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Eén eiland, één merk

Voorwoord

Voorne-Putten is een prachtig eiland met vele gezichten. Een eiland met grensoverschrijdende
mogelijkheden. Een eiland waar recreatie en toerisme een belangrijke motor vormt voor de
economie.
(Zakelijke) toeristen weten de losse mogelijkheden die het eiland biedt al wel te vinden.
Maar Voorne-Putten mist een grote kans door zich niet als een geheel te profileren. Juist de
combinaties die een bezoeker kan maken op het eiland, maakt het extra aantrekkelijk.
De gemeenten hebben de handen ineen geslagen en willen, natuurlijk samen met de toeristische
ondernemers, de economische betekenis van toerisme en recreatie voor het eiland versterken.
Naast inspanningen die voor de bezoekers niet zichtbaar zijn, vraagt dit om een helder verhaal over
en een gezicht van het eiland. Een authentieke en aansprekende verwoording en visualisering van
wie en wat Voorne-Putten is.
Dit vraagt om een sterk merk. Een merk als paraplu om de bestaande a ctiviteiten en mogelijk
heden logisch te verbinden. Een merk als sturingsinstrument om te zorgen voor een consistent
en herkenbaar gezicht. Een merk als inspiratiebron om nieuwe en verrassende ervaringen te
ontwikkelen die men op Voorne-Putten kan ondergaan.
Een sterk merk vraagt om centrale regie, tijdens de implementatie maar daarna ook continue op de
strategie en de uitvoering. Deze regie is neergelegd bij .................................................. Voor de uitvoering vragen over de juiste wijze van toepassen van het merk - kunt u terecht bij: ..................................
De richtlijnen in deze merkmanual ondersteunen u bij het zichtbaar maken van het merk 'OpVoornePutten'. In de communicatie van samenwerkingsverbanden op het eiland maar ook in die van andere
publieke en private organisaties op het eiland. Juist die samenwerking in het ontwikkelen van
activiteiten en een aantrekkelijk aanbod is de sleutel voor het creëren van een bijzpondere wereld
op Voorne-Putten. Voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
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Opdrachtgever
Het merk 'Op Voorne-Putten' is ontwikkeld in
opdracht van de portefeuillehouders Recreatie
& Toerisme van het overlegorgaan 'Samenwerking Voorne-Putten'.

Merkorganisatie

Chapter

ORGANISATIE
VP BOARD

(RAAD VAN TOEZICHT)
GEMEENTEN

burgemeester(s)
wethouder(s)
ceo’s
ambassadeurs

Organisatie
....
Vragen
Vragen over de merkorganisatie 'Op VoornePutten? Vragen over het toepassen van het
merk?
............ kan u alle informatie geven.

THEMAGROEP
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Visie en missie
Positionering
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Het merk
Het merk ' Op voorne-Putten' wordt gedragen door
een aantal pijlers: de identiteit, de missie en visie
en de positionering van het merk.

Identiteit en kernwaarden

Identiteit

Visie
Het merk OP Voorne-Putten komt voort uit de identiteit van het eiland.
Sinds eeuwen is Voorne-Putten een onafhankelijk bastion. Cruciaal voor de verdediging. Onmisbaar
voor de handel. Een veilige omgeving voor mensen die vrij durven te denken.
Op het eiland leef je in evenwicht met het water en het land. Ruimte voor de natuur en het water
is belangrijk. Het herinnert aan waar ze vandaan komt en maakt je bewust van de gevaren en
tegelijkertijd van de unieke schoonheid en mogelijkheden zo direct binnen de invloedsferen van
de stad. Voorne-Putten is een eiland direct verbonden met de metropool. Deze uniciteit houdt het
eiland scherp. Ze weet wat ze wil en draagt dit ook uit. Trots op haar grens verwelkomt ze een ieder
die met haar het eilandzijn wil ervaren.

Kernwaarden
Het eiland kent drie kernwaarden: direct, onafhankelijk, evenwichtig
Direct
Voorne-Putten grenst aan Rotterdam, aan de Randstad. Is er nauw mee verbonden. Via water. Via
de weg. De mentaliteit van de haven vind je ook op Voorne-Putten. Hardwerkend. Nuchter.
En direct. Zeggen waar het op staat. Er niet omheen draaien. Dit komt mede voort uit de invloed van
Rotterdam waarvoor Voorne-Putten voor velen een uitvalsbasis was en is. Maar meer nog vanuit de
historie, toen Voorne-Putten zelf de haven voor Holland vormde.
Onafhankelijk
Onafhankelijkheid zit Voorne-Putten in het DNA. Verzet tegen buitenlandse machten, tegen het
water hebben het eiland en de inwoners geleerd om zelfstandig te zijn en te blijven. Maar onafhankelijk wil niet zeggen geïsoleerd. Als de voormalige handelspoort naar Holland en juist door de
geleverde strijd weet Voorne-Putten dat in samenwerking, met mens en natuur de sleutel tot
succes ligt.
Evenwichtig
Voorne-Putten en zijn inwoners leven sinds jaar en dag samen met de natuur. Tegen het water
wordt gestreden, maar ook van geprofiteerd. Van de vruchtbare grond wordt dankbaar gebruik
gemaakt. Het eiland biedt de mogelijkheid om het evenwicht (terug) te vinden. Te ervaren. VoornePutten heeft oog voor kwaliteit. Het moet goed zijn. Passen op het eiland. In balans.
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Het merk

Hoewel de implementatie van het merk
primair plaatsvindt ten behoeve van het
domein Recreatie en Toerisme, is het merk ook
ontwikkeld met oog voor de domeinen Wonen
en Werken.

