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Introductie
—Huisstijl Provincie Limburg

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl


Alle communicatie (intern  
en extern) vanuit de Provincie 
Limburg als organisatie draagt 
de huisstijl uit. 

De huisstijl is de visuele  
identiteit van de Provincie  
Limburg, het sym bolische 
gedeelte van de organisatie: 
naam, logo, kleur, typografie, 
vormentaal en fotografiestijl. 
Dit noemen wij de ‘bouw
stenen’ van de huisstijl.

De Provincie Limburg werkt 
vaak samen met andere partij
en aan provinciale projecten. 
Hierbij is het belangrijk om de 
rol van de Provincie Limburg 
zichtbaar te maken. We han
teren de volgende indeling:

1. Een samenwerking
onder leiding van de
Provincie Limburg

In dit geval: 
  Huisstijl Provincie Limburg
  Logo Provincie Limburg

2. Een samenwerking van de
Provincie Limburg met één of
meerdere partijen (bijvoor-
beeld een gemeente, bedrijf
of instelling). De Provincie
Limburg heeft een sturende rol.

In dit geval:
  Eigen projectstijl ontwikke len 
of hanteren. 

  Gebruik het logo ‘in samen
werking met de Provincie 
Limburg’.
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3. Een samenwerking waarin
de Provincie Limburg een
gelijkwaardige of onder-
geschikte rol heeft.

In dit geval: 
  Eigen projectstijl ontwikke len 
of hanteren.

  Gebruik het logo ‘mede 
mogelijk gemaakt door de 
Provincie Limburg’.

Uitzondering
Provinciale Staten en de Griffie 
gebruiken een eigen naam en 
logo: het Limburgs Parlement. 
Alleen het bestuur van de  
Provincie Limburg maakt  
gebruik van dit logo. 

Huisstijl 
Provincie 
Limburg

Download 
 Logo PL kleur
 Logo in samenwerking met
 Logo mede mogelijk gemaakt door

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl
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Kernwaarden

De kernwaarden ‘transparant’ 
en ‘gezond’ zijn voor de 
Provincie Limburg belangrijk 
maar uiten zich vooral in het 
gedrag en handelen van de 
Provincie.

Hiernaast beschrijven we  
hoe de andere 3 kernwaarden  
terug te vinden zijn in de  
huisstijl. 

De huisstijl dient ‘flexibel’ te 
zijn zodat zij zich aanpast aan 
het communicatiekanaal of 
communicatiemiddel. Een 
website vergt andere eisen van 
een huisstijl dan een rappor
tage. 

Doel van de flexibiliteit is om 
over de verschillende commu
nicatiekanalen heen een zelfde 
uitstraling te bereiken; een 
huisstijl die crossmediaal inzet
baar is en streeft naar een een
duidige en herkenbaar beeld 
van de Provincie Limburg.

De huisstijl draagt de kern
waarde ‘samen’ uit doordat er 
gestreeft wordt één eenduidig 
beeld van de Provincie Limburg 
uit te dragen. Dat is lastig om
dat veel verschillende mensen 
werken met de huisstijl. Deze 
huisstijl wil die verschillende 
mensen inspireren om samen 
een herkenbaar beeld op te 
creëren

Daarnaast is ‘samen’ een 
belangrijk kernwoord in de 
uitgangspunten voor fotogra  
fie waar het letterlijk wordt  
gebruikt. Geen lege land
schappen of portretten van  
1 persoon maar foto’s waar  
2 of 3 mensen samenwerken 
of samen in gesprek zijn.

De huisstijl dient ‘daadkrachtig’ 
toegepast te worden.  
Daarmee bedoelen we dat 
communicatie middelen helder 
van taal en vorm moeten zijn. 

Maar ook dient de communi
catietaal en vorm geschikt  
te zijn voor de doelgroep 
waarvoor het bedoeld is.  
De doelgroepen zijn zo divers  
als de Limburgers zelf. 

Daarnaast zal daadkracht 
terug te vinden zijn in de  
keuze in fotografie. Geen  
10 foto’s op een publicatie 
maar 1 weloverwogen, 
pakkend beeld.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
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Kernwaarden
De Provincie Limburg kent de volgende kernwaarden:
Flexibel, Samen, Daadkracht, Transparant en Gezond.

Flexibel Samen Daadkracht
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Een juiste toepassing van  
de bouwstenen draagt bij aan 
de herkenbaarheid van de  
Provincie Limburg. We lichten 
elke bouwsteen toe en laten 
met voorbeelden zien hoe 
bouwstenen worden toege  
past in een ontwerp.

De schrijfstijl is mede bepalend 
voor het beeld dat de Provincie 
Limburg oproept. De schrijf
stijl is terug te vinden in de 
redactie formule.

Huisstijl
—Bouwstenen

De bouwstenen 
van de huisstijl:

De visuele stijl bestaat uit de volgende bouwstenen:
Logo, Kleurpalet, Typografie, Fotografie, Bewegend beeld, 
Iconen & illustraties, Infographics en schrijfstijl.

Logo

Kleurpalet

Typografie

Fotografie

Bewegend beeld

Iconen & illustraties

Infographics



Het provinciewapen is een 
uiting van onze Limburgse 
identiteit. Het wapen is in 1886 
verleend bij Koninklijk Besluit 
en als Provincie Limburg zijn 
we er trots op. Dat betekent 
dat we er secuur op zijn dat 
het juist wordt toegepast. 

Juist gebruik
Het wapen staat altijd rechts 
van het woordbeeld. Het wapen 
en het woordbeeld zijn  
onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden. Het logo wordt 
altijd in kleur toegepast. 

