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3 inleiding

inleiding

de ontwikkeling — en de consequente 
toepassing — van een grafische huisstijl is het 

middel bij uitstek om een duidelijk herkenbare 
identiteit op te bouwen. een huisstijl is veel meer 
dan een mooi logo of een origineel visitekaartje.  
de huisstijl van het *Zoniënwoud vertaalt het 
karakter van het hele landschap. 

Hij is dan ook meer dan een logo, een lettertype 
en mooi verzorgd drukwerk. de huisstijl van het 
*Zoniënwoud (van banken en signalisaties tot 
affiches en briefpapier) is een geheel van vormen, 
materialen, beelden en typografie. Het zijn allemaal 
grafische ‘tools’ die het *Zoniënwoud visualeren als 
herkenbaar geheel. de huisstijl is een platform voor 
communicatie, waarbij twee doelstellingen centraal 
staan:
— de ontwikkeling van een gezamenlijke identiteit 
van het *Zoniënwoud voor de drie gewesten.
— Het publiek grensoverschrijdend gidsen, enerzijds 
naar het woud, anderzijds in het woud. 
 
Alle interregionale producten moeten worden 
gemaakt op basis van dit huisstijlhandboek. 
daarnaast wordt ernaar gestreefd om alle 
publicaties naar het brede publiek van bosbezoekers 
eveneens in deze huisstijl op te stellen. Voor 
publicaties of initiatieven die verband houden 
met het *Zoniënwoud maar zich richten naar één 
specifieke doelgroep kan de initiatiefnemende 
administratie ervoor kiezen de eigen huisstijl in 
te zetten, maar zal dan het logo op de juiste wijze 
opnemen.
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1.1.1 logo

de huisstijl van het *Zoniënwoud is opgebouwd rond een sober, zeer 
aantrekkelijk maar vooral sterk communicatief woordbeeld. Het 
logo bestaat uit een donkergroene rechthoek, met daarin — statig 
en centraal — de naam *Zoniënwoud. Het gebruikte lettertype 
(de typografie) is speciaal voor het *Zoniënwoud ontworpen. de 
letters ademen de sfeer uit van en verbeelden het karakter van 
het *Zoniënwoud: een natuurlijke mix tussen oud en nieuw, tussen 
geschiedenis en toekomst.

1.1 Woordbeeld

Woordbeeld *Zoniënwoud
[digitale bestandsnamen: ZW_ Pms.ai, ZW_ Q.ai]

Het logo van het *Zoniënwoud is een logotype 
of een ‘woordbeeld’. dat betekent dat het woord 
*Zoniënwoud als beeld gebruikt wordt. Het is een 
visuele voorstelling van de inhoud. geen omwegen: 
*Zoniënwoud staat voor het *Zoniënwoud. 
een woordbeeld zorgt bij het publiek voor 
herkenbaarheid en open toegankelijkheid. 

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.1 WoordBeeld
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1.1.2 inhoudelijk symbool

Het *Zoniënwoud strekt zich uit over het Vlaams, Brussels en Waals 
gewest. de visualisatie van de drie gewesten is samengebracht in het 
gebruik van de gespiegelde ‘3’ of de griekse ‘€’. een opvallende en 
toch discrete verwijzing naar de drie overheden die het *Zoniënwoud 
beheren.

de griekse ‘€’ als symbool voor de 3 gewesten

1.1.3 taalversies

Afhankelijk van de afzender, of de plaats van de communicatie in 
de drie gewesten, kan het logo in drie taalversies worden gebruikt. 
elk gewest gebruikt zijn taalversie: *Zoniënwoud voor Vlaanderen, 
*Forêt   voor Wallonië en de nederlands-Franse of  Frans-
nederlandse taalversie voor het Brussels gewest.
 

nederlands-Franse taalversie
[digitale bestandsnamen: ZW-Fds_Pms.ai, ZW-Fds_Q.ai]

Frans-nederlandse taalversie
[digitale bestandsnamen: Fds-ZW_Pms.ai, Fds-ZW_Q.ai]

Franse taalversie woordbeeld
[digitale bestandsnamen: Fds_Pms.ai, Fds_Q.ai]
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1.1.4 gebruik & verhoudingen

