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Introductie

Waarom Heemskerk Marketing
Toerisme wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Ook in Heemskerk krijgt recreatie en toerisme de komende jaren meer aandacht.
Toeristisch-recreatieve marketing is een belangrijk
middel dat kan bijdragen aan het versterken en
ontwikkelen van de recreatieve en toeristische
mogelijkheden van Heemskerk. De marketingdoelstelling voor recreatie en toerisme in Heemskerk is
tweeledig:
Het verbeteren van het toeristisch-recreatieve
aanbod in de gemeente en het beter bekend
maken van Heemskerk bij de (Nederlandse)
toeristen door toeristische marketing.
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Op basis hiervan zijn de volgende subdoelstellingen
geformuleerd:
1. Het vergroten van de naamsbekendheid van
Heemskerk;
2. Het beter zichtbaar maken van de
onderscheidende waarden van Heemskerk;
3. Het versterken van het toeristisch-recreatieve
aanbod voor inwoners en bezoekers van
Heemskerk;
4. Het bevorderen van meerdaags toerisme;

5. Seizoensverlenging van dag- en verblijfsrecreatie;
6. Het versterken van de samenwerking tussen
diverse partijen.
De toeristisch-recreatieve marketing moet uiteindelijk leiden tot de volgende resultaten:
• Meer gasten;
• Langere verblijfsduur bezoekers;
• Meer directe omzet binnen de toeristischrecreatieve sector en afgeleide sectoren (horeca
en middenstand).
Heemskerk Marketing is een initiatief van gemeente
Heemskerk, in samenwerking met de toeristisch-recreatieve organisaties. Gemeente Heemskerk beheert
het merk ‘Heemskerk Zee van tijd’.

Het toeristische
Met het merk Heemskerk Zee van tijd zetten we
Heemskerk toeristisch op de kaart. Heemskerk Zee
van tijd staat voor rust, tijd en ruimte. Heemskerk
is de plek waar bewoners en toeristen helemaal tot
zichzelf kunnen komen. Het strand, de duinen en de
groene omgeving bieden goede mogelijkheden voor
eindeloze wandel- en fietstochten. In het centrum
genieten bezoekers en bewoners van de gezelligheid
van het dorp en de gastvrijheid van ondernemers.
Kernkwaliteiten
De kernkwaliteiten geven de unieke eigenschappen
van Heemskerk weer. Wat zijn de onderscheidende
kenmerken van Heemskerk op toeristisch-recreatief
gebied? Gezamenlijk hebben we de volgende
kernkwaliteiten geformuleerd:
• Rustig en schoon strand- en duingebied
• Historische monumenten
• Groene omgeving
• Gunstige ligging
Merkwaarden
De merkwaarden zijn als kenmerkend geldende
waarden een belangrijk onderdeel van het merk. Zij
geven het merk een diepere betekenis, een herkenbaar gevoel dat de doelgroep aanspreekt. Voor
Heemskerk zijn de volgende merkwaarden geformuleerd:
• Rust
• Natuurlijk
• Gemoedelijk
• Dorpse gezelligheid

merk Heemskerk
Kernpropositie
Als rustpunt in de Randstad is Heemskerk met haar
rustige familiestrand, dorpse gezelligheid en groene
omgeving het best bewaarde geheim van de Noordzeekust met verschillende aantrekkelijke steden
binnen handbereik en historische monumenten in de
directe omgeving.
Doelgroepen
De toeristische marketing van Heemskerk richt zich
op de huidige bewoners, huidige bezoekers en potentiele bezoekers. Daarbij ligt de focus op gezinnen
met jonge kinderen en actieve oudere stellen.
De belevingswerelden die hierbij centraal staan zijn
gezellig lime en ingetogen aqua.
Gezellig lime: personen binnen deze belevingswereld
recreëren om even weg te zijn van de dagelijkse
beslommeringen en om samen met het gezin iets
leuks te gaan doen. De waarden gezellig, kalm en
ontspanning zijn voor deze doelgroep belangrijk.
Ingetogen aqua: personen binnen deze belevingswereld zijn in hun vrijetijd graag buiten in de natuur. Zij
zoeken rust, ontspanning en verdieping. De waarden
serieus, respect en evenwichtig zijn van toepassingen op de ingetogen aqua recreant.
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de Huisstijl

Het logo

Het logo
Typografie
Kleuren
Logogebruik
Fotografie
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Het logo bestaat uit de naam Heemskerk, de pay-off
‘Zee van tijd’ en het grafische element ‘Zee en duin’,
dat zowel de zee als de duinen verbeeldt.
Het logo moet altijd uit deze onderdelen bestaan.

Het logo kan in zwart-wit en diapositief worden
toegepast als er geen kleur is. Ook kan het in kleur
diapositief gebruikt worden. Bijvoorbeeld in een
foto. Let daarbij op dat er voldoende contrast is.