Het logo mag niet worden 
aangesneden, verplaatst,  
veranderd of opgeknipt  
worden. De verschijning is 
altijd zoals hier rechts aan
gegeven. Ook mag het logo 
niet verticaal geplaatst worden.

Eenduidig gebruik van het 
logo van de Provincie Limburg 
is belangrijk voor de herken
baarheid van het logo en haar 
betrouwbaarheid.

Uitzondering
Soms kan er door technische 
beperkingen geen gekleurd 
logo gebruikt worden.  
In dat geval is er een zwarte  
en een diapositieve variant  
beschikbaar die dan bij uitzon
dering gebruikt kan worden. 

In sommige gevallen is het 
wapen los van het woordbeeld 
gebruikt (bijvoorbeeld avatar 
voor social media en besticke
ring auto’s). Dit zijn de  
uitzonderingen op de regel.
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1. Logo
—Oorsprong en gebruik

logo in kleur

logo diapositieflogo in zwart

Als door technische beperkingen een gekleurd logo niet kan,
gebruik dan een van onderstaande logo’s.

Het logo van de Provincie Limburg bestaat uit een woordbeeld  
(de tekst Provincie Limburg) en het provincie wapen. 

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Logo
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Download 
 Logo PL kleur
 Logo PL zwart
 Logo PL wit

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl
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Logo

Positie
Voor digitale middelen 
(bijvoor beeld website, intranet, 
digitale nieuwsbrieven) en  
correspondentiemiddelen 
(brieven, enveloppen,  
visitekaartjes) en bannieren 
plaatsen we het logo  
in de linkerbovenhoek.  

Bij brochures, flyers, rappor
tages is rechtsonder de  
voorkeurspositie. 

Maatvoering
Voor digitale middelen is er 
een gangbare vaste grootte, 
in pixels gemeten, te weten 
264 x 53 px.

Voor PDF’s en drukwerk op 
A4 formaat is er een gangbare 
grootte, in milimeters gemeten, 
te weten 65mm breed.

Logo op social media
Er is een avatar beschikbaar:
een speciale variant voor de 
kleine digitale afbeeldings
kaders op digitale middelen. 

Deze variant mag alleen  
worden toegepast op social 
media. In de avatar ontbreekt 
het woordbeeld; de naam 
wordt in het social media  
kanaal zelf opgevoerd.

Download 
 Avatar

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Logo
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1. Logo
—Positie en maatvoering

Het logo kent een vaste positie op communicatie middelen. 
Het wordt links boven of rechtsonder gepositioneerd.

Positie logo linksboven Positie logo rechtsonder

Minimale ruimte rondom logo:

De aangegeven ruimte rondom het logo vrijhouden 

van tekst, andere logo’s of andere objecten.

Avatar: uitsluitend voor gebruik op social media

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl


Het kleurpalet bestaat uit 7 
kenmerkende kleuren.  
PL donker rood en PL blauw 
komen voort uit de voorgaande 
huisstijl; de kleurwaarden zijn 
aangepast om te voldoen aan 
de normering van drempelvrij*.
De overige kleuren zijn afge
leid uit het wapen van Limburg.  

De kleuren mogen niet ge
claimd worden door afdelingen 
of projecten. Ze zijn voor de 
gehele Provincie Limburg  
uitingen vrij te gebruiken.

Er zijn een aantal vaste kleur
combinaties; ze staan op de 
volgende pagina. Deze voor
gestelde kleurcombinaties 
voorkomen dat voor eenvou
dige publicaties alle kleuren 
gebruikt worden. 

Drempelvrij kleuren
De RGB kleuren zijn nauw
gezet geselecteerd op hun 
hoge contrastwaarden, zodat 
de leesbaarheid van teksten  
in kleur of kleurvlakken  
optimaal is. 

De Provincie Limburg streeft 
naar een drempelvrije* 
website die rekening houdt 
met visueel beperkte bezoe
kers. Daarvoor dienen teksten 
in kleur of kleurvlakken genoeg 
contrast te hebben. Deze norm 
in kleurcontrast wordt ook 
toegepast op andere digitale 
publicaties.

Kleurcoderingen
Voor de verschillende  
systemen zijn vaste kleur
coderingen beschikbaar zodat 
er crossmediaal dezelfde 
kleuren gebruikt worden. 

Er zijn digitale kleurstalen  
(.ase bestanden) beschikbaar 
die direct in te laden zijn in  
alle Adobe programmatuur. 

Download 
 Kleur swatches Adobe (ASE)
 Kleuroverzicht PDF
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2. Kleur
—Kleurpalet

Dit is het kleurpalet van de Provincie Limburg.

* ‘Drempelvrij’ is een Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is,

kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Ook is de website dan beter vindbaar in zoekmachines.

PL blauw

CMYK: 76 / 33 / 0 / 0

RGB: 48 / 142 / 205

HEX: #2f8dcd

PMS: 285

RAL: 5012

PL rood

CMYK: 5 / 92 / 79 / 0

RGB: 223 / 47 / 51

HEX: #de2e33

PMS: 186

RAL: 3031

PL geel

CMYK: 0 / 27 / 100 / 6 

RGB: 241 / 183 / 0  

HEX: #f0b600

PMS: 124

RAL: 1023

PL donker rood

CMYK: 33 / 87 / 47 / 40 

RGB: 126 / 44 / 66

HEX: #7e2b42

PMS: 506

RAL: 010 30 40

PL donker blauw

CMYK: 95 / 64 / 4 / 0 

RGB: 0 / 89 / 162

HEX: #0059a2

PMS: 286

RAL: 5017

PL donker geel

CMYK: 0 / 28 / 100 / 40 

RGB: 172 / 133 / 0 

HEX: #ac8400

PMS: 125

RAL: 1027

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Kleur
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Kleur

PL grijs

CMYK: 50 / 40 / 30 / 0 

RGB: 146 / 147 / 161

HEX: #9193a0

PMS: Cool Gray 6

RAL: 7001

PL wit

CMYK: 0 / 0 / 0 / 0 

RGB: 255 / 255 / 255

HEX: #ffffff

RAL: 9010

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl
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2. Kleur
—Kleurverhoudingen

Toepassing
Hiernaast worden 4 kleurcom
binaties getoond. Dit zijn de 
voorkeurscombinaties. Het zijn 
varianten van rood en blauw 
al dan niet aangevuld met geel 
als accentkleur.