Het logo moet altijd in deze compositie worden gebruikt. elke ver-
andering of vervorming (verbreding, spatiëring, schaduweffecten of 
contourlijnen) is verboden. Het logo mag enkel in verhouding worden 
vergroot of verkleind. de minimumafmeting voor de logo’s *Zoniënwoud 
en *Forêt   is 7 millimeter hoogte. de minimumafmeting 
voor de nederlands-Franse taalversie is 11 millimeter hoogte.

minimumafmeting 7 mm hoogte

minimumafmeting 11 mm hoogte

Woordbeeld *Zoniënwoud: 1 op 4

Woordbeeld *Forêt  : 1 op 5

Woordbeeld *Zoniënwoud / *Forêt  : 1 op 3

4

5

3

1

1

1

Verhoudingen van de woordbeelden (breedte x hoogte)

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.1 WoordBeeld
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1.1.5 Positieve versie

deze versie wordt gebruikt op donkere achtergronden en in mindere 
mate als alternatief voor het ‘negatieve’ of meest gebruikelijke 
woordbeeld.   
  

Positieve versie woordbeeld *Zoniënwoud
[digitale bestandsnamen: ZW-pos_Pms.ai, ZW-pos_Q.ai]

Positieve versie woordbeeld *Zoniënwoud – *Forêt  
[digitale bestandsnamen: ZW-Fds-pos_Pms.ai, ZW-Fds-pos_Q.ai]

Positieve versie woordbeeld *Forêt   – *Zoniënwoud
[digitale bestandsnamen: Fds-ZW-pos_Pms.ai, Fds-ZW-pos_Q.ai]

Positieve versie woordbeeld *Forêt  
[digitale bestandsnamen: Fds-pos_Pms.ai, Fds-pos_Q.ai]
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1.1.6 Kleuren in het logo

de Pms-kleuren om het logo te drukken zijn:
- Pms 3435 (donkergroen)  
- Pms 467 (beige)   

 Pms 3435 Pms 467
  

de CmYK-waarden van de Pms-kleuren zijn
- Pms 3435 � C100 - m0 - Y81 - K66 
- Pms 467 � C9 - m15 - Y34 - K0

de rAl-kleuren van de Pms-kleuren zijn
- Pms 3435 � rAl 6005 
- Pms 467 � rAl 1014

Pms 467 Pms 3435
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1.1.7 Zwart-witversie

omwille van druktechnische redenen is het niet altijd mogelijk om een 
kleurenlogo te gebruiken. daarom bestaat er ook een zwart-witversie 
van het woordbeeld. die mag worden gebruikt in zwart-witdrukwerk 
en enkel als het niet mogelijk is om de kleurenversie te gebruiken.

Zwart-witversie woordbeeld *Zoniënwoud
[digitale bestandsnaam: ZW_Z.ai]

Zwart-witversie woordbeeld *Zoniënwoud – *Forêt  
[digitale bestandsnaam: ZW-Fds_Z.ai]

Zwart-witversie woordbeeld *Forêt   – *Zoniënwoud
[digitale bestandsnaam: Fds-ZW_Z.ai]

Zwart-witversie woordbeeld *Forêt  
[digitale bestandsnaam: Fds_Z.ai]
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1 Pms-kleurversie woordbeeld *Zoniënwoud
[digitale bestandsnaam: ZW_Pms3435.ai]

1 Pms-kleurversie woordbeeld *Zoniënwoud – *Forêt  
[digitale bestandsnaam: ZW-Fds_Pms3435.ai]

1 Pms-kleurversie woordbeeld *Forêt   – *Zoniënwoud
[digitale bestandsnaam: Fds-ZW_Pms3435.ai]

1 Pms-kleurversie woordbeeld *Forêt  
[digitale bestandsnaam: Fds_Pms3435.ai]

1.1.8 1 Pms-kleurversie

Voor drukwerk met 1 Pms-kleur kan ook de zwart-witversie gebruikt 
worden, maar bij voorkeur gaat de keuze naar een monotoon 
donkergroen logo (Pms 3435).
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“r” Akzidenzgrotesk en “r” songrotesque
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1.2.1 een groteskfamilie

Het lettertype songrotesque behoort tot de schreefloze let-
ters geïnspireerd op de eerste groteske letters uit de 19de eeuw. 
schreefloos of sans serif is de aanduiding voor een lettertype zonder 
schreven, dus zonder de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van 
de verticale en horizontale balken. Het lettertype bestaat uit twee 
families: de songrotesque en de songrotesquestencil.

