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01 Logo
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Hoofdlogo
Het Scheldeland-logo is opgebouwd uit verschillende lagen. De vorm van het symbool 
verwijst naar de bewegingen van water, en dus van de rivieren Schelde, Dender en  
Rupel. De kleuren zijn ook een verwijzing naar water en natuur, die de regio typeren. 
De twee helften van de S in het midden van het symbool zijn een grafische voorstelling 
van natuur en cultuur die samenkomen. Het logo kan zowel met als zonder baseline  
gebruikt worden.

Hoofdlogo
Op een witte/lichte, blauwe of groene achtergrond

Hoofdlogo  
zonder baseline
Op een witte/lichte, 
blauwe of groene  
achtergrond
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Logo liggende versie
Het Scheldeland-logo kan ook in een compactere versie gebruikt worden. Hierbij staat 
de baseline altijd rechts van het symbool naast elkaar.

Logo liggende versie
Op een witte/lichte, blauwe of groene achtergrond



7

Symbool
De compacte S-vorm van het Scheldeland-logo kan ook op zichzelf staan en gebruikt  
worden als symbool. Het symbool wordt gebruikt wanneer de huisstijl reeds  
toegepast wordt, maar het toch nuttig is om een extra herkenbaar element toe te  
voegen. Het symbool kan ook nuttig zijn wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is, 
maar er toch nood is aan een krachtig grafisch beeld. Bijvoorbeeld als profielbadge op 
de socialemediakanalen. 

Symbool blauw
Op een witte/lichte achtergrond

Symbool groen
Op een blauwe achtergrond

Symbool blauw
Op een groene achtergrond
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Logo witruimte
Het Scheldeland-hoofdlogo heeft nood aan witruimte rondom en mag niet tegen een 
boord of andere tekst geplakt worden. De minimale ruimte rondom het hoofdlogo 
met baseline is zowel links als rechts, boven en onder 1 keer de hoogte/breedte van 
het symbool. Hetzeflde geldt voor de minimale ruimte rondom het hoofdlogo zonder  
baseline.

1x hoogte  
symbool

1x hoogte  
symbool

1x hoogte  
symbool

1x hoogte  
symbool

1x breedte 
symbool

1x breedte 
symbool

1x breedte 
symbool

1x breedte 
symbool

Witruimte hoofdlogo met baseline Witruimte hoofdlogo zonder baseline
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Logo liggende versie witruimte
Ook de liggende versie van het logo heeft nood aan witruimte rondom en mag niet tegen 
een boord of andere tekst geplakt worden. De minimale ruimte rondom het liggende logo 
is zowel links als rechts, boven en onder 1 keer de hoogte/breedte van het symbool. 

1x hoogte  
symbool

1x hoogte  
symbool

1x breedte 
symbool

1x breedte 
symbool

Witruimte hoofdlogo met baseline
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Symbool witruimte
De minimale witruimte rondom het symbool is zowel links als rechts, boven en onder  
1 keer de hoogte van het symbool.

Witruimte symbool

1x breedte 
symbool

1x breedte 
symbool

1x hoogte
symbool

1x hoogte
symbool
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Logo grootte
Het Scheldeland-hoofdlogo kan gebruikt worden tot het logo een breedte heeft van 
30 mm. Wanneer de breedte kleiner is dan 30 mm, is de tekst niet meer goed leesbaar.
Bij de liggende versie is de minimum breedte 40 mm.

30 mm breed of breder

40 mm breed of breder
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Logo don’ts
Het Scheldeland-logo bestaat uit één geheel en mag dus nooit manueel 
aangepast worden. Op deze pagina vind je enkele voorbeelden van te 
vermijden manuele aanpassingen.

De S in de vorm van grootte  
veranderen

De tekst naar rechts 
verschuiven

Logo-symbool 
kantelen

Kleuren
aanpassen

Achtergrondschaduw 
toevoegen

Grootte symbool 
aanpassen
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02 Kleur
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Hoofdkleuren
Scheldeland heeft twee primaire huisstijlkleuren: donkerblauw 
en groen. Deze worden gebruikt als achtergrondkleur en  
tekstkleur. 
De secundaire huisstijlkleur is wit. Het zorgt voor rust en  
ademruimte in de huisstijl. Wit wordt als tekstkleur en achter-
grondkleur gebruikt. 

