
Het Land van
Maas en Waal
Toolkit toeristisch recreatief beeldmerk
In deze toolkit staat beschreven hoe het beeldmerk voor 
het Land van Maas en Waal toegepast dient te worden.
Het gaat hier om een serie richtl�nen die zorgen voor
een uniforme weergave van het Land van Maas en Waal. Dit 
ondersteunt de herkenning en marketing van het streekmerk.

Alle conceptontwerpen die voortkomen uit de toolkit moeten 
worden voorgelegd aan Bureau Toerisme Land van Maas en 
Waal.
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Uitstraling
Het logo heeft een duidelijke relatie met de 
uitstraling van het Land van Maas en Waal. 
Een prachtige plek om de natuur te beleven 
en veelzijdige recreatie te ontdekken. Om op 
avontuur gaan en om tot rust te komen.

De tone of voice van het merk is eenvoudig, 
beknopt en vrolijk. Informatie die op een 
toegankelijke, optimistische en vriendelijke 
manier wordt gebracht. In communicatie is 
de mens het belangrijkst. De fotografie 
weerspiegelt de vrijheid en het zorgeloze. Er 
is vrijwel altijd één of meerdere personen in 
beeld in een frisse, natuurlijke, lichte sfeer.

Het beeldmerk is voorzien van twee golven 
die samen de rivieren de Maas en de Waal 
weergeven. 
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Primair logo
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Dynamisch logo
Het logo bestaat uit twee varianten zodat deze herkenbaar en toepasbaar is op verschillende uitingen. 
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Nunito Sans

Friendly Schoolmates

Het Land van Maas en Waal

A B C D E F G H I J K L M N 
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Opbouw beeldmerk
Het beeldmerk is opgebouwd uit een 2 lettertype families en twee kleuren met verschillende tinten. 
Het lettertype Friendly Schoolmates geeft een speels en vrolijk gevoel. Daarnaast is Nunito Sans 
een prettig leesbaar voor zowel print als online media. De twee kleuren staan voor geluk en de 
veiligheid wat het gebied zo kenmerkend maakt. De opbouw van het beeldmerk zorgt voor 
herkenbaarheid bij de consument en straalt een toegankelijk en optimistisch gevoel uit.

C: 87  M: 41  Y: 29  K: 12
R: 0  G: 110 B: 142

P: 7705 C
#006E8E

100% 80% 60% 40% 20%

C: 0  M: 28  Y: 93  K: 0
R: 255  G: 191 B: 0

P: 116 C
#FFBF00

100% 80% 60% 40% 20%
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Toepassing merk
Verwerking in het ontwerp Afstand
Het streekmerk kan direct in het ontwerp 
verwerkt worden.
Hierdoor kan het merk op een product
consequent worden doorgevoerd en er kan 
op de achterzijde extra informatie geplaatst 
kan worden (info, webadres).

Plaats het logo met voldoende afstand van 
de zijkanten. Houd hierbij rekening met 
onderstaande verhoudingen.
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Plaatsing Kleur

Toepassing merk

Plaats het logo het liefst in een hoek. Zorg er 
op die manier voor dat er zo min mogelijk 
overlap is met andere bestaande elementen 
op de verpakking / publicatie.

Kijk naar de achtergrond kleur van het 
ontwerp om het juiste logo te plaasen. 
Om een groot contrast te behouden kies je 
een variant die goed afsteekt tegen de 
achtergrond.
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Do’s

Dont’s
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Daar onder de

blauwe zonin de 
groene hemelligt het Land van

Maas en Waal

Daar achter de 
hoge bergen
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HetLandVanMaasEnWaal
15 min

Het bestaat echt, Het Land van Maas en Waal! 
Een plek waar je onbezorgd kunt genieten.

Like Comment Share

HetLandVanMaasEnWaal
15 min

SNEAKPEAK! Volgende week beginnen de pluk weken
bij de Zandroos in Druten! Kom jij ook?

Like Comment Share

HetLandVanMaasEnWaal
15 min

De koeien weer naar buiten en de biologische boer is 
er maar wat blij mee.

Like Comment Share

HetLandVanMaasEnWaal
15 min

Geniet van de rivieren die door het landschap meanderen 
met buitenpoldersen bloeiende fruitboomgaarden.

Like Comment Share

HetLandVanMaasEnWaal
15 min

In De Gouden Ham is meer dan genoeg te beleven. 
Zowel in als rondom het water is het heerlijk toeven.

Like Comment Share

HetLandVanMaasEnWaal
15 min

Opstapdagen Suppen. Dit wil je niet missen! 
Elke zaterdagochtend bij Camping ‘t Groene Eiland. 

Like Comment Share
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In 2020 is de campagne 'Je Voelt je thuis' toegevoegd aan de 
streekmerken in Rivierenland. De campagne heeft als doel om het 
gevoel van geborgenheid en veiligheid visueel te maken. Het 
campagnelogo of elementen ervan kunnen gecombineerd worden 
met het algemene beeldmerk.

Buttons met een knipoog naar...



FietsrouteK�k voor alle knooppunten op: www.landvanmaasenwaal.nl

Fietsroute

Start

K�k voor alle knooppunten op: 

www.landvanmaasenwaal.nl
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op de fiets in het
Land van Maas en Waal



www.landvanmaasenwaa
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w.landvanmaasenwaal.nl

Een koud drankje in het

Land van

Land van

www.landvanmaasenwaal.nl

Drink hier 
uw biertje

www.landvanmaasenwaal.nl
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www.landvanmaasenwaal.nl

Drink hier 

uw biertje





In 2020 is de campagne 'Je Voelt je thuis' toegevoegd aan de 
streekmerken in Rivierenland. De campagne heeft als doel om het 
gevoel van geborgenheid en veiligheid visueel te maken. Het 
campagnelogo of elementen ervan kunnen gecombineerd worden 
met het algemene beeldmerk.

Sticker
Het Land van Maas en Waal logo kan door 
middel van een sticker op het ontwerp 
geplaatst worden. Hierbinnen zijn 
meerdere varianten mogelijk. Zo is er ook 
een optie om een link naar de website toe 
te voegen, zodat de consument meer 
informatie en meer producten terug kan 
vinden.

De sticker maakt het mogelijk om het 
product de “het Land van Maas en Waal” 
naam mee te geven zonder het ontwerp 
zelf aan te passen.

Deze ronde vorm is enkel te gebruiken als 
sticker, niet als logo. De sticker is geen 
vervanging van het logo.
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het Land vanMaas & Waal
Spaarkaart



Bureau Toerisme Land van Maas en Waal
De Vlasman 5, 6669 ND Dodewaard

info@rivierenland.biz
www.rivierenland.biz

Telefoon 088 6363 888

Neem b� toepassingen anders dan het logo 
alt�d contact op met Bureau Toerisme 

Land van Maas en Waal. 

Bureau Toerisme Land van Maas en Waal is onderdeel van Bureau Toerisme Rivierenland. 

Bureau Toerisme Rivierenland is werkzaam voor de streken Betuwe, Bommelerwaard 
en Land van Maas en Waal. Deze authentieke streken zetten gezamenl�k Rivierenland 

op de kaart. 