Het *Zoniënwoud heeft in deze huisstijl niet 
enkel een uniek en herkenbaar logo, maar 
kreeg ook een speciaal daarvoor ontwikkeld 
lettertype. Het lettertype is bestemd voor 
korte teksten, intro’s, titels, signalisaties en 
andere teksttoepassingen. 
de ‘letters’ of ‘karakters’ zijn een belangrijk 
element in de herkenning van de huisstijl. 
Het lettertype -de songrotesque- draagt 
de sfeer van het woordbeeld verder in alle 
mogelijke communicatietoepassingen.  de 
naam van het lettertype vindt zijn oorsprong 
in de oudste naam van het *Zoniënwoud: 
‘sonia’. de look van de letters verwijst naar de 
slanke, grootse vormen die vaak terugkeren in 
het *Zoniënwoud.  

1.2 lettertype
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1.2.2 songrotesque 

de songrotesque heeft een vriendelijk en warm karakter dat over-
eenstemt met de sfeer die de huisstijl van het *Zoniënwoud uit-
straalt. Het letterteken onderscheidt zich hierdoor duidelijk van 
andere grotesken zoals Helvetica of Arial die strakker en neutraal 
zijn. Kenmerkend is de verbreding aan het uiteinde van de letters  
en de krulbewegingen aan sommige van de letters zoals de ‘a’, de ‘r’  
of de ‘f’.

ArBoReTuM
Helvetica
1957

ArBoReTuM
Akzidenzgrotesk
1909

ArBoretum
songrotesque
2010

r
r

r
SG
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Krulbeweging aan het uiteinde van de letter ‘r’

Verbreding aan het uiteinde van de letter ‘r’

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe

A
kz

id
en

zg
ro

te
sk

A
kz

id
en

zg
ro

te
sk

so
ng

ro
te

sq
ue

so
ng

ro
te

sq
ue
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songrotesque

A B C d e F g H i j K l m n o P Q r s

m n o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l

t u V W X Y Z
n o P Q r s
H i j K l m

d e F g
A B C

20 pt

34 pt

46 pt

57 pt

65 pt

76 pt

130 pt

170 pt
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songrotesque

A B C d e F g H i j K l m n o P Q r s

m n o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l

t u V W X Y Z
n o P Q r s
H i j K l m

d e F g
A B C

nat. res. Verdronken-Kinderen-Vallei

Boswachtersmonument

Park van tervuren 

Kapucijnenbos
groenendaal
Arboretum

solvay
Beuk

20 pt

34 pt

46 pt

57 pt

65 pt

76 pt

130 pt

170 pt
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1.2.3 songrotesquestencil  

een stencilletter kun je uitsnijden, waardoor je door de letter kunt 
kijken. dit is de stencilversie van de songrotesque: een duidelijk en 
herkenbaar element in de huisstijl van het *Zoniënwoud. ook in het 
woordbeeld van het *Zoniënwoud wordt deze  stencilletter gebruikt.
de stencilletter is bestemd voor signalisaties en als displayletter voor 
bijvoorbeeld affiches en titels. 

ArBoretum
songrotesque
2010

ArBoReTuM
songrotesquestencil
2010

r
r

SGS
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een stencilletter kun je uitsnijden, 
waardoor je door de letter kunt kijken

 *Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe
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songrotesquestencil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

m n o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l

T U V W X Y Z
N O P Q R S
H I J K L M

D E F G
A B C

20 pt

34 pt

46 pt

57 pt

65 pt

76 pt

130 pt

170 pt
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songrotesquestencil

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

m n o p q r s t u v w x y z

a b c d e f g h i j k l

T U V W X Y Z
N O P Q R S
H I J K L M

D E F G
A B C

Nat. Res. Verdronken-Kinderen-Vallei

Boswachtersmonument

Park van Tervuren 

Kapucijnenbos
Groenendaal
Arboretum

Solvay
Beuk

20 pt

34 pt

46 pt

57 pt

65 pt

76 pt

130 pt

170 pt
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de songrotesque en songrotesquestencil 
werden uitgebreid met extra ‘glyphs’ of 
tekens. Het zijn extra tools voor de ontwerpers 
om variatie in de typografie te brengen. 