Deze kleurcombinaties voeren  
de boventoon en worden  
gebruikt voor grote kaders,  
kleurvlakken, tekstkleur, etc.

Voor accenten, kleine kaders, 
inzetjes of details wordt geel 
en donkergeel gebruikt.  
Gebruik deze kleur met mate.

Als een publicatie meerdere 
pagina’s heeft zoals bijvoor
beeld een magazine, dan 
mogen bij elke nieuwe pagina 
of spread nieuwe kleurcombi
naties gebruikt worden.

Kleur uit foto
Stem je kleurcombinatie af op 
de kleuren die in de foto te 
zien zijn voor een evenwichtig 
geheel.

Het gebruik van veel huisstijlkleuren op 1 publicatie maakt het geheel bont en  
rommelig. Daarom zijn er vaste kleurcombinaties waarbij de kleuren mooi in balans 
zijn. Met deze richtlijnen creëer je een evenwichtig kleurbeeld.

Beschikbare kleurcombinaties

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Kleur
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Hoofdkleuren
+ PL rood 
+ PL donker rood 

Accentkleuren
+ PL geel

Hoofdkleuren
+ PL donker rood 
+ PL rood 

Accentkleuren
+ PL donker geel

Hoofdkleuren
+ PL blauw
+ PL donker blauw

Accentkleuren
+ PL rood

Hoofdkleuren
+ PL donker blauw
+ PL blauw

Accentkleuren
+ PL donker rood



Het kleurpalet bestaat uit 7  
kleuren. De kleuren zijn vol van 
kleur; daadkrachtig. Zo worden 
ze toegepast in de huisstijl.

Download 
 Kleur swatches Adobe (ASE)

Gebruik percentages
Soms is voor een publica
tie meer variatie nodig in het 
kleurpalet dan de 7 huisstijl 
kleuren. Bijvoorbeeld in een 
magazine of op de website.

En soms is het nodig om met 
kleurpercentages te werken 
zodat het geheel niet te bont 
wordt. Bijvoorbeeld bij  
grafieken en tabellen of bij  
een infographic.  

Let op leesbaarheid
De kleurpercentages maken 
het kleurpalet uitgebreider.  

De percentages zijn niet 
getoetst aan het keurmerk 
drempelvrij* en hebben vaak 
te weinig contrastwaarde om 
goed leesbare tekst te kunnen 
weergeven. Zorg voor vol
doende contrast in tekst ten 
opzichte van de achtergrond, 
ook voor niet digitale toepas
singen.

Deze percentages kunnen 
toegepast worden in 
illustraties, kleurvlakken of 
lijnen of grafieken. Bij grafieken 
zijn vaak vele kleuren nodig; 
vermeld voor de leesbaarheid 
de waarden (cijfers) erbij om 
de leesbaarheid te verhogen.

2. Kleur
—Kleurpercentages

Percentages van de huisstijlkleuren. 

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Kleur
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Percentages
100% 70% 40%

PL rood

PL blauw

PL geel

PL donker geel

PL grijs

* ‘Drempelvrij’ is een Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Als een website toegankelijk is,

kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Ook is de website dan beter vindbaar in zoekmachines.
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PL donker rood

PL donker blauw

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl
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Museo Sans
Dit font wordt gebruikt voor 
titels, broodteksten, bijschriften, 
tussenkopjes etc.

De Museo Sans is door de  
Provincie Limburg gekozen 
omdat het bij online en offline 
gebruik een goede leesbaarheid 
heeft. 

Er zijn veel gewichten waardoor 
een gevarieerd letterbeeld  
gemaakt kan worden.

Font licenties
Omdat de Provincie Limburg 
met veel partijen samenwerkt 
die gebruik gaan maken van de 
huisstijlfonts is gekozen voor 
fonts die vrij verkrijgbaar zijn, 
zonder licentiekosten.

Voorwaarde is wel dat de 
partijen beschikken over  
Adobe Indesign. 

De Museo is vrij beschikbaar 
als webfont én als font voor 
drukwerk of PDF ’s.

Gratis 
De Museo van de Provincie 
Limburg is gratis online  
te downloaden via  
Adobe Typekit.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Typografie
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3. Typografie
—Primair font 

Museo Sans

Museo Sans 100
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Museo Sans 300
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Museo Sans 500
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Museo Sans 700
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Museo Sans 900
abcdefghijklmnopq 
rstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

De Museo Sans is een schreefloze letter en voor de Provincie Limburg  
het meest beeldbepalend; het is de primaire letter van de Provincie Limburg. 

Het Limburgse  
volkslied was  
aanvankelijk  
bedoeld als een  
romantische ode 
op de provincie  
Nederlands 
Limburg.  

Voor de  
oorsprong  
ervan moeten 
we naar  
Roermond.

Primair font
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Calluna
Deze letter wordt altijd ge
bruikt in combinatie met het 
primaire huisstijlfont Museo 
Sans. Gebruik dit lettertype
om accenten te zetten zoals 
bij een quote of een subtitel.