Positionering

Het merk 'Op Voorne-Putten'
Op basis van de identiteit is de merkessentie* ‘Onbegrensd’ geformuleerd en uitgewerkt.

Onbegrensd
Een eiland. Of twee eilanden. Waar de Bernisse vastbesloten tussen stroomt. Het eiland
Voorne-Putten is een overgangszone tussen metropool, zee en land. Het verbindt het
stedelijk gebied van
Rotterdam met het landelijke Zeeland. Het is een grens. Tussen toen en nu, traditie en
toekomst. Een natuurlijke grens van water. De grens tussen werelden en gedachten. Deze
grenzen bieden onbegrensde mogelijkheden. Actief en passief. Mentaal en fysiek. En alles
wat daar tussenin zit.
Rationale
Voorne-Putten is een eiland. Onafhankelijk. Land omringd door een grens van water.
Voorne-Putten biedt unieke, grensoverschrijdende combinaties. Voorne-Putten overschrijdt
de grenzen tussen stad en land. Tussen industrie (haven) en ecologie (natuur). Tussen toen
(historie) en nu. Voorne-Putten stimuleert je grenzen over te gaan. Je ervaart er meer dan
je je voorgenomen had. Rust bovenop actie. Vermaak bovenop verdieping. Onverwachte
combinaties.
Voorne-Putten is een verzameling oorspronkelijke eilandjes, iets waar de vele dijkjes
aan herinneren. Als begenzing van de vroegere polders. Maar deze grenzen zijn nu
de verbindingswegen op het eiland. Vroeger was het de voorhaven van Rotterdam en
toegangspoort en verdedigingslinie van Holland.
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Positioneringsthema's

Positionering

Abbenbroek
Zuidland
Zwartewaal

Positionering

•

Thema's
Binnen het domein ' Bezoeken' staan vier
thema's centraal: water, natuur, (cultuur)
historie en haven.
In het verhaal over Voorne-Putten zijn deze
thema's steeds aanwezig.

•

Subthema's
De thema's worden specifiek gemaakt door
de subthema's. Binnen de subthema's worden
'iconen' onderscheiden die als bewijsvoering
worden opgevoerd voor de propositie van
Voorne-Putten
Voorne-Putten wordt in de communicatie
beschreven/geïllustreerd door combinaties van
thema's, van subthema's of van iconen van
diverse (sub)thema's.

Combitour haven van
Rotterdam - Voorne-Putten industrieel
Futureland toerisme
Stranden
Oostvoornse Meer
MV2
Jachthavens
Haringvliet
Watersportcentrum Hellevoetsluis
Brielse Meer
Duiken Oostvoornse Meer

Bernisse
Brielse Meer
Fluisterboot

zakelijk
verblijf

zee
meer

haven

watersport

water

Stranden Westvoorne
zee,
Voorne's Duin strand en
duinen
Slikken en schorren
Agrotoerisme
Agrarisch landschap landelijk
Veelheid aan dijkjes gebied
Infra fietsen/wandelen

haventjes
oude
kernen

rivieren
meren
kreken

natuur

Vesting Hellevoetsluis
Droogdok Jan Blanken maritieme
Steenen Baak historie
Vesting Brielle
80-jarige Oorlog
Watergeuzen

BEZOEKEN

(toeristisch product)

(cultuur)
historie
militaire
historie

Slot Ravesteyn
Brielle/Hellevoetsluis

monumenten

Geervliet
Heenvliet
Abbenbroek
Zuidland

historische
kernen

moderne
historie

Moderne architectuur Spijkenisse
Museumwoning 60's

= domein
= thema
=bewijsvoering
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Andere domeinen

Positionering

maar wel dichtbij grote stad
(Spijkenisse/Rotterdam)

rustig
wonen

•

Subthema's

wonen dichtbij de haven
werken in Rotterdam
‘bovenwinds’

Voor de domeinen 'wonen' en 'werken'
gelden dezelfde thema's als bij 'bezoeken'.
Als subthema's gelden de begrippen in de
afbeelding rechts.

werken
dichtbij
huis

water en groen
binnen 5 minuten in/dichtbij
natuur/
water

Rotterdams in mentaliteit (hardwerken, nuchter, no-nonsense)
Ondernemend, initiatiefrijk
Direct (attitude, zoeken naar verbinding)

WONEN

arbeidsethos
werken in de haven
werken in Rotterdam dichtbij
huis
werken
havengerelateerde bedrijven

haven grootste werkgever

vestiging
dichtbij
haven

kansen
haven
(37%)

WERKEN

transport
(bedrijven)
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Communicatieve vertaling

Positionering

Communiceren over en met
OP Voorne-Putten

wonen
dichtbij natuur/
water

(TOEKOMSTIGE)
INWONERS

verstedelijken

In dit schema zijn de verschillende merklagen
afgebeeld.

rustig/
landelijk
wonen

WONEN

verzorgen

In de kern staat de merkessentie: 'onbegrensd'.
Het is niet zozeer de bedoeling om dit steeds
letterlijk te gebruiken. Het dient vooral als
vertrekpunt om naar het merk te kijken, als
inspiratiebron en om keuzes te maken voor
communicatie over producten en diensten.

verwelverwennen
komen
grens
verdragen
vermengen
verbinding
verademen

merkessentie

vertragen
verruimen
veraangenamen

WATER

In de volgende ring staan de thema’s, een
clustering van wat er op en aan het eiland te
vinden is.
De volgende cirkel beschrijft de verschillende
ervaringen die je kunt ondergaan op het eiland,
binnen de thema’s.
De buitenste ring beschrijft op hoofdlijnen de
doelgroepen en kernboodschappen.
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verhalen