Primaire kleuren

Tekst of achtergrond Tekst of achtergrond Tekst of achtergrond

Secundaire kleur

Donkerblauw

CMYK 100  45  0  45

RGB 0  85  135

HEX #005587

PANTONE 7692

AVERY  795 PF Delft Blue

NCS  S 4050-R90B

Groen

CMYK 35  0  18  0

RGB 160  209  202

HEX #A0D1CA

PANTONE 7464

AVERY  536 EF Gloss Mint/965 SC Mint

NCS  S 1030-B90G

Wit

CMYK 0  0  0  0

RGB 255  255  255

HEX #FFFFFF

PANTONE /

AVERY  700 PF   
NCS  S 0300-N       
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03 Typografie
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Hoofdfont titels
Neuzeit Grotesk is het gebruikte schreefloze titelfont voor alle huisstijl- en print- 
toepassingen. Het font wordt enkel gebruikt voor titels/tussentitels en eventueel  
headliners. De gewichten regular en bold worden gebruikt.  
De fontfamilie is te verkrijgen via Adobe fonts.

Aa
Neuzeit Grotesk Regular
Headliners/titels

Bb
Neuzeit Grotesk Bold
Titels

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
@&ç()+%*”’!?;:,. 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
@&ç()+%*”’!?;:,. 1234567890
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Hoofdfont bodytekst
Gibson is het schreefloze bodytekstfont voor alle huisstijl- en printtoepassingen.  
Het font wordt enkel gebruikt voor de bodytekst en eventueel eens een titeltje.  
De gewichten light, book, medium, semibold en bold worden gebruikt, alsook alle  
italic versies ervan. Als er woorden uitgelicht moeten worden, kan dit met het gewicht 
semibold of bold. De fontfamilie is te verkrijgen via Adobe fonts.

Aa
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
@&ç)(+%*”’!?;:,. 1234567890

Gibson Light
Bodytekst

Bb Bb

Bb Bb

Gibson Book
Bodytekst

Gibson Medium
Bodytekst/titeltje

Gibson SemiBold
Woord(en) uitlichten/titeltje

Gibson Bold
Woord(en) uitlichten/titeltje
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Fonts Office toepassingen
Voor de opmaak van bijvoorbeeld offertes en facturen in Microsoft Word,  
wordt een alternatief font gesuggereerd dat standaard geïnstalleerd is op 
elke computer. Dit font is Arial en wordt gebruikt voor titels/tussentitels en 
doorlopende bodytekst.

Let op: de primaire fonts blijven Neuzeit Grotesk en Gibson. 
Arial is enkel te gebruiken bij toepassingen waarbij de 
primaire fonts onmogelijk gebruikt kunnen worden.

Aa
Arial Regular
Doorlopende tekst

Bb
Arial Bold
Titels/tussentitels/headliners

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
@&ç()+%*”’!?;:,. 1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
@&ç()+%*”’!?;:,. 1234567890
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Huisstijl
elementen
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Geometrische vorm 
De geometrische vorm van het Scheldeland-logo waarin de S staat, wordt ook gebruikt 
als element in de huisstijl.
1)  Er kan een foto in geplaatst worden. 
2)  Het kan onderaan een advertentie/affiche/... geplaatst worden als extra laag.  
 Hierop kan eventueel een headliner of tekst gezet worden.

1 2

#expeditiescheldeland

Gentbrugse Meersen

Gent

Een verborgen 
groene parel 
vlakbij Gent 5

Oog in oog met 
gallowayrunderen  
in de Kalkense 
Meersen
Hebben wij even geluk! Het weekend kondigt zich  
zonovergoten aan. Net nu we een dichtbijtrip in  
Scheldeland mogen beleven. We trekken op verkenning door 
de Kalkense Meersen en gaan bootje varen op het Donkmeer. 
We wandelen met alpaca’s langs de  
Scheldeoevers en beklimmen zelfs enkele stuifduinen. Voor 
instant gezinsgeluk hoef je het niet ver te zoeken.

@withkidsontheroad

Reizen met kinderen is helemaal zo moeilijk niet. Dat bewijzen 
Katrien en Ludovic met hun blog withkidsontheroad. (www.
withkidsontheroad.com). “Wij zijn een doodnormaal gezin met 
een doodnor-male passie: reizen!”, klinkt het op hun blog. Al van 
jongsaf aan gaan Bas en Elodie mee op reis. Op hun blog delen 
Katrien en Ludovic naast prachtige foto’s ook al hun ervaringen en 
tips & tricks. De reisartikels worden afgewisseld met stukjes over 
mode, de dada van Katrien.
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Halve cirkel 
Een ander voorkomend huisstijlelement is de halve cirkel die de S vormt in het logo.
1) Kan gebruikt worden als achtergrond bij nummering of decoratief element.
2) De S vorm kan ook volledig gebruikt worden om er een foto in te plaatsen.

1 2
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05 Toepassingen
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Toepassingen online
Website
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Toepassingen online
Nieuwsbrief
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Toepassingen online
Social media Facebook banner
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Toepassingen online
Social media Instagram: posts
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Toepassingen online
Social media Instagram: stories
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2 3

07
withkidsontheroad.