Arial
De Provincie Limburg maakt 
gebruik van de Arial voor  
kantoorautomatisering en 
nieuwsbrieven; Word rappor
tages, Powerpoint, digitale 
nieuwsbieven en als default 
font in websites. 

De Arial wordt gebruikt in  
omgevingen waar geen ge
bruikt gemaakt kan worden 
van de Museo of de Calluna 
om technische redenen.

Font licenties
Omdat de Provincie Limburg 
met veel partijen samenwerkt 
die gebruik moeten maken van 
huisstijlfonts is gekozen voor 
fonts die vrij verkrijgbaar zijn, 
zonder licentiekosten. 

Ook de Calluna is vrij beschik
baar als webfont én als font 
voor ontwerpprogrammatuur, 
voor drukwerk of PDF ’s.

Gratis 
Ook het Calluna font van de 
Provincie Limburg is gratis  
online te downloaden via  
Adobe Typekit.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Typografie
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De Calluna is een schreefletter en wordt alleen ingezet als er een accent op 
een tekst nodig is. De Calluna is de aanvullende letter op de primaire letter de Museo. 
De arial wordt ingezet bij publicaties die in kantoorautomatisering zoals Powerpoint, 
Word en Excell.

3. Typografie
—Secundaire fonts

Calluna

Arial

Calluna Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Calluna Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQR 
STUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Calluna Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOP 
QRSTUVWXYZ
1234567890!@#$%^&*()

Provinciale
Staten van Limburg
hebben op 28 juli
1953 een provinciale
vlag vastgesteld...

Deze is als volgt:
“twee horizontale
banen van gelijke
hoogte: boven zilver
(wit), beneden goud...

Het Limburgse
volkslied werd
geschreven door
de onderwijzer
Gerard Krekelberg
(1864-1937).

Secundaire fonts

font voor kantoorautomatisering



Kleur
De primaire huisstijlkleuren 
van de Provincie Limburg zijn 
blauw, geel en rood. Soms is 
het mogelijk deze kleuren  
terug te laten komen in een 
foto. 

Als dat lukt is het sterk om in 
de publicatie de kleurencom
binatie hierop af te stemmen. 
Zie ook pagina 17 hiervoor.

Quit-claim
Omdat er ‘echte’ mensen 
worden geportretteerd is het 
verstandig een quitclaim te 
vragen in naam van de Provincie 
Limburg. Hiermee geven de 
geportretteerden toestemming 
aan de Provincie Limburg om 
hun portret te mogen gebruiken 
voor communicatiedoeleinden.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Fotografie

De volgende kenmerken  
zijn altijd onderdeel van de 

fotografie:

De Limburgers in beeld
  Doorsnede van de Limburg
se samenleving: jong en oud, 
welvarend en doorleefd, 
klagers en blije vogels, sport
fanaten en mensen met een 
verstandelijke of lichame lijke 
beperking.  
Limburgers en nieuw komers. 
Allen met dezelfde roots.
  Limburgers samen in beeld.  
Het is belangrijk dat deze 
mensen in contact zijn met 
elkaar; de verbondenheid. 
Samen in gesprek, samen 
werken, samen eten,  samen 
spelen. Kortom ‘samen zijn’.
  De geportretteerden mogen 
in de camera kijken; net als  
ze even opkijken.
  Vermijd foto’s waar mensen 
met de rug naar de camera 
toegedraaid staan
   Vermijd ook de Limburger 
solistisch afgebeeld.

De kernwaarde ‘Samen’ 
kan ook tot uiting komen in 
projectfoto grafie. Bijvoor
beeld: een buurtbewoner en 
en wegenbouwer zijn samen in 
gesprek bij de aanleg van een 
weg. Niet elk project is hier 
echter voor geschikt.

De Limburgse omgeving
  Heel belangrijk is de herken
ning met de Limburgse 
omgeving. Dat kan een na
tuurgebied zijn maar ook het 
bouwterrein bij een nieuwe 
provinciale weg. De link naar 
de provinciale thema’s is 
makkelijk te leggen.

  Laat ook minder bekende 
plekken zien, en niet steeds 
het bekende heuvelland. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
aula op een basisschool of 
de serverruimte bij een ICT 
bedrijf. 

Algemene richtlijnen
   Natuurgetrouwe fotografie, 
gebruik zo weinig mogelijk 
flits/kunstlicht. Fotografeer 
dus het liefst in de buiten
lucht of bij een raam.

   Fotografeer met een 
centraal compositie: digitale 
communicatiekanalen zijn 
responsive en foto’s worden 
gecentreerd, naar het mid
den toe bij gesneden.

  Actieve fotografie, niet  
statig. Het gaat over het 
leven in Limburg.

  Geloofwaardige fotografie/
reportageachtig.

  Fotografeer met rechte 
horizon.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Fotografie
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4. Fotografie
—Inhoud 

De Provincie Limburg is trots op haar Limburgers. 
Die trots zal terugkomen in de fotografie waarbij zoveel mogelijk getracht wordt 
om de Limburgers als zelfbewuste figuren in beeld te brengen. De kernwaarden
samen en daadkracht kunnen gebruikt worden in de fotografie.

Voorbeeldfotografie
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4. Fotografie
—Inhoud

Projectfotografie
   De Provincie Limburg heeft 
vele thema’s en projecten en 
wil graag daadkracht in haar 
projectfotografie zien.  
Geen stockbeelden of visuali
saties maar echte foto’s van 
projecten die gerealiseerd 
worden. 