WATER
watersport

polders
duinen

HAVEN
zakelijk verblijfBEZOEKEN
industrieel toerismeverfrissen
oude haventjes
vermaken vergeten
verjongen
verkleuren

doelgroep
en kernboodschap

BEZOEKERS

contrasten/
combinaties

oude
haventjes

CULTUUR
direct

ondernemend

verankeren

transport

nuchter

werk
economie
ecologie

duinenzeeklei
water
land

CONTRASTEN

voorne
putten

landelijk
energie

rust
inspiratie

verbreden verbergen
verrassen
verkoelen
verdiepen

handel

arriveren
vertrekken

rotterdam

verplaatsen

internationaal
aanmeren/
aanleggen

ONDERNEMERS
(haven)
expertise
werknemers

verspreiden
verdienen
verladen

HAVEN

vestiging
dichtbij
haven

vervoeren

toevluchtsoord
knooppunt

toen-nu

verkennen
verbazen

versterken

rotterdamse
mentaliteit
(bescheiden)

daadkrachtig

evenwichtig

veranderen

ervaringen

verschillen

strijdbaar

ONBEGRENSD

strand

verheugen

verenigen

vestingen

klein-schailig

kreken

vereeuwigen

versoepelen

moderne
historie

eigenwijs

agrarische
traditie

dijken

verdwalen
thema’s

trots

ROOTS

verfraaien

verblijven

HISTORIE

individualiteit

poort naar
holland

verlokken

vereenvoudigen

EILAND

onafhankelijk

verdediging
(vestingen)

verlevendigen

verwisselen

80-jarige
oorlog

leven/
energie

veraangenamen

identiteit

rust

omringd door
water

dijken

verlangen

kernwaarden

verbinden
meerdere
eilanden

inpolderen

vernieuwen

De identiteit in de ring erna, geeft de
bouwstenen voor het verhaal over het eiland als
geheel, waar het voor staat en wat het bindt.

vertrouwen

verwonderen

verpozen

In de volgende ring staan de kernwaarden,
voorkomend uit de identiteit en richtinggevend
voor de communicatiestijl.

werken
dichtbij huis

verhuizen

arbeidsethos

WERKEN
verschepen
veredelen
versnellen

vertrekken

verstevigen
verleggen
vergaderen
verstillen
verlangzamen
verluchten
verzoenen
NATUUR
verduurzamen
verlichten
zee-strandverruilen
verwaaien
duinen-polderverminderen
vertoeven
wonen
verrijken
kreken-rivieren
dichtbij
werk
HISTORIE
maritiem-militair-modernmonumenten-kernen

WERKNEMERS
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III

Vrije ruimte rondom het woordmerk
Kleurvarianten
Niet doen: verkeerd gebruik
Minimumafmetingen
Kleurenpalet
Typografie (lettergebruik)
Papierformaten en stramienen
Beeld en voorbeelden
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Het woordmerk

Basiselementen

Woordmerk + pay-off

Het woordmerk bestaat uit vijf regels, in hoofdletters en in vijf verschillende kleuren.

OpVP Zeeblauw

C90 M20 Y0
PMS 2995c1 | 29952
R0 G150 B218

De eerste twee regels - de pay-off - bevatten
standaard de tekst '1 eiland, 2 werelden'., onder
elkaar geplaatst. Beide in blauwe kleuren.
'1 Eiland' benadrukt dat Voorne-Putten
weliswaar vroeger uit twee of zelfs meerdere
eilanden bestond, maar nu één eiland is.
'2 werelden' illustreert de diversiteit van
het eiland, haar verschillende landschappen en
het brede spectrum aan mogelijkheden voor
belevingen, toerisme, wonen en ondernemen.

OpVP HemelBlauw

C70 M0 Y15
PMS 298c1 | 2985u2
R43 G183 B209

OpVP Bosgroen

C75 M0 Y100 K15
PMS 363c1 | 369u2

De middelste regel bestaat uit het woord 'OP' in
groen. Ook dit woord onderstreept het begrip
'eiland'.
De onderste twee regels tonen de naam
'Voorne-Putten', in bruin en oker en ook altijd
onder elkaar geplaatst zonder streepje achter
'Putten'.

R55 G148 B40

OpVP Akkerbruin

C50 M75 Y75
PMS 4715c1 | 7516u2

Elke regel kent een vaste breedte, de woorden
worden op een maximale afmeting afgebeeld.

R147 G84 B68
OpVP StrandBruin

Het woordmerk kent een aantal dynamische
variaties in verschijningsvorm. De tekst van
de bovenste twee regels kan variëren al naar
gelang boodschap, doel en doelgroep. De
kleuren kunnen wisselen afhankelijk van de
ondergrond waarop ze worden geplaatst.
De varianten worden toegelicht in deze
merkmanual.
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C35 M40 Y70
PMS 465c1 | 466u2
R181 G151 B91

CMYK = fullcolour drukwerk

1

c = voor drukwerk op coated papier

PMS = drukwerk in Pantone kleuren

2

u = voor drukwerk op uncoated papier

RGB = beeldschermkleuren
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Woordmerk

Vrije ruimte

Vrije ruimte
De witte ruimte rondom het woordmerk
markeert de ruimte waarin geen andere teksten
of vormen worden geplaatst.
Wanneer het woordmerk wordt geplaatst op
een niet-witte ondergrond, wordt het witte
kader zichtbaar. Dit waarborgt een goede
leesbaarheid van het woordmerk.
De marge rondom de letters komt overeen met
de halve kapitaalhoogte van de letters in het
woord 'Putten'.
De ronde hoeken van het witte vlak komen
overeen met de radius van de hoeken in de
letter 'P' van 'OP'.
Verhoudingen
De onderlinge verhoudingen van de letters op
de vijf regels van het woordmerk staan vast.
Dat geldt ook voor de ruimte tussen de regels.
Bij de diapositieve versie zijn deze afstanden
afwijkend.
Voor de varianten waarin de bovenste regels
worden vervangen door een andere tekst,
wordt de lettergrootte van deze twee regels
bepaald door de hoeveelheid letters op een
regel. Uitgangspunt is dat de letters op een
maximale afmeting worden uitgevuld op een
regel.
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Basiselementen