1.2.4 superscripttekens 

superscripts zijn kleine kapitalen die bovenaan staan. Ze geven een 
woord (enkel gezet in kapitalen) extra dimensie en perspectief. de 
klanken uit een woord komen meer naar voren, waardoor het een 
speelsere, vrolijkere uitstraling krijgt.

de superscripts laten toe dat letters meer beeldend worden, wat 
resulteert in een levendige en flexibele look. Vooral in koppen en op 
affiches zorgt dit voor een zeer aparte en herkenbare stijl.

eESS
BEUKEnBlAd

Hoofdletters e & s en superscripten E & S
[superscripts vind je via glyphs of via stylistic set 01 in het menu open type]

‘Beukenblad’ gezet in de songrotesque met klinkers in superscript

 *Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe
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1.2.5 swashes (versieringen)    

swashes zijn decoratieve ornamenten toegevoegd aan letters. 
swashes worden vaak gebruikt als decoratieve elementen in korte  
zinnen, titels of beginkapitalen. 

April

A B d E F H i
A B D E F H I

K l M n P r T
K L M N P R T

d h i l m n
d h i l m n

‘April’ gezet in songrotesque met hoofletter ‘A’ & onderkastletter ‘l’ in swashes

 *Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe



26

1.2.6 ligaturen    

een ligatuur is een teken dat gevormd wordt door twee of meer 
lettervormen  in één vorm te schrijven of te drukken. in het algemeen 
wordt een ligatuur gebruikt voor twee tekens die anders in elkaar 
zouden grijpen. Bijvoorbeeld een overhangende f gevolgd door een 
stokletter: b,f,l,k,h. ligaturen worden gebruikt om de leesbaarheid te 
verbeteren en uit esthetische overwegingen.

ligaturen zijn aanwezig in de songrotesque en songrotesquestencil. 
Ze worden automatisch omgezet.  

f f � ff
f i � fi
f j � fj 
f l � fl
f h � fh
f k � fk
f b � fb

f fi � ffi
f fj � ffj
f fh � ffh
f fk � ffk
f fb � ffb

 *Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe
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Als je een sterretje voor het woord ‘Zoniënwoud’ typt, verandert het 
in 1 teken of lettervorm (glyph) — het woordbeeld *Zoniënwoud. 
Zo accentueren we het logo of woordbeeld van het *Zoniënwoud in 
doorlopende teksten.
dit woordbeeld wordt enkel in broodtekst toegepast, niet in titels of 
koppen.
 

εt � � � &

 * Zoniënwoud
� �

 *  Forêt de soignes
� *Forêt  

de ampersand, ook wel het en-teken of et-teken genoemd, is de 
ligatuur die de tekens ‘ε’ en ‘t’ vertegenwoordigt.
de ampersand mag je vaak inzetten, ook in lopende teksten. 

 *Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe

1.2.7 licentie    

Het lettertype songrotesque en songrotesquestencil is speciaal voor 
het *Zoniënwoud ontworpen en is auteursrechterlijk beschermd. 
een licentie wordt gratis verstrekt maar dient steeds aangevraagd 
te worden. Het lettertype mag uitsluitend gebruikt worden voor 
toepassingen met betrekking tot het *Zoniënwoud. onrechtmatig 
gebruik kan strafrechterlijk vervolgd worden.
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songrotesque (versie 1.0) Karakterset

onderkasten

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
à á â ä æ æ è é ê ë ì í î ï
ò ó ô ö œ ù ú û ü š ý ÿ ž

Kapitalen

A B C d e F g H i j K l m
n o P Q r s t u V W X Y Z

à á â ä è é ê ë ì í î ï
ò ó ô ö Œ ù ú û ü Š Ý Ÿ Ž 

superscripts

 A  B  C  d  e  F  g  H  i  j  K  l  m n o P  Q 
r  s  t  u  V  W X  Y  Z  á  â  ä  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï 

ò  ó ô ö ù  ú  û  ü  Š  Ý  Ÿ  Ž
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songrotesque (versie 1.0) Karakterset

ligaturen 

fi fl ff fh fj fk ffi
ffh ffj ffk ffl fb ffb    

Cijfers

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
leestekens 

- ‘ ’ « » “ ” � . , : ; … ? !
& � ( ) { } [ ] ( ) % * § ¶

Accenten 

` ´ ˇ ^ ¨
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songrotesquestencil (versie 1.0) Karakterset

onderkasten

a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z

à á â ä æ ǽ ç è é ê ë ì í î ï
ò ó ô ö œ ù ú û ü š ý ÿ ž

Kapitalen

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

à á â ä è é ê ë ì í î ï
ò ó ô ö Œ ù ú û ü Š Ý Ÿ Ž 

superscripts

 A B C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M N O P  Q 
R  S  T  U  V  W X  Y  Z  á  â  ä  è  é  ê  ë  ì  í  î  ï 