 
   Het project staat centraal 
maar fotografeer ook de 
mensen die er dagdagelijks 
aan werken.  
Dus geen ‘eenzame’ snel
wegen maar een bouwop
zichter aan de praat met 
een voorbijganger en op de 
achtergrond die snelweg in 
aanbouw. De kernwaarde 
‘samen’ kan ook tot uiting 
komen in de projectfoto
grafie.

Portretfotografie
   Een portret van een persoon 
op locatie fotograferen. Niet 
in een studio. Dat kan buiten 
of binnen.  
Fotografeer niet te close, 
de omgeving speelt een 
belangrijke rol in de foto 
om ‘het Limburgse’ weer te 
geven. Houd rekening met 
de eerder gestelde richtlijnen 
zoals belichting en centraal
compositie. 

   De kernwaarde ‘samen’  
kan juist ook voor portret
fotografie ingezet worden. 
Zoals bij een portret waarbij 
1 persoon duidelijk op de 
voorgrond staat maar bij
voorbeeld wel in gesprek is 
met een ander die iets meer 
op de achtergrond staat.

Landschapsfotografie
   Foto’s van landschap dienen 
hekenbaar te zijn als zijnde 
Limburg. Bij landschaps
fotografie zijn de weersom
standigheden belangrijk, niet 
alleen zon en lente, maar 
ook minder goed weer, een 
grijze dag of sneeuw horen 
bij de provincie Limburg.

  Probeer in een landschaps
foto naar een herkenning te 
zoeken van het Limburgse; 
dat kan een silhouet van een 
stad zijn of een weg of een 
groepje tourfietsers. 
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Animaties
Bij animaties zijn de huis
stijlrichtlijnen nadrukkelijker 
aanwezig als bij video. De 
bouwstenen kleurgebruik,  
typografie, logogebruik zijn 
meer van toepassing in de  
grafische animatiestijl dan  
bij video. 

Elke animatie eindigt met een 
vast einde. Op die laatste beel
den wordt gecommuniceerd 
waar meer informatie over dat 
project/thema/onderwerp te 
vinden is en daarna als afslui
ter het logo van de Provincie 
Limburg. 

Storyboard
Hiernaast een voorbeeld van 
de lay out van die laatste beel
den voor video en animaties. 
Het is verstandig deze vaste 
afsluiting op te nemen in het 
storyboard van de video of 
animatie.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
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5. Bewegend beeld
—animatie

Eindframes voor video & animatie

Meer informatie?

Kijk op 
www.website.nl



Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Bewegend beeld

Video
Bij video producties voor de 
Provincie Limburg worden  
de bouwstenen typografie, 
logo gebruik en kleurgebruik 
toegepast.

Toolkit voor video-elementen
Voor de productie van video’s 
is een toolkit te downloaden.
Deze toolkit is een hulpmid
del, de producent kan gebruik 
maken van de voorgeanimeer
de elementen, voorzien van de 
juiste animatie, kleurwaarden 
en typografie. 

Door met deze toolkit te 
werken creëren we een uni
forme stijl over alle video’s 
heen. Bovendien scheelt het 
‘animatie’tijd, deze hoeven niet 
steeds opnieuw toegekend te 
worden. 

De toolkit is geschikt voor 
Adobe After Effects en voor 
Premiere Pro

Onderdelen Toolkit:
1.  Naamsvermelding, inclusief 

functieomschrijving
2. Calltoaction kader  groot
3. Calltoaction sticker  klein

1.  Naamsvermelding, inclu-
sief functieomschrijving

Dit element wordt gebruikt om 
naam, achternaam en functie 
in beeld te brengen. De ge
kleurde balken schuiven het 
beeld in, de tekst verschijnt 
daarna. Je kunt kiezen uit de 
rode of blauwe kleurvariant.

2. Call-to-action kader Groot
Dit videoelement kan ingezet 
worden:
∞   als video titel. Bijvoorbeeld 

bij een losse video, of om bij 
een reeks video’s het on
derwerp van de betreffende 
aflevering aan te duiden;  

∞   om relevante informatie te 
tonen. Het kleine kader is 
geschikt voor plaatsing van 
bijvoorbeeld een url.

Je kunt kiezen uit de rode of 
blauwe kleurvariant.

3. Call-to-action sticker 
Klein
Gebruik deze sticker als  
‘oproep’ voor kleine triggers. 
En dus niet voor lange 
teksten. De sticker komt in 
beeld dmv een scale reveal 
animatie in beeld en verdwijnt 
dan ook weer. Gebruik een van 
de 3 aangeboden kleurvarian
ten.

Outro
Elke video eindigt met een  
vast einde. Op de laatste 
frames wordt gecommuni
ceerd waar meer informatie 
over dat project/thema/ 
onderwerp te vinden is. 
Daarna is als afsluiter het 
logo van de Provincie Limburg 
te zien.

Download 
 Toolkit videoelementen
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5. Bewegend beeld
—video

1.  Naamsvermelding, inclusief functieomschrijving

3. Calltoaction sticker Klein Outro  eindframes voor animatie en video

2. Calltoaction kader Groot

Naam Achternaam
Functieomschrijving

Naam Achternaam
Functieomschrijving

Naam Achternaam Naam Achternaam
Functieomschrijving Functieomschrijving

Kom ook naar de 
kennisdagen op  
15 en 17 mei

www.naamwebsite.nl

Informatiekader 
voor call to action 
kader groot

Kader voor bijv. een URL

Informatiekader 
voor call to action 
kader groot

Kader voor bijv. een URL

Je komt 

toch ook!

limburg.nl

Je komt 

toch ook!

limburg.nl

Je komt 

toch ook!

limburg.nl

Meld je nu  

online aan.

limburg.nl

Meer informatie?

