
Wat hebben we 
gedaan?
•  Ons gemeentewapen (logo) is 

gedigitaliseerd. Zo is in al onze 
uitingen (digitaal en print) ons 
logo nu scherp. Tegelijkertijd 
hebben we het gemeentewapen 
gemoderniseerd, maar herken-
baar gehouden. Sommige lijnen 
zijn strakker, het kleurcontrast is versterkt en het lettertype is 
vernieuwd en krachtiger. Het kan nu weer jaren mee!

•  We hebben vastgelegd welke lettertypes we wanneer 
gebruiken. Deze lettertypes (Ubuntu en Frutiger) gebruiken 
we in drukwerk voor standaard teksten. De schuine letter 
(Quintus) gebruiken we voor accenten.

•  We gebruiken kleuren op basis van de monumentale  
kleurenwaaier. Dit zijn historische tinten die al eeuwen 
worden toegepast bij Nederlandse rijksmonumenten. 

•  We vatten in een centrale kernboodschap en slogan samen 
wat Oudewater Oudewater maakt: Natuurlijk, Historisch & 
Kleurrijk. Ofwel: de Magie van Oudewater.

VERNIEUWING HUISSTIJL
Themapagina

In Oudewater was de 
gemeentelijke huisstijl 
niet goed vastgelegd. 
In combinatie met de 
nieuwe stadspromotie 
van Oudewater hebben 
we dat direct aangepakt. 
Een huisstijl bevordert de 
herkenbaarheid van de 
gemeente. 

Het verhaal van 
Oudewater
Het ‘merk’ Oudewater is nu niet uniform en consequent. 
Hierdoor stralen we als stad niet de kracht uit die we hebben 
en wordt er vaak iets vergeten. Daarom vatten we ‘het verhaal 
van Oudewater’ samen in drie pijlers:

1. Natuurlijk Oudewater
Stad midden in het groen, midden in het Groene Hart. 
Karakteristieke knotbomen, weilanden en sloten/rivieren. Veel 
agrarische ondernemers. Hier wordt ons voedsel gemaakt, van 
massaproductie tot de lekkerste streekproducten. Bovendien 
een heerlijk gebied om lekker te vertoeven, te recreëren of 
te sporten. Rust, ruimte en vergezichten. Deze pijler is in 
de kernboodschap herkenbaar als golven die het water in 
Oudewater voorstellen.

2. Historisch Oudewater
Oudewater is een historische vestingstad, heeft de grootste 
monumentendichtheid van Nederland en kent bijzondere 
musea. De vele monumentale panden, kerken, grachten en 
de reeks aan historische gebeurtenissen, verhalen en personen 
die de gemeente kent, geven invulling aan dit thema. Deze 
pijler komt terug in het gebruik van monumentale kleuren in 
de huisstijl. 

3. Kleurrijk Oudewater
Oudewater is een kleinschalige, bruisende, levendige en 
ondernemende stad. Heeft een sfeervolle binnenstad 
met exclusieve producten, diensten en gerechten. Talloze 

ondernemers, een gevarieerd (culinair) horeca-aanbod, 
vele evenementen, een bruisende kunst- en cultuursector 
en een kleurrijke bevolking. Geelbuiken, gevormd door 
een rijke geschiedenis, met een sterke gemeenschapszin, 
zelfredzaamheid en eigen autonomie. Karakters die kleur 
geven aan de stad. Deze pijler is zichtbaar door de sprankeling 
in het beeldmerk en het bekende vierblad uit de vlag. 

Dit alles samen heeft als resultaat:

MERGELWIT

OKERGEEL

MONUMENTEN
GROEN

RIJKS GROEN

ENGELS ROOD

We werkten ook de onderdelen van de kernboodschap uit, 
zodat we deze flexibel kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:
•  Natuurlijk Oudewater in communicatie over bijvoorbeeld  

ons buitengebied. 
•  Historisch Oudewater in communicatie over bijvoorbeeld de 

gebouwen of de touw- of heksengeschiedenis. 
•  Kleurrijk Oudewater als we bijvoorbeeld iets vertellen over 

wat er in Oudewater te beleven valt.