ò  ó ô ö ù  ú  û  ü  Š  Ý  Ÿ  Ž

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.2 lettertYPe
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songrotesquestencil (versie 1.0) Karakterset

ligaturen 

fi fl ff fh fj fk ffi 
ffh ffj ffk ffl fb ffb    

Cijfers

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
leestekens 

- ‘ ’ « » “ ” � . , : ; … ? !
& � ( ) { } [ ] % ( ) * § ¶

Accenten 

` ´ ˇ ^ ¨
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PMS

3435
467
470
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1.3.1 Primaire kleuren

de primaire kleuren zijn de kleuren waaruit het logo is opgebouwd. 
Het donkergroen en beige zijn de basiskleuren van het *Zoniënwoud.

Het beige (Pms 467) en donkergroen (Pms 3435) staan symbool voor 
het woud, een warme en natuurlijke uitstraling van het *Zoniënwoud, 
beide kleuren vormen een evenwichtig geheel.
een derde kleur — roestbruin (Pms 470) — wordt toegevoegd als 
primaire kleur.

naast het logo en de typografie draagt kleur 
bij tot het ondersteunen van de huisstijl. Het 
gebruik ervan draagt bij tot de sfeer die het 
*Zoniënwoud oproept.  

1.3 Kleuren

 Pms 3435 Pms 467 Pms 470
 C100 m0 Y81 K66 C9 m15 Y34 K0 C0 m58 Y100 K33 
 rAl 6005 rAl 1014 rAl 8023

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.3 Kleuren
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1.3.2 secundaire kleuren

een tweede groep van 12 extra kleuren (in vierkanten) kun je naast de 
3 primaire kleuren (in cirkels) gebruiken. We geven ze als suggestie, 
wees sober met het gebruik ervan.

Kleurenwaaier huisstijl *Zoniënwoud van donkergroen tot beige
Primaire kleuren in cirkels, secundaire kleuren in vierkanten

C100 m0 Y81 K66

C100 m40 Y80 K20

C100 m30 Y40 K20

C100 m80 Y0 K0

C100 m100 Y0 K0

C0 m58 Y100 K33

C20 m70 Y100 K0

C10 m50 Y100 K0

C40 m50 Y40 K30

C9 m15 Y34 K0

C100 m0 Y81 K66

C80 m100 Y0 K20

C40 m90 Y20 K0

C30 m100 Y80 K0

C30 m100 Y100 K30
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1.4.1 titels, intro’s, streamers, ...

Koppen vragen om aandacht voor een hoofdstuk, een artikel of een 
paragraaf. daarom verdienen ze speciale zorg. Zowel songrotesque 
als songrotesquestencil kunnen daarvoor worden gebruikt. de 
superscripten en swashes kunnen worden ingezet om extra aandacht 
en versiering te brengen. Wees echter sober met het gebruik ervan.  

Als tekstkleur gebruiken we de 3 primaire huisstijlkleuren: 
donkergroen (Pms 3435), beige (Pms 467) en roestbruin (Pms 470).

 
 

1.4.2 Broodtekst

Voor ‘broodtekst’ gebruiken we enkel songrotesque. Wanneer de 
kleurzone onder de tekst licht is, gebruiken we zwart of donkergroen 
(Pms 3435) als tekstkleur. is de kleurzone donker, dan gebruik je wit 
of beige (Pms 467) als tekstkleur. 

typografie — het visueel omgaan met tekst — 
vormt een belangrijk onderdeel van een 
huisstijl. Het lettertype songrotesque en zijn 
variant songrotesquestencil werden daarom 
specifiek ontwikkeld voor de uitbouw van de 
huisstijl van het *Zoniënwoud. Het lettertype 
kan tekstueel worden gebruikt (als broodtekst 
en titels) of eerder visueel (als ‘displayletter’) 
voor koppen en titels.

