
Dit is het huisstijlhandboek van GroenBlauw Enschede. Hier vind je de richtlijnen en adviezen 
op het gebied van bijvoorbeeld logo-, lettertype- en kleurgebruik, tone-of-voice en fotografie.
Mis je nog iets in deze gids of heb je een specifieke vraag?
Laat het ons weten via enschede@groenblauwenschede.nl.

GROENBLAUW ENSCHEDE

VERNIEUWDE

STIJLGIDS



Voor alle communicatiemiddelen gebruiken we voor de herkenbaarheid de GroenBlauw Enschede-tekst,  
zoals hieronder afgebeeld. Hoe deze tekst toegepast wordt, leggen we hieronder uit.

Op een witte achtergrond heeft de GroenBlauw 
Enschede-tekst een groene, blauwe of rode kleur. Op 
kleurvlakken of foto’s met voldoende contrast mag het 
logo ook in diapositief gebruikt worden.

We maken géén gebruik van slagschaduw of een glow 
rondom de tekst om het contrast te verhogen. Zorg er 
daarom voor dat bij een foto-ondergrond het relevante 
deel voldoende donker is.

De tekst dient altijd in dezelfde verhoudingen gebruikt 
te worden en niet ‘platgedrukt’ of breder gemaakt.

GROENBLAUW ENSCHEDE
Op een kleurvlak

GROENBLAUW ENSCHEDE

GROENBLAUW ENSCHEDE
Op een foto-ondergrond

GROENBLAUW ENSCHEDE
Op een witte achtergrond

De GroenBlauw Enschede-tekst mag in alle kleuren 
van het kleurenpalet gebruikt worden, maar de 
kleuren mogen niet gecombineerd worden. Dus 
een blauwe achtergrond met de tekst GroenBlauw 
Enschede in het groen mag niet. Zie hieronder.

GROENBLAUW TEKST

GOED OM TE WETEN



Voor projecten die specifiek een bepaalde gebied 
of wijk aangaan gebruiken we het zogenaamde 
‘project titel’. De titel van een communicatiemiddel 
bevat altijd de illustratie van een vogel, blad en 
drup zoals hiernaast getoond.

De locatie van het project wordt verwerkt in de 
titel van het communicatiemiddel. In het voorbeeld 
hiernaast is dat ‘Twekkelerveld’. Elders op de 
voorkant van de uiting moet ook de tekst GroenBlauw 
Enschede worden vermeld. In tekst zonder tekstkader. 
Zie hoofdstuk ‘voorbeelden’ om te zien hoe dit in de 
uitingen wordt toegepast.

Op een kleurvlak

De illustraties van de vogel, het blad en de drup 
worden gebruikt op de hoofdtitel en de subtitel op de 
voorpagina van het communicatiemiddel, als er een 
subtitel wordt gebruikt. Dit blok kan samen meerdere 
tekstvlakken bevatten. De illustraties worden niet op 
de overige titels gebruikt.

PROJECT TITEL

LET OP!

Op een foto-ondergrond

GROENBLAUW

TWEKKELERVELD

GROENBLAUW

TWEKKELERVELD

Op een witte achtergrond

GROENBLAUW

TWEKKELERVELD

Op een kleurvlak



We maken gebruik van de BC Sklonar font familie 
en de URW DIN semi condensed font familie. 

De hoofdtitel heeft altijd een kader om de tekst. Welke 
kleur dit kader heeft staat vrij. Bij de subtitel staat het 
vrij om wel of niet een kader toe te passen. Hetzelfde 
geldt voor kop 1.  

 
In de bodytekst mogen afzonderlijke woorden of 
zinsdelen in kleur worden geplaatst voor een hogere 
attentiewaarde.

Koppen zijn altijd in kapitaal en significant groter dan 
de intro- en bodytekst. De intro- en bodytekst zijn 

qua grootte gelijk aan elkaar. Het exacte formaat is 
afhankelijk van de uiting waarin het toegepast wordt. 
Houdt altijd rekening met de leesbaarheid.

Hieronder is te zien wat we verstaan onder een 
hoofdtitel, subtitel, kop 1, etc. Onderstaande 
formaten zijn met een A4 als uitgangspunt.