Kijk op 
www.website.nl

https://www.limburg.nl/publish/pages/2013/pl_motion_graphics_template.zip
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Iconen webfont ‘Awesome’
Voor web is het belangrijk 
dat iconen schaalbaar zijn 
en geladen worden als font. 
Webfont FontAwesome is een 
iconenfont dat meeschaalt 
met responsive websites of bij 
het vergroten van tekst door 
gebruikers. 

De webicons zijn zeer geschikt 
om klein te gebruiken en te 
voorzien van een bijschrift. 
Dit ook omdat de uitleg van 
een icoon meerduidig kan zijn 
maar ook ter ondersteuning 
van visueel beperkte lezers.

Download 
 Awesome

Buttons homepage
Op de homepage zijn som
mige thema’s voorzien van 
een eigen illustratie. Deze stijl 
wijkt af van de iconenstijl voor 
webspecifieke elementen zoals 
mail, zoek etc. 

De stijl van deze illustraties 
heeft een dunnere outline en 
wordt groter toegepast omdat 
het de hoofdnavigatie is. Voor 
Gedeputeerde Staten en Pro
vinciale Staten zijn de gebou
wen verbeeld. Steekwoorden 
voor deze stijl zijn: outline, 
plat, heldere lijnvoering.
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6. Iconen
Iconen kunnen op een communicatiemiddel snel iets verhelderen.  
De Provincie Limburg heeft een specifieke stijl voor iconen uitgekozen;  
iconenwebfont ‘FontAwesome’. 

Illustraties

Iconen webFontAwesome

bel mail zoek print downloads

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl
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Kleurgebruik infographics
De richtlijnen voor huisstijlkleur 
en typografie dienen toegepast 
te worden bij infographics. 

Ook bij infographics is de lees
baarheid belangrijk. Zorg daar
om voor voldoende contrast 
in kleurgebruik en ondersteun 
je beeldverhaal met tekst en 
toelichtingen. 

Zorg dat essentiële visuele 
informatie niet afhangt van 
het onderscheid tussen kleu
ren (in het bijzonder rood en 
blauw). Gebruik geen (over
wegend) gekleurde vlakken als 
achtergrond van je infographic. 
Houd de achtergrond met 
name wit. Gebruik kleurvlakken 
voor kaders of accenten.

Typografie infographics
De Provincie Limburg gebruikt 
de Museo Sans in infographis. 
De Calluna is minder geschikt 
hiervoor.
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7. Infographics
De Provincie Limburg gebruikt infographics om ingewikkelde informatie  
toegankelijk en inzichtelijk te maken. Het visuele is de kern van een infographic.

Begeleiding naar werk

Regeling
45+

trajecten in  
begeleiding naar 
werk gestart

1300
meer dan

Naar praktijkschool VDL

Aan het werk dankzij (SROI)

mensen vanuit ww 
of bijstand naar 
praktijkschool 

arbeidscontracten
worden verstrekt

8481251

61%
Doorstroom 
naar  
reguliere baan

15%
Doorstroom 
naar BOL of BBL 
Praktijkplaats

24%
Doorstroom 
naar werk
ervaringsplaats

110
mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt  

zijn ingezet in het 
arbeidsproces 

Infographic stijl
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Layout

Vlakverdeling
De vlakverdeling wordt toe
gepast op een homepage maar 
ook voor een Powerpoint  
presentatie of een brochure. 

Alle publicaties van de  
Provincie Limburg hebben 
3 grote vlakken; 3 vlakken 
als basis. De bovenste en de 
onderste zijn altijd wit. Wit is 
een belangrijk onderdeel van 
de huisstijl van de Provincie 
Limburg. In een van die witte 
balken wordt het logo ge
plaatst volgens de richtlijnen 
positionering logo. Het mid
delste vlak kan een foto of een 
kleurvlak zijn. In het middelste 
vlak komt de content van het 
middel; titel, subtitel, foto, 
illustratie etc.

Kleurgebruik
Gebruik de aangewezen 
kleurcombinaties. Beperk het 
aantal kleuren per pagina. Als 
er meerdere pagina’s zijn in 
een middel (web of pdf) is het 
toegestaan om op nieuwe 
pagina’s andere kleurcombi
naties te kiezen. Dit werkt het 
beste als de wisseling in kleur 
het verhaal ondersteunt; zoals 
bij een nieuw hoofdstuk of een 
ander menuitem.

Vaste typogrammen 
Voor de typografie zijn er typo
grammen voor zowel web als 
drukwerk toepassingen. Deze 
typogrammen zijn uitgebalan
ceerd en brengen de nodige 
hiërarchie aan in een ontwerp. 

Toepassen van beeld 
Op de omslag of een cover 
is één goed gekozen foto 
voldoende. De fotografie als 
content inzetten en niet alleen 
ter verluchtiging. Maak een 
daadkrachtige keuze in het te 
fotograferen thema en houd er 
rekening mee dat er nog meer 
plekken zijn om andere vari
anten te tonen. Bijvoorbeeld in 
het binnenwerk of op andere 
media (crossmediaal).
Iconen kunnen je verhaal on
dersteunen en verlevendigen. 
De iconen zijn niet geschikt 
om beelddragend te zijn. 
Gebruik ze niet te groot.

Provincie Limburg - huisstijlrichtlijnen
Layout

34 35

8. Lay-out
—Alle bouwstenen komen 
samen in de lay-out

Infographics
Laat de infographic onderdeel 
zijn van de gehele layout. 
Liever geen kaders om het 
illustratie kader of een gekleur
de achter grond in je info
graphic. Vergeet niet de info
graphic te benoemen; de titel 
is belangrijk. 