61
Håndbagage

79
Reistebrij

97
Dichtbij & Ver Weg

25
getoutoftown

43
Roeckiesworld

OOG IN OOG MET GALLOWAYRUN-
DEREN IN DE KALKENSE MEERSEN

Groene stiltegebieden, unieke biotopen 
en karaktervolle waterwegen: de natuur 
in Schelde-land is even innemend als 
rustgevend. Withkidsontheroad. ging op 
stap langs enkele van de mooiste plekjes 
van de regio.

ZALIGE RUST LANGS DE SCHELDE 

In Scheldeland draait het leven naast, rond 
en op het water. Sylvie van getoutoftown 
fietste en wandelde samen met haar gezin 
op het ritme van de Schelde en maakte 
kennis met het meest authentieke  
Scheldeland.

Mijn Scheldeland, jouw vakantieland
Met de Schelde, Dender en Rupel als voornaamste 
rivieren wordt het unieke landschap in Scheldeland 
bepaald door deze waterwegen. Ook in bijna elk 
aspect van het leven hier staat water centraal. 
De verhalen van onze zes bloggers zijn hiervan het 
perfecte bewijs. Laat je inspireren door hun liefde voor 
deze regio en ontdek wat Scheldeland zo mooi en 
uniek maakt.

Mijn Scheldeland, 
jouw vakantieland

115 131

AALST EN DENDERMONDE ANDERS 
BEKEKEN 

Twee folkloristische steden vol werelderf-
goed, charme en een verrassende  
geschiedenis: Bart van Roeckiesworld 
ontdekte de geheimen van én de gezonde 
rivaliteit tussen Aalst en Dender-monde. 

OP BIEREXPEDITIE DOOR  
SCHELDELAND 

Wie Scheldeland zegt, zegt bier. Glenn 
van Reistebrij ontdekte de diepgewortelde 
biercul-tuur die de regio zoveel smaak en 
karakter geeft en ging proeven bij een van 
onze brouwerijen.

GEHEIMPLEKKEN IN HET LAND  
VAN STILLE WATERS 

In Scheldeland word je altijd met de  
glimlach ontvangen, zo ondervond ook 
Sam De Bruyn. Hij ging op zoek naar 
verborgen plekjes, prachtige kastelen en 
charmante cafés in onze gastvrije regio.

HOE HET BAKSTEENVERLEDEN HET 
LANDSCHAP KLEURT 

Het nautisch-industriële verleden langs 
de Scheldelandse waterwegen liet een 
blijvende indruk op het landschap achter, 
zo ondervonden Werner en Myriam van 
Dichtbij & Ver Weg. Een verhaal over 
erfgoed, klei en baksteen. 

PRAKTISCHE INFOROUTEBOEKJE

#expeditiescheldeland

Toepassingen print
Vakantieboek
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#expeditiescheldeland

Gentbrugse Meersen

Gent

In de natte graslanden komt de grutto veel 
voor. Deze speelse weide-vogel is vooral 
te herkennen aan zijn roep ‘utto, utto, 
utto’. 

Het knooppuntenspel

Bas neemt stoer de leiding en maakt van 
de knooppuntenwandeling een echt 
spel. Bij elke wegwijzer zorgt hij voor de 
nodige instructies zodat we zeker niet ver-
dwalen. Elodie kijkt ernaar en denkt er het 
hare van. Het leuke aan dit gebied is de 
variatie. Na het openen van een houten 
poortje lijkt het wel alsof we opnieuw in 
een andere wereld belanden.
Plots staan we oog in oog met een kudde 
gallo-wayrunderen. De harige en zachtaar-
dige grazers zijn gewend aan wandelaars 
en grazen rustig voort. Deze winterharde 
dieren vertoeven zo goed als het hele jaar 
door in het natuurgebied. Elodie plukt een 
veelkleurig boeketje bloemen met een 
lichte voorkeur voor gele bloemen en Bas 
controleert de stevigheid van enkele ster-
ke takken van oeroude bomen. Hij houdt 
van het be-tere klimwerk. Iets wat hij in de 
Kalkense Meersen volop kan bewijzen.
Dijken beschermen het omliggende land-
schap tegen eventuele overstromingen. 
Bovenop de dijken krijgen we telkens een 
mooi uitzicht op de Schelde die zich traag 
een weg baant door deze natuurparel. 

Het wilgenkunstwerk Salicetum van land-
schaps-kunstenaar Will Beckers staat hier 
niet zomaar. Hij vlocht een duizendtal wil-
gentakken in elkaar. Het kunstwerk wordt 
jaar na jaar meer onderdeel van de natuur. 
Wilgen zijn onlosmakelijk verbonden met 
Scheldeland. Hier leefden vroeger veel 
man-denvlechters en klompenmakers die 
dankbaar gebruik maakten van wilgen. 