LETTERTYPEGEBRUIK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvw

Hoofdtitel | 20 punten

Kop 1 | 10 punten

Subtitel | 15 punten

Tussenkop | 10 punten

Introtekst | 9,5 punten

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Bodytekst | 9,5 punten

Subtitel

Hoofdtitel

Kop 1

Kop 1
Introtekst

Bodytekst

Tussenkop

De komende jaren leggen we een nieuwe beek aan langs het Blekerpad. Een mooi moment om 

samen met inwoners de buurt groener en aantrekkelijker maken. Zo maken we met elkaar 

Horstlanden-Veldkamp klaar voor het weer van de toekomst. In deze nieuwsbrief leest u alles hierover.

GROENBLAUW ENSCHEDE

Een koel huis als het warm is. Een groene tuin met 

gezondeplanten. Droge voeten wanneer het regent.  

Dat wilt u toch ook? Het is heel makkelijk om uw huis  

en tuin aan te passen aan het nieuwe weer. 

Kijk voor simpele tips op www.groenblauwenschede.nl

Als u advies op maat wilt, mail dan uw vraag naar

enschede@groenblauwenschede.nl. Vanaf 1 januari 2022

kunt u subsidies aanvragen voor het groen en blauw maken

van uw huis en tuin.

en het grondwater aangevuld. Een groene tuin is koeler op een 

warme dag en is aantrekkelijk voor verschillende planten en 

dieren.

4. REGENTON 

Vang het regenwater op in een regenton. U kunt dit water

gebruiken om de planten in huis of de tuin water te geven. Het 

is gemakkelijk om een regenton op de regenpijp aan te sluiten.

5. BOMEN 

Bomen maken de omgeving koeler als het warm is. Hun 

bladeren geven schaduw en koelen de lucht door waterte 

verdampen. Ze bieden voedsel en een schuilplaats aan 

insecten en vogels. Ook houden bomen met hun wortels water 

vast.

6. GROENE SCHUTTINGEN 

Groene schuttingen zoals hagen en struiken bieden een 

schuilplaats en voedsel aan veel soorten vogels en insecten. 

Ook helpen ze de tuin te koelen en houden ze water vast.

7. HOOGTEVERSCHILLEN 

Maak hoogteverschillen in uw tuin. Zorg dat het terras hoog 

ligt en delen zonder tegels laag. Als het hard regent, stroomt 

het water naar de lagere delen. Daar wordt het opgevangen en 

kan het beetje bij beetje de grond in zakken. Zonder dat u er 

last van heeft.

8. MAAK RUIMTE VOOR WATER 

Geef in uw tuin regenwater de ruimte in een vijver, wadi of 

greppel. Laat de regenpijp het water hiernaartoe afvoeren. 

Zo komt er minder water in het riool en kan water de grond in 

zakken. Dat is weer goed tegen de droogte.

1. GROEN DAK 

Een groen dak houdt regenwater vast, isoleert het huis en 

zorgt voor meer planten en dieren in de buurt.

2. SCHADUW MAKEN 

Schaduw geeft koelte. Een boom die zijn schaduw werpt op 

het huis of de bodem maakt die plekken koeler. Kies voor een 

boom met een brede en dichte bladerkroon. Die zorgt voor de 

meeste schaduw.

3. TEGELS VERVANGEN 

Als u de tegels uit de tuin vervangt door planten, kan het 

regenwater goed de grond in zakken. Zo wordt het riool ontlast 
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VOOR GROEN EN BLAUW
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Voor offline gebruik gaan we uit van CMYK. Voor 
online gebruik staat hiernaast de HEX-code en 
de RGB-code.

Indien het een full-colour uitgave is (bijvoorbeeld 
een uitgave waarin foto’s afgebeeld worden) 
gebruiken we altijd de CMYK GroenBlauw 
Enschede tekst.

Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld bij zeefdruk 
o.i.d.) kan er uitgegaan worden van het logo in 
PMS of Pantone-palet.

C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000

C63 M89 Y18 K0
R124 G57 B126
#7C397E

C100 M90 Y0 K0
R39 G52 B139
#27358B

C18 M46 Y78 K7
R203 G141 B68
#CB8D44

C80 M18 Y100 K20
R47 G127 B47
#2F7E2F

C41 M0 Y66 K0
R170 G206 B118
#AACE76

C6 M26 Y75 K0
R241 G192 B83
#F1C053

C50 M35 Y0 K0
R142 G158 B209
#8E9ED1

C0 M30 Y0 K0
R248 G199 B222
#F8C6DE

C0 M100 Y100 K0
R227 G6 B19
#E30613

KLEURGEBRUIK

Het staat vrij om verschillende tinten grijs 
te gebruiken. Een grijstint kan ook als 
achtergrond fungeren, deze is dan 10% grijs.