Voorbeeld vlakverdeling

Voorbeeld vlakverdeling digitaal



Lay out voorbeeld  
cover A4

   Fotokader met witte rand 
(niet aflopend).
  Tekst wit in gekleurd kader.
   Logo onderin in een witte 
balk.

  Kleurcombinatie:

Lay out voorbeeld  
cover A4

   Fotokader met witte rand 
(niet aflopend).
  Tekst wit in gekleurd kader.
  Logo onderin in een witte 
balk.

   Kleurcombinatie:
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9. Voorbeelden
—Cover A4

Wonen in Limburg
Lorenist ibusdae none

Catur asil magnimod  
unt landeris quibus.

De oorsprong  
ligt in de stad
Roermond Wonen in Limburg

Lorenist ibusdae none

Catur asil magnimod  
unt landeris quibus.

De oorsprong  
ligt in de stad
Roermond
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—Titelpagina liggend

Lay out voorbeeld  
titelpagina liggend

Bijvoorbeeld voor Powerpoint.

   Fotokader met witte rand 
(niet aflopend).
   Witte tekst (titel) in 
gekleurd kader.
  Witte tekst (subtitel) in  
gekleurd kader.
   Logo bovenin in een  
witte balk.

Catur asil magnimod  
unt landeris quibus.

De oorsprong  
ligt in de stad
Roermond

Catur asil magnimod  
unt landeris quibus.

De oorsprong  
ligt in de stad
Roermond

Catur asil magnimod  
unt landeris quibus.

De oorsprong  
ligt in de stad
Roermond
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Website Provincie Limburg

Homepage mobiele versie

  Groot fotokader bovenin.
  Witte tekst in gekleurd  
kader.
  Logo bovenin in een  
witte balk.
  Iconen bij top taken.
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—Website

Website Provincie Limburg

Homepage desktop versie

  Groot fotokader bovenin.
  Witte tekst in gekleurd  
kader.
   Logo bovenin in een  
witte balk.
  Iconen bij top taken.



Website Provincie Limburg

Contentpagina mobiele versie

  Groot fotokader bovenin.
  Logo bovenin in een  
witte balk.
  Iconen bij top taken.
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—Website

Website Provincie Limburg

Contentpagina desktop versie

  Groot fotokader bovenin.
   Witte tekst in gekleurd  
kader.
  Logo bovenin in een  
witte balk.
  Iconen bij top taken.



Zonnepanelen op  
Maastricht  
Aachen Airport
 

25 augustus 2017

Een vrachtloods en kantoorverzamelge-

bouw op vliegveld Maastricht Aachen Airport 

worden voorzien van zonnepanelen. Dat is 

een voorstel van Gedeputeerde Staten aan 

het Limburgs Parlement. Met de zonnepa-

nelen kan voor circa 250 woningen stroom 

worden gemaakt. Het is de eerste stap naar 

verduurzaming van het vliegveld, zo laat de 

Provincie Limburg als eigenaar van het vlieg-

veld weten.

Aanbesteding 

Exploitatie 

Terug naar het nieuwsoverzicht  

actueel      loket      onderwerpen      bestuur      over 

Een vrachtloods en kantoorverzamelgebouw op vliegveld Maastricht Aachen Airport worden 

voorzien van zonnepanelen. Dat is een voorstel van Gedeputeerde Staten aan het Limburgs Par-

lement. Met de zonnepanelen kan voor circa 250 woningen stroom worden gemaakt. Het is de 

eerste stap naar verduurzaming van het vliegveld, zo laat de Provincie Limburg als eigenaar van 

het vliegveld weten.

Hiermee is een investering van € 1,5 miljoen euro gemoeid. Voor beide gebouwen is reeds een 

SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie subsidie) over een periode van 15 jaar 

toegekend van in totaal € 800.000. Het resterend bedrag kan daardoor in een periode van onge-

veer 12 jaar worden terugverdiend uit de inkomsten van de duurzaam opgewekte energie.

Zonnepanelen op Maastricht  
Aachen Airport
 

25 augustus 2017

home       actueel       nieuws       Zonnepanelen op Maastricht Airport

Adres Contact Snel naar

Postadres:

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Bezoekadres:

Gouvernement aan de Maas

Limburglaan 10

6229 GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden:  

9.00 - 17.00 ma t/m vr

Algemeen telefoonnummer:  

+31 43 389 99 99

Klachten en algemene informatie: 

+31 43 389 77 77

Milieuklachten: 

+31 43 361 70 70

   Algemeen

   Klachten

   Loket

   Onderwerpen

   Bestuur 

   Servicedesk 

   Milieuklachten

Over deze site

   Sitemap

   Cookies

   Copyright 

   Privacy 

   Toegankelijkheid

    

Terug naar het nieuwsoverzicht  

Politiek verantwoordelijke

Theo Bovens

Gedeputeerde Cultuur Recreatie, Bodem 

& Milieu, Bestuur, Strategie en Europa

Gerelateerde artikelen

Faunabeheerplan waarborgt toe-

komst bever en beperkt schade en 

overlast



Nicoline Wisse Smit neemt afscheid 

als voorzitter Cultuurtank Limburg


Netwerk landbouwattachés bezoekt 

Brightlands Campus Greenport 


    

Onderzoek 

Downloads 

Lorem ipsum dolor sit amet  download  

 

Dolor sit amet download  

 

Sit Amet download  

 

Dolor sit amet lorem ipsum  download  

De Provincie gaat nu aansluitend onderzoeken of er ook op andere gebouwen of plekken op 

en rond het vliegveld zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Het idee voor het plaatsen van 

de zonnepanelen is van PVV-statenlid Robert Housmans. Zijn plan werd overgenomen door het 

Limburgs Parlement.