1.4 typografie

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.4 tYPogrAFie
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1.4.3 Corpsgrootte

de corpsgrootte hangt af van verschillende factoren, nl. zetbreedte, 
regelafstand, enz.

We hebben verschillende soorten opgesteld:
- leescorpsen (tussen 10 pt en 12 pt, voor broodtekst)
- Zoekcorpsen (9 pt en kleiner, voor onderschriften en voetnoten)
- Kijkcorpsen (groter dan 12 pt, voor tussentitels, koppen, slogans, 
signalisatie, ...)

deze indeling kan je enige steun bieden voor de juiste corpsbepaling.

songrotesque, corps 9 pt, regelafstand 10,8 pt

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. nullam vel 
leo elit, eu lacinia libero. Phasellus nunc metus, euismod et tincidunt 
et, euismod sed mi. Aliquam dolor risus, iaculis non aliquam quis, 
convallis at dui. etiam ac sem vel nibh congue pellentesque quis sit 
amet ligula. Quisque a luctus erat. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. nulla 
nec quam mattis erat condimentum pulvinar rhoncus eget mi. donec 
hendrerit dolor id dui elementum suscipit. 

songrotesque, corps 10 pt, regelafstand 12 pt

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. nullam vel 
leo elit, eu lacinia libero. Phasellus nunc metus, euismod et tincidunt 
et, euismod sed mi. Aliquam dolor risus, iaculis non aliquam quis, 
convallis at dui. etiam ac sem vel nibh congue pellentesque quis sit 
amet ligula. Quisque a luctus erat. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. nulla 
nec quam mattis erat condimentum pulvinar rhoncus eget mi. donec 
hendrerit dolor id dui elementum suscipit.

songrotesque, corps 11 pt, regelafstand 13,2 pt

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. nullam vel 
leo elit, eu lacinia libero. Phasellus nunc metus, euismod et tincidunt 
et, euismod sed mi. Aliquam dolor risus, iaculis non aliquam quis, 
convallis at dui. etiam ac sem vel nibh congue pellentesque quis sit 
amet ligula. Quisque a luctus erat. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. nulla 
nec quam mattis erat condimentum pulvinar rhoncus eget mi. donec 
hendrerit dolor id dui elementum suscipit.

songrotesque, corps 12 pt, regelafstand 14,4 pt

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. nullam vel 
leo elit, eu lacinia libero. Phasellus nunc metus, euismod et tincidunt 
et, euismod sed mi. Aliquam dolor risus, iaculis non aliquam quis, 
convallis at dui. etiam ac sem vel nibh congue pellentesque quis sit 
amet ligula. Quisque a luctus erat. Class aptent taciti sociosqu ad 
litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. nulla 
nec quam mattis erat condimentum pulvinar rhoncus eget mi. donec 
hendrerit dolor id dui elementum suscipit.
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1.4.4 Zetbreedte (kolombreedte)

een ideale zetbreedte in pixels of punten voorstellen is moeilijk. dat 
is een beslissing die de ontwerper moet nemen. je moet echter één 
zaak goed in de gaten houden en dat is dat je regels tekst niet té 
kort of niet té lang mogen worden. te weinig woorden in een regel 
heeft voor gevolg dat de lezer te veel van regel moet verspringen en 
dit werkt voor lange leesteksten vermoeiend. te lange regels tekst 
kunnen tot gevolg hebben dat men te veel moeite moet doen om het 
einde van de regel te halen en eventueel het verspringen naar de 
volgende regel mist en twee regels verder leest.

Voor het vervaardigen van de lay-out dient men zich ervan vergewist 
te hebben hoeveel woorden er gemiddeld op de gekozen zetbreedte 
gaan en welke varianten nog acceptabel zijn. onderzoeken hebben 
uitgewezen dat een aantal van min. 8 tot max. 15 woorden (circa 50 à 
70 letters) op een regel een prettige leesbaarheid oplevert.
een andere regel is dat de zetbreedte niet groter mag zijn dan 30 
maal de regelafstand.
 
deze regels zijn een richtlijn, een houvast en mogen niet zomaar 
worden toegepast zonder nadenken. elk ontwerp moet apart worden 
bekeken.

1.4.5 regelafstand (interlinie)

de regelafstand is de afstand van de onderste x-lijn van de eerste 
regel tot de onderste x-lijn van de volgende regel. de ontwerper is vrij 
om deze regelafstand te kiezen, maar om enige houvast te hebben 
volgen hier enkele courant gebruikte afstanden.