Typografie

Kleuren

Voor gebruik in drukwerk gelden de volgende
regels:

Voor digitaal gebruik gelden de volgende regels:

Headlines bestaan uit handgeschreven letters:

Headlines bestaan uit handgeschreven letters:

Stay Wildly

Cookie

voor overige platte en lopende teksten:

voor overige platte en lopende teksten:

Frutiger familie

Arial familie

roman, cursief, bold,
bold cursief, black,
black cursief

roman, cursief, bold,
bold cursief, black

condensed, bold condensed,
black condensed

Logo en pay-off kleur
Logo en pay-off kleur
Primaire kleuren Primaire kleuren

Achtergrond tinten
Achtergrond tinten
Secundaire kleuren
Secundaire kleuren

Primaire kleuren

Secundaire kleuren

Pantone
reflex blue

CMYK
Pantone
100/73/0/2
reflex blue

RGB
CMYK
0/76/153
100/73/0/2

RGB
0/76/153

Pantone
299

Pantone
CMYK
299
25/2/0/0

CMYK
RGB
25/2/0/0
201/230/246

Pantone
299

CMYK
Pantone
75/0/7/0
299

RGB
CMYK
0/181/221
75/0/7/0

RGB
0/181/221

Pantone
365

Pantone
CMYK
365
12/0/29/0

CMYK
RGB
12/0/29/0
233/239/199

narrow, cursief,
bold, bold cursief

De lettertypes zijn aan te schaffen via myfonts.com,
dafont.com en fonts.google.com
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Het palet aan kleuren komt voort uit het logo
(primaire kleuren) en lichtere tinten (secundaire
kleuren).
De kleuren verwijzen naar de zee en de duinen.

De primaire kleuren worden gebruikt om harde
accenten te leggen in lay-out of tekst, de secundaire
voor zachte accenten.

R
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Logogebruik

Het logo heeft altijd een minimale afstand tot de
zijranden. Bijvoorbeeld bij een grafisch vlak, maar
ook bij een vel papier. Aan de onder- en zijkanten 1x
de liggende hoogte van de ‘H’, aan de bovenkant 1x

Grafische elementen

de staande hoogte van de ‘H’.
Indien het logo als afzender wordt gebruikt staat het
in drukwerk bij voorkeur rechts onderin.
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Het grafische element ‘Zee en duin’, uit het logo, kan
ook gebruikt worden als illustratief en/of decoratief
element. Daarbij kan het element vertaald worden
naar vrije interpretaties in de diverse kleuren van de

huisstijl. Dit kan zonder en met foto’s als
achtergrond. De elementen worden altijd gebruikt in
relatie met het logo.

Fotografie

In de fotografie van het merk staat de mens centraal
in combinatie met een handeling die bijdraagt aan
een gezellig en ontspannen gevoel. Bij voorkeur
vindt er een interactie plaats tussen meerdere personen op de foto. De gefotografeerde mensen behoren

tot de doelgroep gezinnen met jonge kinderen of
actieve oudere stellen (50+), passend binnen de
lime en aqua belevingswereld. Het standpunt van de
fotograaf is altijd vanuit menselijk perspectief, alsof
je er bij bent.
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Gebruik door

Even helemaal

ontstressen

Heemskerk Marketing

Kamperen
op het

strand

Strand Heemskerk
Voor de uitingen die door of namens Heemskerk
Marketing gemaakt worden, geldt de huisstijl zoals
in dit handboek beschreven.

De huisstijl bestaat uit: logo, lettertypes, kleuren,
grafische elementen en richtlijnen voor toepassingen
bij verschillende middelen.

24 t/m 30 juli

heemskerkzeevantijd.nl
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Posters en/of advertenties – Typografie moet op
een losse manier gebruikt worden. Tekst hoeft niet te
lijnen en moet met speelsheid worden gebruikt middels het vergroten of verkleinen van woorden.

heemskerkzeevantijd.nl

Het gebruik van grafische elementen vergroot het
gevoel achter het merk. Deze zijn niet statisch en
kunnen naar eigen inzicht worden toegepast.

Alle
tijd

Website
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Merchandise – strandstoel, waterflesje, handdoek en strandbal.

Gebruik door

derden

Hieronder is omschreven hoe het logo gebruikt mag
worden op communicatiemiddelen van derden. Het
logo mag gebruikt worden op papieren uitingen of
via online communicatiekanalen.
Bij het gebruik gelden de volgende regels t.a.v.
boodschappen, producten of diensten:
Gemeente Heemskerk heeft bij ongeoorloofd gebruik
of onjuist gebruik van de huisstijlonderdelen het
recht om bepaalde toepassingen te verbieden.
• Het gebruik van het logo is altijd ondergeschikt
aan de eigen huisstijl, m.a.w. zonder toestemming
mag niet de hele huisstijl ‘gekopieerd’ worden. Het
gaat alleen om gebruik van het logo. Dat betekent

Merchandise – Beachflag en T-shirt
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dat de combinatie van het logo, lettertypes en
kleuren alleen aan Heemskerk Marketing voorbehouden is.
• Het logo mag niet worden gebruikt voor uitingen
die kwetsend zijn voor bepaalde groepen.
• Gebruik mag niet strijdig zijn met de doelstellingen van eerder genoemde partijen. Het logo mag
niet gebruikt worden bij boodschappen, activiteiten
e.d. die onwettelijk, onrechtmatig of crimineel zijn.

Logogebruik op media-uitingen van derden.
Het logo dient altijd onderin de uiting te worden
geplaatst, zodat het gezien wordt als mede-afzender.

Dat kan links, rechts of in het midden.
De afstand tot zijranden zal overeenkomstig moeten
zijn met het algemeen logogebruik.
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Concept en productie
Bureau Buhrs
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam
info@bureaubuhrs.nl | 020 632 58 05

We kunnen ons voorstellen dat er vragen
zijn of komen. Uiteraard kun je dan met ons
contact opnemen.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Aan de beelden in deze uitgave is geen
gebruikslicentie verleend en dienen puur ter
illustratie en richtlijn. Voor verder gebruik
dient de rechthebbende van de beelden te
worden gecontacteerd.