GOED OM TE WETEN



Om teksten wat extra aandachtswaarde te geven 
mogen deze geplaatst worden in een kleurvlak. Ook 
fotografie mag geplaatst worden in een soortgelijk 
kader. 

Er zijn 10 opties voor kleurvlakken. Dit zijn de 
silhouetten van de 10 parken in Enschede. De 
parkvormen mogen in hun geheel gebruikt worden of 
er mogen delen van de vorm gebruikt worden. In welke 
mate de parkvormen uitvergroot worden staat vrij. 
De vorm mag geen tint zijn als er een tekstkader over 
een foto geplaatst wordt. Enkel 100% een van de 
kleuren van het kleurenpalet. Leidend hierin is de 
leesbaarheid van de bovenliggende tekst.

Naast de parkvorm in een kleurvlak  komt ook de 
parkvorm als lijn terug in de vormgeving. Op een  
A4 is de dikte van de lijn 3pt.

STIJLVORMEN

De iconen (vogel, druk en blaadje) die ook 
op de hoofdtitel gebruikt worden, mogen ook 
gebruikt worden in rest van de uitingen. Ook 
weer in de kleuren uit het kleurenpalet. 

ICONEN



Onze illustraties zijn zo simpel mogelijk, maar 
wel duidelijk. Personen bijvoorbeeld hebben 
geen gezichtskenmerken, en objecten hebben 
precies genoeg detail om duidelijk te maken wat 
ze zijn/doen.

We maken weinig tot geen gebruik van schaduwen 
en gebruiken waar mogelijk kleuren uit het 
GroenBlauw kleurpalet. 

We blijven zoveel mogelijk op 2-dimensionaal 
vlak werken, waarbij we tegen de voorkant 
van personen en objecten aankijken. Alleen bij 
uitzondering (als de informatie simpelweg niet in 
2D kan worden weergegeven) kunnen we uitwijken 
naar een “isometrisch” aanzicht.

ILLUSTRATIEGEBRUIK

Illustraties worden gezien als foto’s 
en hieraan stellen we geen restricties 
qua kleurgebruik. Waar mogelijk wordt 
voor de illustraties zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van het kleurpalet. 
Mochten deze kleuren niet toereikend 
zijn, is het gebruik van andere kleuren 
om de illustraties te verduidelijken 
toegestaan.

KLEURGEBRUIK



Informatie wordt zoveel mogelijk in 2D weergegeven.

Als het niet anders kan, mogen objecten meer driedimensionaal worden weergegeven. 
De regel van de minimale details blijft gelden.

Objecten en voertuigen hebben zo min mogelijk detail, maar het is wel belangrijk dat ze herkenbaar zijn.

Personages hebben geen gezichtskenmerken.



We maken altijd gebruik van hoge resolutie 
beelden met indien nodig aanvulling vanuit stock-
fotografie. Zorg voor relevante fotografie die 
aansluit bij het artikel.

Om de uitingen een warme en toegankelijke uitstraling 
te geven, moet het beeld voldoende kleur bevatten.

Waar mogelijk gaan we voor een zonnige setting, met 
lachende mensen in natuurlijke, niet geforceerde, 
poses.

RICHTLIJNEN FOTOGRAFIE



In onze teksten zijn we altijd persoonlijk, 
respectvol, rationeel, feitelijk en warm. We 
spreken vanuit eigen ervaring en, waar mogelijk 
gebruiken we de verbindende ‘wij-vorm’. We blijven 
positief (schouders eronder), enthousiasmerend, 
inspirerend en uitdagend.

Vooralsnog worden de je- en u-vorm door elkaar 
gebruikt, zie de richtlijnen hiervoor hiernaast.

In communicatie waarin inwoners direct en persoonlijk 
worden aangesproken (brief, nieuwsbrief) hanteren we
de ‘u-vorm’. 

 

In algemene communicatie waarin inwoners als 
algemene groep worden aangesproken (zoals flyers, 
posters, social media, website) dan gebruiken we 
persoonlijkere ‘je-vorm’.

