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PROPOSITIE

De Oude Hollandse Waterlinie loopt van Muiden tot aan Gorinchem en was bijna 350 jaar geleden 

onze redding in de oorlog tegen een Franse legermacht van 120.000 man. In 1672, bekend als  

‘het Rampjaar’, werd water voor het eerst grootschalig ingezet als verdedigingsmiddel. Door grote  

delen land onder water te zetten, kon de vijand niet verder. Was dit wel gelukt, dan spraken we  

wellicht Frans in plaats van Nederlands. De spannende gevechtshistorie van de Oude Hollandse  

Waterlinie is vandaag de dag nog altijd te ontdekken en te beleven. 

In het mooie Nederlandse landschap kun je de Oude Hollandse Waterlinie en haar verhalen beleven 

via activiteiten, routes en bezoeken aan het indrukwekkende Fort Wierickerschans en verdedigings-

werken zoals Slot Loevestein en Het Muiderslot. Ondermeer de prachtige vestingssteden Nieuwpoort, 

Gorinchem, Schoonhoven, Woerden, Oudewater en Naarden maken onderdeel uit van het militaire 

erfgoed en ademen de historie op unieke wijze uit. 



LOGO KLEUREN 

oranje/rood  pms warm red c 
  cmyk 0/83/80/0

blauw  pms cyan c
  cmyk 100/0/0/0

zwart  pms black c
  cmyk 0/0/0/100

pms  voor huisstijl drukwerk en zeefdruk

cmyk   FC (full colour) druk en printwerk 

 let op oranje/rood wordt in FC drukwerk altijd fletserDe logo’s zijn te downloaden op
www.oudehollandsewaterlinie.nl 



WEBSITE KLEUREN

oranje/rood  html #FF8000
    rgb 255/128/0

lichtblauw  html #F7FDFF
    rgb 247/253/100

donkerblauw html #003044
    rgb 0/48/68

html  kleurcodering websites

rgb  voor beeldschermgebruik (word, powerpoint, mail, ...)



LETTERTYPE HUISSTIJL

logo    Gotham Rounded Bold
    - kapitalen

koppen   Gotham Rounded Bold
    - kapitalen

platte tekst  Gotham Regular & Bold
    - onderkast

De fonts zijn te downloaden op
www.oudehollandsewaterlinie.nl 



Het logo staat bij voorkeur  
op een witte ondergrond.

Op een lichte ondergrond  
kan het logo in kleur geplaatst worden

(het middenbalkje kleurt met ondergrond mee).

Op een gekleurde ondergrond of een foto zou het logo 
in wit of zwart toegepast kunnen worden, voor het beste contrast.

LOGO TOEPASSING



LOGO TOEPASSING

Een combinatie met de afzender wordt gescheiden met een streep.
Houdt bij liggende logo’s dezelfde breedte aan als het ‘OHW logo’ en bij staande logo’s de hoogte.

Beide logo’s en de scheidingstreep leunen op dezelfde basislijn.



DIT  GEBIED  IS  ONDERDEEL  VAN

LOGO TOEPASSING



Woerden

Gouda

Gorinchem

Dordrecht

Utrecht

MuidenAmsterdam

Haarlemmermeer

LOGO TOEPASSING



Ter promotie van de waterlinie zijn er items te bedenken waarbij het logo  
losgetrokken mag worden. Denk daarbij altijd aan de bezoeker.

Het beeldmerk groot plaatsen 
en kiezen voor een website vermelding, omdat 

een tas overal komt en nieuwsgierig maakt.

Banieren met aangesneden beeldmerk 
mag op plaatsen waar de bezoeker al weet 

 waar hij is of naartoe gaat.

Beeldmerk zonder tekst op bijvoorbeeld 
een pin kan als souvenir als de bezoeker 
er is geweest en bekend is met het logo.

LOGO VARIATIE IN TOEPASSINGEN



VOORBEELD ADVERTENTIE

ONTDEK DE OUDE  
HOLLANDSE WATERLINIE

Er is hard gevochten tegen onder meer  
de Fransen en soldaten uit andere landen,  
die Holland en zijn rijkdom wilden over
meesteren. De slimme manier waarop  
water werd ingezet als een verdedigings
middel spreekt vandaag de dag nog altijd  
tot de verbeelding. 

De eeuwenoude Oude Hollandse Waterlinie is een icoon  
in het Nederlandse landschap en was van enorm belang  
voor het behoud van Holland in de 17de en 18de eeuw. 

SCHATBEWAARDER  
VAN HOLLAND
MET EEN SPANNENDE GEVECHTSHISTORIE

Negen fraaie vestingsteden, waaronder 
Schoonhoven en Nieuwpoort, markeren samen 
met Fort Wierickerschans, Slot Loevestein en 
het Muiderslot, sluizen en inundatiegebieden  
de Oude Hollandse Waterlinie. Ervaar de  
schatten van de Oude Hollandse Waterlinie  
via de vele wandel en  fietsroutes, over
nachtingsmogelijkheden en evenementen.

Kijk op geschiedenis 
vanzuidholland.nl/ 

oude-hollandse-waterlinie 
 voor meer informatie 

en uittips



Gebruik luchtfoto’s wanneer je het strategische 
landschap van de OHW wilt uitdragen of wanneer 
je de structuur van een vestingstad wilt laten zien.

Gebruik foto’s met mensen wanneer er 
activiteiten gecommuniceerd worden of wanneer 

het belangrijk is dat bepaalde doelgroepen
(recreanten, gezinnen, zakelijke markt) zich

aangesproken moeten voelen.

FOTOGRAFIE GEBRUIK
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