“De harige en zachtaardige  
gallowayrunderen zijn  
gewend aan wandelaars”

Een verborgen 
groene parel 
vlakbij Gent

Sylvie van getoutoftown ging met de 
kinde-ren op stap in de Gentbrugse 
Meersen, op een boogscheut van Gent 
en ontmoette er natuurgids Marnix.

“Voor elk wat wilds”, zegt onze natuurgids 
Marnix bij wijze van begroeting. Hij neemt 
ons mee op ontdekking doorheen het uitge-
strek-te gebied. De kinderen zijn helemaal 
weg van het blotevoetenpad. Ze wandelen 
door gras, over aarde, stenen, in het water 
en door de drassige modder. Heerlijk!

In het Vredesbos beklimmen we een acht 
meter hoge wapperende vredesvlag, een 
mo-nument waar we een mooi panorama 
krijgen over het 276 hectare grote gebied.
Wat verder houden we halt bij het  

geboortebos. Voor elke pasgeboren  
Gentenaar wordt hier sinds 2009 een  
boom aangeplant.

Elk deel van het geboortebos heeft een 
mo-nument met de namen van de kindjes 
die dat jaar geboren zijn. Het leven vieren 
midden in de natuur, het heeft wel iets. 

Ten slotte neemt Marnix ons mee naar zijn 
favoriete plekken: De Voshoek “omwille van 
zijn prachtige uitzicht”, en het amfi theater 
“omdat het er zo stil is”. De naam van de 
Voshoek komt trouwens van Luc De Vos, de 
overleden zanger van Gorki, die dit als zijn 
favoriete plekje beschouwde.

Ontdek deze groenpool van Gent via  
www.stad.gent/gentbrugse-meersen.

TIP VAN 

GETOUTOFTOWN

Geniet van een bosbad

Het Kolenbos was een machtig woud dat 
zich lang geleden uitstrekte van de Rijn tot 
de Noordzee. Drie bossen in Scheldeland 
stammen er van af.

In het Neigembos in Meerbeke en het Kravaal-
bos in Meldert vind je diep uitge-sneden val-
leien. In beide bossen rolt de boshyacint in het 
voorjaar haar blauw-paars bloementapijt uit. 
Het eeuwenoude Buggenhoutbos staat vol 
woudreuzen en is een echt wandel-, jog- en 
ravotparadijs. De belevingsgids Woudlopen 
wijst je de weg door deze bossen.  

Kom er wandelen via  
www.scheldeland.be/woudlopen.  
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Scheldeland

Je kortbijtrip  
begint hier
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Met de Schelde, Dender en Rupel als voornaamste 
rivieren wordt het unieke landschap in Scheldeland 
bepaald door deze waterwegen. Ook in bijna elk 
aspect van het leven hier staat water centraal. 
De verhalen van onze zes bloggers zijn hiervan het 
perfecte bewijs. Laat je inspireren door hun liefde voor 
deze regio en ontdek wat Scheldeland zo mooi en 
uniek maakt.

Mijn Scheldeland, 
jouw vakantieland
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AALST EN DENDERMONDE ANDERS 
BEKEKEN 

Twee folkloristische steden vol werelderf-
goed, charme en een verrassende  
geschiedenis: Bart van Roeckiesworld 
ontdekte de geheimen van én de gezonde 
rivaliteit tussen Aalst en Dender-monde. 

OP BIEREXPEDITIE DOOR  
SCHELDELAND 

Wie Scheldeland zegt, zegt bier. Glenn 
van Reistebrij ontdekte de diepgewortelde 
biercul-tuur die de regio zoveel smaak en 
karakter geeft en ging proeven bij een van 
onze brouwerijen.

GEHEIMPLEKKEN IN HET LAND  
VAN STILLE WATERS 

In Scheldeland word je altijd met de  
glimlach ontvangen, zo ondervond ook 
Sam De Bruyn. Hij ging op zoek naar 
verborgen plekjes, prachtige kastelen en 
charmante cafés in onze gastvrije regio.

HOE HET BAKSTEENVERLEDEN HET 
LANDSCHAP KLEURT 

Het nautisch-industriële verleden langs 
de Scheldelandse waterwegen liet een 
blijvende indruk op het landschap achter, 
zo ondervonden Werner en Myriam van 
Dichtbij & Ver Weg. Een verhaal over 
erfgoed, klei en baksteen. 

PRAKTISCHE INFOROUTEBOEKJE

#expeditiescheldeland
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Vragen over het gebruik van deze huisstijl?
Contacteer De Barbaren op hello@debarbaren.be

The end