Woordmerk

Diapositief

Gekleurde ondergrond
Wanneer het standaard woordmerk niet
optimaal leesbaar is, kan het diapositieve
woordmerk uitkomst bieden.
In deze versie van het woordmerk zijn de letters
wit en zijn de vijf kleuren horizontale banen
in de achtergrond van het kader geworden.
Waarmee op abstracte wijze een landschapsbeeld ontstaat:
• de bovenste twee banen suggereren een
lucht die van donkerblauw naar lichtblauw
verloopt naar de horizon tussen blauw en
groen;
• groen symboliseert het groene (duin- of
weide)landschap;
• daaronder de donkerbruine baan als symbool
voor de akkers in de polders;
• het landschap wordt compleet met de
lichtbruine baan onderaan die verwijst naar
de stranden van Voorne-Putten.
Als dit woordmerk op een gekleurde ondergrond
wordt geplaatst is het zaak te voorkomen dat
een of meer kleurbannen wegvallen tegen de
ondergrond.
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Alle kleurvarianten

Woordmerk

Veelkleurigheid
Het vijfkleurenwoordmerk (1) is de standaardversie. Deze wordt op witte of lichte ondergrond
afgebeeld. Of op een andere ondergrond. maar
slechts dan wanneer het contrast en daarmee
de leesbaarheid is gewaarborgd.
Wanneer het woordmerk niet in de basiskleuren
kan worden afgebeeld, zijn enkele alternatieven
beschikbaar. Deze worden op deze pagina
getoond.
Diapositief met kleurbanen
Deze versie (2) heeft witte letters met
gekleurde banen als ondergrond.

1 Standaardversie

2 Diapositief kleurenversie

3 Eenkleurenversie zeeblauw

3 Eenkleurenversie bosgroen

3 Eenkleurenversie akkerbruin

4 Zwart-wit versie

5 Diapositief witte versie

5 Diapositief witte versie

5 Diapositief witte versie

5 Diapositief witte versie

Eén kleur
Gebruik de eenkleurenversies (3) wanneer om
technische of economische reden versie 1 niet
kan worden gebruikt. De keuze voor een van de
kleuren is vrij.
Zwart
Als kleur niet mogelijk is - denk bijvoorbeeld aan
een dagbladadvertentie of zwart-wit printwerk
- is de zwartwitversie (4 het alternatief.
Wit
Het witte woordmerk (5 kan worden afgebeeld
op gekleurde ondergrond, op zwart of op
fotografie. De ondergrond kan een van de
basiskleuren zijn maar ook kleuren van derden
bij voldoende contrast.
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Basiselementen

Woordmerk

Beeldwoordmerk

Foto's op Voorne-Putten
Het woordmerk biedt de mogelijkheid om de
letters 'OP' te vullen met foto's. Uitgangspunt
is het combineren van twee tegenstellingen in
beeld, zie de uitleg op de pagina 24 'Beeldstijl'.
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Niet doen

Woordmerk

Goed gebruik
Gebruik voor goede reproductie van het
woordmerk altijd de digitale bestanden uit de
toolkit.
Voeg er niets aan toe, vervorm het woordmerk
niet en pas de richtlijnen toe conform de
voorbeelden in deze merkmanual.
Mocht zich een situatie vorodoen waarin de
beschikbare bestanden in de toolkit geen
oplossing bieden, neem dan contact op met :
...........
...........
Zij kunnen helpen bij het vinden van een goed
alternatief.
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Geen kleuren uit het palet gebruikt

Onvoldoende contrast

Geen outline toevoegen

Merk niet vervormen

Geen rastertinten gebruiken

Onvoldoende contrast gebruikt

Geen zwart woordmerk op
gekleurde ondergrond plaatsen

Geen schaduwen toevoegen-
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Niet te klein
Houd rekening met de leesbaarheid van het
woordmerk en plaats het woordmerk niet
kleiner dan de minimumafmetingen op deze
pagina.
Merk op dat de afmetingen voor drukwerk en
voor het beeldscherm verschillen.

Minimumafmetingen

Woormerk

12,5 mm

17,5 mm
136 px

Afhankelijk van de kleur ondergrond, bijzondere
reproductietechnieken of materialen, kan
het voorkomen dat er een grotere afmeting
moet worden gekozen om de leesbaarheid te
waarborgen.
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Minimumafmeting

Minimumafmeting

drukwerk

beeldscherm
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Digitale basisbestanden
Maak geen eigen versies van het woordmerk.
Dat resulteert in ongewenste afwijkingen.
Gebruik altijd de digitale bestanden uit de
toolkit.
Deze bestanden zijn beschikbaar op .......... /
verkrijgbaar bij .............
Kies het juiste bestandssoort voor de gewenste
gebruiksomgeving. EPS-bestanden voor
drukwerk, de andere formats voor gebruik op
het beeldscherm, Dit voorkomt kleurafwijkingen
en geeft de beste resultaten in resolutie en
kleurkwaliteit.

2

Woordmerk

Op Voorne-Putten | logo guide | beeldscherm

3

Toolkit

Waar wil je het woordmerkbestand voor gebruiken?
Waar wil je het logo voor gebruiken?