TONE-OF-VOICE

DIRECTE COMMUNICATIE = U-VORM

ALGEMENE COMMUNICATIE = JE-VORM



VOORBEELDEN

De komende jaren leggen we een nieuwe beek aan langs het Blekerpad. Een mooi moment om 

samen met inwoners de buurt groener en aantrekkelijker maken. Zo maken we met elkaar 

Horstlanden-Veldkamp klaar voor het weer van de toekomst. In deze nieuwsbrief leest u alles hierover.

GROENBLAUW ENSCHEDE

Een koel huis als het warm is. Een groene tuin met 

gezondeplanten. Droge voeten wanneer het regent.  

Dat wilt u toch ook? Het is heel makkelijk om uw huis  

en tuin aan te passen aan het nieuwe weer. 

Kijk voor simpele tips op www.groenblauwenschede.nl

Als u advies op maat wilt, mail dan uw vraag naar

enschede@groenblauwenschede.nl. Vanaf 1 januari 2022

kunt u subsidies aanvragen voor het groen en blauw maken

van uw huis en tuin.

en het grondwater aangevuld. Een groene tuin is koeler op een 

warme dag en is aantrekkelijk voor verschillende planten en 

dieren.

4. REGENTON 

Vang het regenwater op in een regenton. U kunt dit water

gebruiken om de planten in huis of de tuin water te geven. Het 

is gemakkelijk om een regenton op de regenpijp aan te sluiten.

5. BOMEN 

Bomen maken de omgeving koeler als het warm is. Hun 

bladeren geven schaduw en koelen de lucht door waterte 

verdampen. Ze bieden voedsel en een schuilplaats aan 

insecten en vogels. Ook houden bomen met hun wortels water 

vast.

6. GROENE SCHUTTINGEN 

Groene schuttingen zoals hagen en struiken bieden een 

schuilplaats en voedsel aan veel soorten vogels en insecten. 

Ook helpen ze de tuin te koelen en houden ze water vast.

7. HOOGTEVERSCHILLEN 

Maak hoogteverschillen in uw tuin. Zorg dat het terras hoog 

ligt en delen zonder tegels laag. Als het hard regent, stroomt 

het water naar de lagere delen. Daar wordt het opgevangen en 

kan het beetje bij beetje de grond in zakken. Zonder dat u er 

last van heeft.

8. MAAK RUIMTE VOOR WATER 

Geef in uw tuin regenwater de ruimte in een vijver, wadi of 

greppel. Laat de regenpijp het water hiernaartoe afvoeren. 

Zo komt er minder water in het riool en kan water de grond in 

zakken. Dat is weer goed tegen de droogte.

1. GROEN DAK 

Een groen dak houdt regenwater vast, isoleert het huis en 

zorgt voor meer planten en dieren in de buurt.

2. SCHADUW MAKEN 

Schaduw geeft koelte. Een boom die zijn schaduw werpt op 

het huis of de bodem maakt die plekken koeler. Kies voor een 

boom met een brede en dichte bladerkroon. Die zorgt voor de 

meeste schaduw.

3. TEGELS VERVANGEN 

Als u de tegels uit de tuin vervangt door planten, kan het 

regenwater goed de grond in zakken. Zo wordt het riool ontlast 
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MAAK OOK RUIMTE

VOOR GROEN EN BLAUW

Tip: In dit papier zitten bloemzaadjes. 
Stop de kaart in de grond. Geef water 
en laat je over een paar maanden 
verrassen door prachtige bloemen!

1

2

3

Een koel huis als het warm is. Droge voeten wanneer het regent.  
En een groene tuin met gezonde planten. Dat wil jij toch ook? 
Vervang stenen door bloemen, planten en bomen en zorg dat water 
in de grond kan zakken. Dit kun je doen bij jouw eigen huis en tuin: 

1. Groen dak

2. Schaduw maken

3. Tegels vervangen voor bloemen en planten

4. Regenwater opvangen in een regenton

5. Bomen 

6. Groene schutting

7. Hoogteverschil in de tuin

8. Ruimte voor water

Kijk voor meer simpele tips op

 WWW.GROENBLAUWENSCHEDE.NL

GROENBLAUW ENSCHEDE



Groenblauw Enschede is van en voor alle inwoners van Enschede die samen hun eigen buurt mooier 
willen maken. Mis je nog iets in deze gids of heb je een specifieke vraag?
Laat het ons weten via enschede@groenblauwenschede.nl.

MEER INFO


