepassing van de huisstijl.

Toeristische informatie 

Weerribben-Wieden

Brochure (concept)

Tourist Info poster

TOURIST INFO



Nationaal Park Weerribben-Wieden



Logo Nationaal Park Weerribben-Wieden

Nationaal Park Weerribben-Wieden is onderdeel van 

het gebied Weerribben-Wieden. In het Nationaal Park 

logo is het schild verwerkt.

Het logo is in diverse uitvoeringen voor 

de verschillende druktechnieken beschikbaar.
NP-Weerribben-Wieden-Logo-FC

NP-Weerribben-Wieden-Logo-RGB

NP-Weerribben-Wieden-Logo-PMS

NP-Weerribben-Wieden-Logo-ZW

NP-Weerribben-Wieden-Logo-ZW-DIAP



Logo Nationaal Park Weerribben-Wieden

Van het Nationaal Park Weerribben-Wieden logo is 

ook een serie smallere varianten beschikbaar waarbij 

de tekst onder elkaar staat.



Voorbeelden van NP uitingen

De uitingen van Nationaal Park Weerribben-

Wieden zijn nauw verbonden met de huisstijl 

van het gebied, maar kunnen ook gebruik maken 

van elementen uit de landelijke huisstijl voor 

Nationale Parken. 

Eén van deze kenmerkende elementen zijn de 

gearceerde lijnen. Deze lijnen worden uitsluitend 

in uitingen vanuit Nationaal Park Weerribben-

Wieden toegepast.

The Story of Dutch Nature

Weerribben-Wieden 
National Park

Brochure (concept)

Bordje Gastheer

Gastheer



Het verhaal van de Weerribben-Wieden



Het verhaal van de Weerribben-Wieden

De Weerribben-Wieden is een samenhangend gebied met een gemeenschappelijk verhaal. 

Het is het verhaal van een gebied dat gemaakt is door mensen, met bloed, zweet en tranen. 

Ontstaan door vervening, turfwinning, overstromingen, stuwwallen, weren, ribben en wieden. 

Met vele cultuur-historische plaatsen en Nationaal Park Weerribben-Wieden. 

Het centrale thema is de geschiedenis van de vervening, de overlevingsstrijd van mensen 

en de bijzondere natuur die onder invloed van mensenhanden is ontstaan. 

De gezamenlijke gebiedswaarden omschrijven de identiteit:

-  Authentiek: de Weerribben-Wieden is authentiek in het hier en nu. 

 Naast de historie, is er steeds een duidelijke link naar het heden.

-  Door mensen ontstaan: het gebied is ‘man made’: met de voeten in het veen 

 en de handen in het riet. Zo is een prachtig gebied ontstaan om trots op te zijn.

-  Kleinschaligheid: het gebied leer je beter kennen en waarderen naarmate je er langer 

 en vaker verblijft. De oproep is ‘go slow’: doe rustig aan en dompel jezelf onder. 

Iedere plaats, iedere kern, iedere bewoner en iedere ondernemer voegt een 

eigen hoofdstuk toe aan het gezamenlijke gebiedsverhaal. 



Nationaal Park Weerribben-Wieden: het verhaal van de natuur

In de Weerribben-Wieden ligt het grootste en mooiste laagveenmoerasgebied van Noordwest Europa. 

Water en land wisselen elkaar voortdurend af. Hierdoor is er leefruimte voor allerlei soorten planten 

en dieren.

Nationaal Park Weerribben-Wieden dankt  haar status mede aan de enorme soortenrijkdom. 

Je vindt er meren, sloten en vaarten,  hooilanden en weilanden, rietlanden, trilvenen en 

moerasbossen. En elk landschapstype is waardevol, omdat er andere planten en dieren in 

voorkomen. Er is een bijzondere flora, waaronder de moeraswolfsmelk, de parnassia en de 

groenknolorchis. En er is een bijzondere fauna, waaronder de grote vuurvlinder, de otter en de zwarte 

stern. In 2002 is de otter opnieuw uitgezet. De otter huist alleen in een kwalitatief hoogwaardige 

omgeving. De otter is dan ook een teken van goede natuurkwaliteit.

Het gebied bevat alle schakeringen in de ontwikkeling van open water tot moerasbos: oprukkende 

oeverbegroeiing en dichtgroeiend water, drijftillen, rietlanden en voedselarm grasland.

Duidelijk is dat het gebied door mensenhanden is ontstaan, met kaarsrechte kanalen en geulen, 

hooilanden en moerasbossen. Met weren, ribben en wieden.



Heeft u vragen over de huisstijl?

Neem dan contact op met:

MarketingOost,

Emmastraat 8

8011 AG Zwolle

info@marketingoost.nl

www.marketingoost.nl

038 - 421 67 98