Waar wil je het logo voor gebruiken?

drukwerk

beeldscherm

drukwerk

pms
kleuren

full
color

kies

kies

eps
cmyk

eps
wit

beeldscherm
scherm

ms
oﬃce
kies
eps
pms uncoated

eps
pms

kies

gekleurde
ondergrond

kies
eps
pms
coated

eps
zwart

web

witte
ondergrond

kies

kies

kies

png

jpg

gif

OPVP-merk-5kl-100.png

Let op bij het kiezen van een bestand voor
drukwerk in pms-kleuren. Er zijn aparte
bestanden voor drukwerk op coated (gestreken)
en voor uncoated (ongestreken). Herkenbaar
aan de aanduiding 'pmsC' en 'pmsU' in de naam
van het bestand.

gekleurde
ondergrond

kies
png

OPVP-merk-5kl-100.png

OPVP-merk-pmsU.eps
OPVP-merk-pmsC.eps

OPVP-merk-5kl-100.jpg

OPVP-merk-zwart.eps

OPVP-merk-5kl-100.gif

OPVP-merk-wit.eps
OPVP-merk-cmyk.eps
OPVP-merk-blauw-cmyk.
drukwerk

|

beeldscherm

HollandSpoor | 130515

coated
uncoated
(drukwerk)

merk

drukwerk

hoge
resolutie
(beeldscherm)

|

beeldscherm

HollandSpoor | 130515

OPVP-merk-kleur-[c/u]-[100]-[hr].jpg
Op Voorne-Putten
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Kleur spreekt
De kenmerkende kleurencombinaties zorgen
voor consistentie en herkenbaarheid.
De kleurspecificaties voor de verschillende
gebruiksomgevingen zijn een hulpmiddel om,
ongeacht het platform, min of meer identieke
kleurstellingen te waarborgen. Het kleurenpalet
maakt het mogelijk om de communicatie van
Op voorne-Putten kleurrijk te laten zijn.
Kleurverschillen
Gebruik de officiële digitale bestanden voor het
woordmerk. Deze bevatten de juiste kleuren.
Houd er rekening mee dat door verschillen in
platform, reproductietechnieken, materialen
en ondergronden, de kleuren niet altijd exact
identiek kunnen zijn. Test vooraf en kies indien
nodig een goed alternatief.
Drukwerk
De kleuren voor drukwerk zijn gespecificeerd
in CMYK (fullcolour) en PMS (Pantone kleuren).
Voor PMS zijn de kleuren vermeld voor zowel
coated (c, gestreken) en uncoated 
(u, ongestreken) papier.
Beeldscherm
Voor elektronische media zijn de kleuren
gespecificeerd in RGB en hexadecimaal (web).

Kleurenpalet

Kleuren

Primaire kleuren

Full-colourdrukwerk
PMS-drukwerk
Beeldscherm
Web
Verven/lakken

OpVP Akkerbruin

OpVP Strandbruin

C70 Y15

C75 Y100 K15

C50 M75 Y75

C35 M40 Y70

PMS 2925c1 | 29252

PMS 298c1 | 2985u2

PMS 363c1 | 361u2

PMS 4715c1 | 7516u2 PMS 465c1 | 466u2

R0 G150 B218

R43 G183 B209

R55 G148 B40

R147 G84 B68

R181 G151 B91

# 00 93 d2

# 2b b7 d1

# 37 94 28

# 93 54 44

# b5 97 5b

RAL 5012

NCS S 1050-B3

RAL 6017

NCS S 5020-Y70R3

NCS S 3030-Y20R3

100-2420 Moss Green 50-918 Medium Brown

100-2429 Nevada Beige4+

942 Light Blue

832 Light Blue

907 Light Green

728 PF Caramel

727 PF Tan5

OpVP Paars

OpVP GeelGroen

OpVP Oranje

C62.5 M75 Y25

C25 Y100

M50 Y100

PMS 668c1 | 669u2

PMS 382c1 | 380u2

PMS 144c1 | 144u2

R121 G83 B128

R212 G215 B0

R242 G148 B0

Web

# FF DD 00

# D4 D7 00

# F2 94 00

Paint

RAL 4005

NCS S 0575-G60Y3

RAL 2000

4

5

4

4

5

5

4

5

Secondaire kleuren

Full colour print
PMS print
Screen

Plastic folie/film

100-2409 Aubergine4 100-449 LimeGreen4

100-717 Light Orange4

948 Purple

985 Springtime green 937 Morning Orange5

OpVP Pastel

OpVP Pastel

OpVP Pastel

OpVP Pastel

OpVP Pastel

OpVP Pastel

Zeeblauw

Hemelblauw

Bosgroen

Akkerbruin

Strandbruin

Orange

1

Voor coated papier

C22.5 M5

C17,5 Y4

C19 Y25 K4

C12,5 M19 Y19

C9 M10 Y17,5

M12,5 Y25

2

Voor uncoated papier

PMS 2905c1 | 2905u2

PMS 290c1 | 290u2

PMS 579c1 | 579u2

PMS 4755c1 | 4755u2

PMS 468

PMS 148

3

Natural Color system

R213 G227 B238

R222 G233 B246

R215 G226 B200

R223 G209 B200

R226 G221 B206

R247 G230 B199

Web

# d5 e3 ee

# de e9 f6

# d7 e2 c8

# df d1 c8

# e2 dd ce

# f7 e6 c7

4

3M™ Scotchcal™ 100

Paint

NCS S 0530-R90B3

NCS S 0510-R90B3

NCS S 1010-G70Y3

NCS S 2010-Y40R3

RAL 1014

NCS S 0530-Y30R3

5

Avery Dennison films

-

-

-

-

-

-

5

5

Pastelkleuren

Full colour print
PMS print
Screen

Plastic film
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OpVP Hemelblauw OpVP Bosgroen

C90 M20

100-57 Olympic Blue 100-453 Soft Blue

Plastic folie/film

Verven en lakken
Dit zijn nummers uit de RAL- of NCS-kleuren.
Plastics en folie
De kleurspecificaties van 3M Scotchcal en
Avery Dennison zijn leidend voor het gebruik
van folies films voor signing en belettering.