Voor doorlopende tekst nemen we als regelafstand 120 procent van 
de puntgrootte. Voor bijvoorbeeld tekst in lettergrootte 10 punt wordt 
een regelafstand van 12 punt gehanteerd.

Voor titels en koppen gebruiken we een kleinere regelafstand, 100 of 
110 procent van de puntgrootte.

1.4.6 letter- en woordspaties

letter-en woordspaties dragen ook in belangrijke mate bij tot de 
leesbaarheid van een tekst.

Bij de kleine leescorpsen moet je de letterspatiëring meestal niet 
aanpassen, omdat de ideale spatiëring in het het lettertype  
songrotesque vervat zit (kerning).
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Als je grote corpsen gebruikt, voor slogans, titels, enz., kan het wel 
gebeuren dat je de spatiëring zelf moet aanpassen (af- en aanspatië-
ren). 

Bij woorden in kapitalen (in grotere corpsen) moet je sowieso aanspa-
tiëren om de leesbaarheid te vergroten en meer rust brengen. 

Bij gebruik van superscripten en swashes moet je af-en aanspatiëren 
tussen de letterparen. Het verschil in witruimte tussen de letters valt 
heel goed op en moet dan ook zeker worden aangepast.

sUPErsCrIPt
gezet zonder aanspatiëring

sUPErsCrIPt
gezet met aanspatiëring

1.4.7 regelval

We passen altijd vrije regelval of vlaggenzetsel toe in broodteksten. 
geen blokregelval. linkslijnend zetwerk oogt levendiger dan blok- 
regelval en men kan onaanvaardbare of lelijke afbrekingen gemak-
kelijker wegwerken. gebruik enkel blokregelval als het voor evenwicht 
zorgt in de lay-out (bv. blokregelval voor een intro onder een gecen-
treede kop).
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Beeld wordt in principe uitgewerkt in 
fotografie. dat geldt in elk geval voor 
beeldbepalende plekken, zoals de cover 
van een brochure of de openingspagina 
van een website, maar zoveel mogelijk ook 
elders. soms zijn pictogrammen, illustraties 
of grafieken nodig om iets duidelijk te 
maken. Het doel van deze technieken is 
altijd functioneel: ze ondersteunen, vullen 
inhoudelijk aan, leggen uit. 

1.5 Beelden & illustraties

1.5.1 Fotografie

Het specifieke karakter van de gebruikte foto’s bepaalt in belangrijke 
mate de uitstraling van de huisstijl. de foto’s visualiseren de sfeer 
van het *Zoniënwoud. mensen kunnen er ook een plaats in krijgen. 
de foto’s bevatten, door het juiste fotografische standpunt, een 
diepte waardoor het beeld uit niveaus bestaat. Kleurenfotografie is 
wenselijk maar zwart-witfotografie is in bepaalde gevallen ook mooi 
en mogelijk.



44 *Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.5 Beelden & illustrAties

1.5.2 illustratiekaders

Foto’s kunnen zowel aflopend op een pagina als in een kader 
worden gebruikt. de vlakken waarin we foto’s plaatsen, hebben geen 
loodrechte zijden maar licht hellende zijden naar analogie met 
het lettertype. door deze afwijkende vormen geven we de beelden 
een extra dimensie. Foto’s kunnen soms ook in een cirkel worden 
geplaatst. ook deze cirkel is niet zuiver maar steeds een beetje 
vervormd, waardoor hij organischer wordt.

de illustratiekaders krijgen soms ook een lichte schaduwrand. deze 
kan zowel binnen in het vlak vallen, als erbuiten.

illustratiekader met rechte randen

ronde cirkel

illustratiekader met schaduwrand

illustratiekader met licht hellende randen

‘organische’ cirkel

illustratiekader met schaduw binnenin
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1.5.3 illustraties

op covers van publicaties kunnen stencil-illustraties worden gebruikt. 
deze illustraties sluiten perfect aan op de stijl van de stencilletter 
songotesquestencil. Als ze ook effectief worden uitgesneden (laser), 
gaan de illustraties en de letters uit de titel van de publicatie een 
relatie aan met het beeld op de pagina erachter. dit kunnen zowel 
kleurvlakken als foto’s zijn. 