,,We doen dit in het kader van de verdere ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport, “zo laten 

Gedeputeerde Staten weten. ,,Deze investering draagt bij aan het versterken van het vestigings-

klimaat, werkgelegenheid en duurzame instandhouding van de luchthaven.”

Deze investering draagt bij aan het 
versterken van het vestigingsklimaat,  
werkgelegenheid en duurzame  
instandhouding van de luchthaven.

“

Aanbesteding 

Exploitatie 

actueel      loket      onderwerpen      bestuur      over 

Een vrachtloods en kantoorverzamelgebouw op vliegveld Maastricht Aachen Airport worden 

voorzien van zonnepanelen. Dat is een voorstel van Gedeputeerde Staten aan het Limburgs Par-

lement. Met de zonnepanelen kan voor circa 250 woningen stroom worden gemaakt. Het is de 

eerste stap naar verduurzaming van het vliegveld, zo laat de Provincie Limburg als eigenaar van 

het vliegveld weten.

Hiermee is een investering van € 1,5 miljoen euro gemoeid. Voor beide gebouwen is reeds een 

SDE+-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie subsidie) over een periode van 15 jaar 

toegekend van in totaal € 800.000. Het resterend bedrag kan daardoor in een periode van onge-

veer 12 jaar worden terugverdiend uit de inkomsten van de duurzaam opgewekte energie.

Zonnepanelen op Maastricht  
Aachen Airport
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home       actueel       nieuws       Zonnepanelen op Maastricht Airport

Adres Contact Snel naar

Postadres:

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Bezoekadres:

Gouvernement aan de Maas

Limburglaan 10

6229 GA Randwyck-Maastricht

Openingstijden:  

9.00 - 17.00 ma t/m vr

Algemeen telefoonnummer:  

+31 43 389 99 99

Klachten en algemene informatie: 

+31 43 389 77 77

Milieuklachten: 

+31 43 361 70 70

   Algemeen

   Klachten

   Loket

   Onderwerpen

   Bestuur 

   Servicedesk 

   Milieuklachten

Over deze site

   Sitemap

   Cookies

   Copyright 

   Privacy 

   Toegankelijkheid

    

Terug naar het nieuwsoverzicht  

Politiek verantwoordelijke

Theo Bovens

Gedeputeerde Cultuur Recreatie, Bodem 

& Milieu, Bestuur, Strategie en Europa

Gerelateerde artikelen

Faunabeheerplan waarborgt toe-

komst bever en beperkt schade en 

overlast



Nicoline Wisse Smit neemt afscheid 

als voorzitter Cultuurtank Limburg


Netwerk landbouwattachés bezoekt 

Brightlands Campus Greenport 


    

Onderzoek 

Downloads 

Lorem ipsum dolor sit amet  download  

 

Dolor sit amet download  

 

Sit Amet download  

 

Dolor sit amet lorem ipsum  download  

De Provincie gaat nu aansluitend onderzoeken of er ook op andere gebouwen of plekken op 

en rond het vliegveld zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Het idee voor het plaatsen van 

de zonnepanelen is van PVV-statenlid Robert Housmans. Zijn plan werd overgenomen door het 

Limburgs Parlement.

,,We doen dit in het kader van de verdere ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport, “zo laten 

Gedeputeerde Staten weten. ,,Deze investering draagt bij aan het versterken van het vestigings-

klimaat, werkgelegenheid en duurzame instandhouding van de luchthaven.”

Deze investering draagt bij aan het 
versterken van het vestigingsklimaat,  
werkgelegenheid en duurzame  
instandhouding van de luchthaven.

“

Aanbesteding 

Exploitatie 



Fotopagina

   Tekst in wit op gekleurd vlak

Hoofdstukpagina

  Titel (wit) in PL rood kader.
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Voorbeelden
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—Powerpoint

Powerpointpresentatie 

Voorbeeld voor breedbeeld

   Groot fotokader voor  
titelpagina.
   Witte tekst in gekleurd 
kader.
   Logo bovenin in een  
witte balk.
   Arial (font voor kantoor
automatisering).

Download 
 Powerpoint template

https://www.limburg.nl/thema/huisstijl
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—Digitale nieuwsbrief bekijk deze nieuwsbrief online

Belevingscentrum in voormalige Leeuw  

brouwerij in Valkenburg aan de Geul.
Hoe ziet de ideale binnenstad eruit voor jongeren en hoe kan dat gerealiseerd 

worden in een middelgrote Limburgse stad? Die vragen leggen MKBLimburg 

en de Provincie Limburg voor aan de doelgroep zelf: studenten van de Univer

siteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Het beste idee dat deze retailchallenge 

oplevert, wordt beloond met een geldbedrag van € 1.000,.

Lees meer  

Studenten bedenken oplossingen 
voor binnenstad

Hoe ziet de ideale binnenstad eruit voor jongeren 

en hoe kan dat gerealiseerd worden in een  

middelgrote Limburgse stad? 

Lees meer  

Studenten bedenken oplossingen 
voor binnenstad

Hoe ziet de ideale binnenstad eruit voor jongeren 

en hoe kan dat gerealiseerd worden in een  

middelgrote Limburgse stad? 

Lees meer  

Studenten bedenken  
oplossingen voor  
aantrekkelijke binnenstad

Hoe ziet de ideale binnenstad eruit 

voor jongeren en hoe kan dat gere

aliseerd worden in een middelgrote 

Limburgse stad? 

Lees meer  

Studenten bedenken  
oplossingen voor  
aantrekkelijke binnenstad

Hoe ziet de ideale binnenstad eruit 

voor jongeren en hoe kan dat gere

aliseerd worden in een middelgrote 

Limburgse stad? 
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