OpVP Zeeblauw

(geen RAL beschikbaar )
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Neo Sans Pro
Het primaire lettertype van Op Voorne-Putten
is de Neo Sans Pro. Een schreefloze, eigentijdse
letter met kenmerkende ronde hoeken.
Zijn uitgebreide reeks gradaties maken de letter
zeer geschikt voor alle vormen van drukwerk,
print, beeldscherm en web.
Alle gradaties van het lettertype kunnen
worden gebruikt. Maar beperk het aantal
gradaties binnen een communicatiemiddel en
kies combinaties met voldoende contrast.
Voor specifieke doeleinden of middelen worden
in deze merkmanual richtlijnen gegeven.
Verkrijgbaarheid
Neo Sans Pro is verkrijgbaar bij diverse leveranciers op het web in verschillende formats: OTF
voor drukwerk, TTF voor gebruik in MS Office en
WOFF, EOT en SVG voor webtoepassingen.

Typografie

Lettertype

Neo Sans Pro Light
Neo Sans Pro Regular
Neo Sans Pro Medium
Neo Sans Pro Bold
Neo Sans Pro Black
Neo Sans Pro Ultra

Alternatief lettertype
Wanneer de letter niet kan worden gebruikt
is de Calibri - ook met afgeronde hoeken - het
alternatief. Maar alleen voor teksten, niet in het
merk zelf..

Lettertypen Neo Sans Pro
+
Calibri
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Gradaties van de letter
Alle gradaties van het lettertype kunnen
worden toegepast. Creëer een duidelijk verschil
tussen bodytekst en koppen door lettergrootte,
kleur of in een gradatie. Houd minimaal twee
gradaties verschil aan tussen kop en bodytekst.
Dus bij een bodytekst in light moet de kop
minstens in medium worden gezet, bij een
regular tekst is de kop minimaal in bold.
Zetwijze
Verder gelden de volgende zetwijzen:
• linkslijnend, dus nooit centreren;
• de interlinie van de tekst bedraagt minimaal
25% van de corpsgrootte; dus bij een letter
grootte van 10 punt is de regelafstand
minimaal 12,5 punt;
• geen teksten geheel in kapitalen zetten;
• opsommingen worden voorafgegaan door
bullets; op het tweede niveau door een
liggend streepje;
• afbreken aan het einde van een regel alleen
bij lange, samengestelde woorden die op
de samenstellende delen kunnen worden
afgebroken.

Typografie

Typografie

Neo Sans Pro

Light

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Regular

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Medium

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Bold

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Black

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Ultra

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Light Italic
Italic
Medium Italic
Bold Italic

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890
The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890
The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890
The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Black Italic

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Ultra Italic

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Alternatief

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Calibri

The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890
The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890
The quick fox jumps over the lazy dog 12345678901234567890

Op Voorne-Putten MerkManual | v0.2 | Oktober 2013
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Beeld van een eiland
Naast verhalen zijn beelden (fotografie) de
manier om kennis te maken met het eiland
Voorne-Putten.
De richtlijnen voor het beeldgebruik in deze
manual creëren een herkenbare lijn in het beeldgebruik. Ze bieden kaders waarbinnen ruimte
kan worden gevonden om beelden te maken die
passen bij een specifieke communicatieboodschap, locatie, accommodatie of event en die
tegelijkertijd bijdragen aan het uitdragen van de
algemene stijl van 'Op Voorne-Putten'.

Beeld

Beeldstijl

De 'letterlijke' afbeeldingen laten een
konijn en een zeehond zien.
De impliciete boodschappen:
• natuur
• land en water
• rust en ruimte
• wandelen, fietsen, zwemmen en varen.

De 'letterlijke' afbeeldingen laten een

Onbegrensde contrasten en combinaties
We willen graag laten zien dat Voorne-Putten
meer is dan alleen dat strand, bosgebied
of vesting waar een bezoeker voor komt.
Voorne-Putten is niet alleen historie, niet alleen
watersport maar biedt volop mogelijkheden bekend en onbekend - om zowel het een als het
ander te bezoeken of te ervaren.
Dit willen we in beeld benadrukken door het
combineren van beelden. Inhoudelijke of visuele
contrasten die, door ze naast, onder, op of over
elkaar af te beelden, de rijkdom en verrassing in
aanbod van het eiland duidelijk maken. Daarmee
impliciet de merkessentie 'onbegrensd' communicerend.
Beelden met symboliek hebben in dit beeldspel
de voorkeur boven 'letterlijke' plaatjes. Er moet
ruimte zijn voor verbeelding, voor het invullen
van de boodschap door de kijker.

Op Voorne-Putten MerkManual | v0.2 | Oktober 2013

containerschip en een zwaan zien. De
impliciete boodschappen:
• economie en natuur
• haven Rotterdam en natuur dichtbij
• internationaal en lokaal
• groot en kleinschalig
• werken en recreëren.

De 'letterlijke' afbeeldingen laten twee
torens zien. De impliciete boodschappen:
• historische en hedendaagse 'uitkijktorens'
• historie en moderne tijd
• modern wonen in historische omgeving
• wonen en recreëren.
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(Voor)beelden

Beeldstijl

Inspiratie
De voorbeelden op deze pagina laten zien hoe
boodschappen kunnen worden gevisualiseerd.
Inspiratie om zelf aan de slag te gaan!
Beeldtaal
Ook in tekst wordt de merkessentie van
Op Voorne-Putten uitgedragen. Headings op
een omslag, een poster of een homepage zijn
een spel van contrasten en een combinatie in
woorden.

ONDERNEMEN&

GASTERUGNEMEN

Werken en recreëren, doelgroep ondernemers

55 OF 5,5

KM/UUR

OMHOOG
OMLAAG

'Actieve' en 'passieve' recreatie op en langs het

Hoog wonen en diep duiken. Wonen en recreëren

water van Voorne-Putten

op Voorne--Putten

NOORD

ZEE

ZEE

HAAS

ZUID
LAND

Gebruik van tegenstellingen creëert

Land en water. natuur en ruimte

samenhang: land en water. actie(f) en passie(f),
zee en land, noord en zuid
Op Voorne-Putten MerkManual | v0.2 | Oktober 2013
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Welkom op de grens

Markeren entrees van het eiland
Op plaatsen waar bezoekers het eiland
betreden - via de weg of het water - worden ze
welkom geheten 'Op Voorne-Putten'.
De boodschap kan worden afgewisseld met het
aankondigen van evenementen op het eiland.

Op Voorne-Putten MerkManual | v0.2 | Oktober 2013
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Portal 'Op Voorne-Putten'
Dé ingang voor bezoekers, bewoners en
ondernemers voor alle informatie over het
eiland, de gemeenten, de evenementen, enz.
Home

Bezoeken
Strand

Water

Verblijven
Duinen

Events
Uitgaan

Ondernemen

Eten en drinken

Wonen

Welkom ...

OP VP 2013

... op Voorne-Putten. een eiland,
omringd door een grens van water.
Voorne-Putten biedt unieke,
grensoverschrijdende combinaties.
Tussen toen en nu. Tussen haven
en groen, rust bovenop actie.
Onverwachte combinaties, je ervaart
hier meer dan je je voorgenomen had.
Voorne-Putten verbindt je dagelijkse
wereld met die van een eiland, Vrij,

April
____________________________
01
1-april-viering Brielle
Voorjaarsconcert Spijkenisse
06
06/07 Museumweekend
20/21 Kunstroute
Spijkenisse
30
Koninginnedag
Mei
____________________________
11
Nationale
molendag
18-20 Paardenmarkt Heenvliet
25
Bos & Burchtfair Oostvoorne
Juni
____________________________
Rockanje Classic Rockanje
01
22
Tractor Pulling Oudenhoorn
Juli
____________________________
28 juli Brielle Blues
Aug

Voorjaars
arrangement

Restaurant Aan Zee
Rockanje

© OpVoorne-Putten, 2013
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Gemeenten

Kunst en Cultuur

Winkelen

Contact

Zoeken

Home

Sport en recreatie

Bezoeken

Verblijven

Ondernemen
...

Route, weer
en verkeer
Rondje
VoornePutten
800 km
fietsplezier
routes

Events

Vestigen op Voorne-Putten

... op Voorne-Putten. Gemeenten
en ondernemers zetten in op een
betere economische positie voor de
regio. Uit onderzoek blijkt dat 90%
van de mensen Voorne-Putten niet
kent. Daarom moeten we werken aan
naamsbekendheid. In andere regio’s is
gebleken dat alleen een geografische

Vergader
arrangementen

Kitesurfing VP
OP Voorne-Putten
Rockanje 17 juni t/m 5 juli i

Volg ons op

Hotel Zuidland

© OpVoorne-Putten, 2013

Ondernemen

Huisvesting

Wonen

Netwerken

Gemeenten

Contact

Zoeken

Ondernemersloket

Netwerken
April
____________________________
01
06/07
media
20/21
voorne

coaching en loopbaanbegeleiding
Presentatie social
Business Club West-

Winkelhart

Mei
____________________________
11
18
25

OostvoornseZakenlieden
Ondernemingsvereniging Brielle
TOPVoorne-Putten


___________________________
________

Directe lijn
naar
Rotterdam

Wonen direct
bij je werk

Open
bedrijvendagen

12 oktober 2013
Spijkenisse

Volg ons op
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Merk 'Op voorne-Putten' als endorser
In de eigen communicatiemiddelen kan de
Op-VP-stijl integraal worden doorgevoerd,
met het woordmerk, de kleurencombinatie, de
typografie en het beeldgebruik.
Maar ondernemers, organisaties en gemeenten
wordt gevraagd het Op-VP-merk toe te voegen
aan hun eigen communicatie. In eerste instantie
om de naamsbekendheid van Voorne-Putten
te vergroten. Met uiteindelijk als omgekeerd
doel dat de reputatie van Voorne-Putten
positief gaat werken voor de bekendheid van
die ondernemers, organisaties, gemeenten en
events op het eiland.
De voorbeelden op deze pagina zijn suggesties
hoe het merk toe te voegen.

28JULI2014

28JULI2014

BRIELLE

BRIELLE

BLUES

BLUES

VOORNE
PUTTEN

VOORNE
PUTTEN

OP

2013
Voorbeeld van een poster van een

Vergelijkbare poster wanneer het

Idem met geïntegreerd iconisch beeld

festival waar Op-Voorne-Putten als

festival plaatsvindt onder de vlag van

van Brielle in het woordmerk.

een van de sponsoren met logo in de

Op-Voorne-Putten. Naam festival

footer staat.

geïntegreerd in het woordmerk.

Als webbanner op gemeentelijke websites en die van de VVV.
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Samen sterker
Het merk kan simpel worden toegevoegd aan
de communicatiemiddelen van gemeenten,
ondernemingen, organisaties en verenigingen op
het eiland. Kies een versie van het woordmerk
die past bij uw uitgave: bescheiden in de stijl
van een brochure of website, of juist opvallend.

Historische Wandeling Geervliet
Historische Wandeling Geervliet ©2006
Dit is een uitgave van de Gemeente Bernisse i.s.m. Stichting Oud-Geervliet
Fotografie: Debbie Maasdam & Albert Roodink. Opmaak: Debbie Maasdam
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GEMEENTE BERNISSE
Gemeenlandsedijk Noord 26
3216 AG Abbenbroek
Postbus 70 3218 ZH Heenvliet
Telefoon: 0181-667200
-16Fax: 0181-6632
postbus70@gemeentebernisse.nl
www.gemeentebernisse.nl

Historische Wandeling Geervliet
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Een voorbeeld hoe de VVV op Voorne-Putten
de beeldstijl van het OP-VP-merk adopteert
in haar app. Deze beelden worden gebruikt als
rubricering van informatie-onderdelen.

Evenementen(kalender)

Routes

Op Voorne-Putten MerkManual | v0.2 | Oktober 2013

Te doen

Overnachten

Te zien
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In 'OpVP-stijl'
Natuurlijk kan het Op Voorne-Putten-woordmerk
worden toegevoegd aan communicatiemiddelen
van ondernemingen en organisaties op het
eiland. Het is zelfs een voorwaarde om het merk
uit te bouwen.
Het is ook goed mogelijk om bij gezamenlijke
communicatie de Op-VP-stijl te adopteren en op
deze wijze samen het eiland en het gezamenlijke aanbod te benadrukken.
Zoals dit voorbeeld 'Happen en Trappen' laat
zien. Een landelijke actie die door een groep
ondernemers op het eiland in samenwerking
wordt gepromoot. Met een visuele presentatie
die aansluit bij de Op-VP-stijl.
De Op-VP-stijl wordt zichtbaar door combinaties
in woorden en beelden, door het kenmerkende
lettertype en de wijze waarop de woorden zijn
vormgegeven.
Dit voorbeeld is een suggestie, bedoeld ter
inspiratie om zelf aan de slag te gaan.

HAPPEN&
TRAPPEN
HAPPEN &
TRAPPEN

HAPPEN &
TRAPPEN

De heading 'Happen & Trappen' geïntegreerd in het

Een vorm van beeldrijm, het bord wordt gereflecteerd

Hier wordt de combinatie 'eten en fietsen' in een

Op-VP-woordmerk. De beeldcombinatie 'eten en

door het liggende fietswiel. Iets meer verbeelding

samenstellend beeld gevisualiseerd.

fietsen' g
 evisualiseerd in de letters van 'OP'.

dan de beeldcombinatie in het voorbeeld links.

De kleuren komen uit het kleurenpalet.

X

Onderaan een strook met logo's van deelnemende

Arrangementen combineren activiteiten en ondernemers op Voorne-Putten
Knipoog in tekst en beeld

Merk Voorne-Putten | presentatie TOPVoorne | HollandSpoor | 130416

47

ondernemingen aan weerszijden van het Op-VPwoordmerk.
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'App Voorne-Putten'
Ook op mobiele applicaties als Layar is het merk
aanwezig.
Of als 'belevingsgids op de iPad.

O nvo o rste lbaar
GRENS
We n s

Historie

VERDIE PE N

E N E RGI E
O nvoorst el ba a r

Inspanning

B A L A N S

GRENS

We n s

Ver zet

Inspanning

F a nt a s i e
M

M el odi eën

INSPIRATIE

O

AANME RE N

O
T R
N S
I D E E E

Ont m oet i n g

O verstee k

Polder
natuur

Fantasie

VERGETEN
VALLEI

Ve rzet

Natuur
verkennen

E NTRE E

B A L A N S

VE R AD E M I NG

Luc ht
ka st eel

Ges c h i eden i s

D I R E CT

A A N MEREN

Ongelofelijk

L E N T E

VE RBE E L DI N G

VERGETEN
VALLEI

Overga n g

VERBINDING

Kreken
natuur

VERBINDING

INSPIRATIE

Me lo die ë n

MORGE N

Ontde k ke n
CONTRAST

VE RKE NNING

H a r t stoc ht

OVE R K ANT

Zi nt u i gen

Strand
en water

M
O O
T R
N S
E E
I D E

Duin
natuur

OBSERVATIE

O ntmo eting

O ve rste e k
verfrissen

verdwalen

verdiepen

vergeten

verrijken

verstillen verwonderen

verbazen

verfrissen

verdwalen

verdiepen

vergeten

verrijken

verstillen verwonderen

verbazen

L E N T E
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Specifieke invulling
Het woordmerk kan in de twee bovenste regels
specifiek worden gemaakt voor een thema,
onderwerp, afzender, locatie, attractie of event.

ARCHITECTUUR

M ETRE S P ECTVOORDE

NATUUR

OP

WIEKEN
&WATER

OP

VOORNE

PUTTEN

VOORNE

PUTTEN

Op Voorne-Putten MerkManual | v0.2 | Oktober 2013

34

Home

Inspiratie

Verrassend aanwezig

Onbegrensd
De manieren waarop het merk zichtbaar kan
worden gemaakt, zijn 'onbegrensd'. Kies voor
verrassende plekken en momenten.
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Home

Banieren

Inspiratie

Markering
Banieren om een locatie of event te koppelen
aan 'Op Voorne-Putten'. Als welkomstgroet
of thematisch ingevuld zoals de onderste
voorbeelden die zijn gebruikt tijdens het
koninklijk bezoek aan Voorne-Putten.
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