Cover brochure met uitgestanste illustratie en letters (songrotesquestencil)

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.5 Beelden & illustrAties

rood klooster
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1.5.4 Pictogrammen

Het *Zoniënwoud gebruikt eigen pictogrammen aangepast aan 
de huisstijl. de pictogrammen hebben dezelfde vormentaal als de 
songrotesquestencil. Zo kunnen ze samen worden gebruikt voor de 
signalisatie in het *Zoniënwoud. 

Molenbos
Drèves de

Pictogram ‘Wandelaar’ met straatnaam in songrotesquestencil

Pictogram ‘Honden aan de leiband’



Verboden
voor VISSERS

Verboden
voor FIETSERS

Toegankelijk
voor FIETSERS

Toegankelijk
voor RUITERS

Verboden
tE sCHAAtsen

Molenbos
Drèves de

Voorbeelden van pictogrammen 
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1.6.1  Biotop 3

Crèmekleurig milieuvriendelijk papier. er wordt geen boom extra 
gekapt om dit papier te maken en het ecosysteem wordt nergens uit 
evenwicht gehaald. Zonder gebruik van chloor, chloorverbindingen of 
optische witmakers. geschikt voor uiteenlopende soorten drukwerk, 
zowel zwart-wit als in kleur. Het papier is verkrijgbaar van 80 tot 250 
gram. Van papier tot enveloppen. Biotop 3 is FsC-gecertificeerd. 
Het FsC-certificaat wordt uitgereikt door de Forest stewardship 
Council, een onafhankelijke internationale organisatie die duurzaam 
bosbeheer nastreeft.

Vermeld steeds onderstaande tekst samen met het FsC-logo als je 
dit papier gebruikt:
 

“Chloorvrij papier uitsluitend gemaakt van 
zaagafval, resthout en dunningshout met 
respect voor het milieu.” 

Papier geeft mede de sfeer aan van een 
huisstijl. de keuze wordt ook bepaald door de 
waarden die het *Zoniënwoud wil uitdragen. 
daarom kozen we voor 2 crèmekleurige 
papiersoorten met een natuurlijke uitstraling.

1.6 Papier
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1.6.2  shiro tree Free

no tree Content!
shiro tree Free is een papier gemaakt van bamboe, katoen en 
hennep. Planten die jaarlijks groeien, net als tarwe en maïs. omdat 
er geen hout in het papier zit, kan het ook niet FsC-gecertifeerd zijn. 
een apart milieuvriendelijk papier.

Vermeld steeds onderstaande tekst als je dit papier gebruikt: 

“Papier zonder hout, gemaakt van bamboe, 
katoen en hennep.” 

Aangezien er geen hout in het papier zit, heeft het geen FsC-
certificaat en mag je het logo niet plaatsen.

1.6.3  Andere papiersoorten

naast deze 2 voorgeschreven papiersoorten mag je ook op soortgelijk 
papier drukken.
Het moet wel voldoen aan de volgende kenmerken:
- gerecycleerd papier
- FsC- of PeFC-gecertificeerd
- crèmekleurig (geen grijs of wit).

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.6 PAPier
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50 huisstijlhandboek — �

H et � is de groene long van 
brussel. dit prachtig woud op een boogscheut 
van het centrum van brussel levert het 

ideale kader om zich even te verlossen van het 
jachtige stadsleven. een picknick aan de Vijver van 
de Verdronken kinderen, een groot speelveld in het 
kasteel terhulpen, een pedagogische uitstap in het 
wereldvermaarde arboretum, een intensieve fietstocht 
langs de lorreinedreef, kronkelende wandelpaadjes, 
of weelderige speeltuigen in het Rood klooster...  

�

De Groene  Long 
van  Brussel



1.7.1  letterklanken & letterbeelden

Het gebruik van de lettertypes in titels, slogans en koppen laat 
superscripten toe. daardoor krijgen de woorden een illustratief 
karakter en lijken de letters klanken en ritmes te creëren. die 
‘letterklanken en letterbeelden’ zorgen opnieuw voor een belangrijk 
element van herkenning in de huisstijl van het *Zoniënwoud.  
de superscripten en swashes laten toe dat letters meer beeldend 
worden, wat resulteert in een levendige en flexibele look.  
Vooral in koppen en op affiches zorgt dit voor een zeer aparte  
en herkenbare stijl. 

de letters kunnen een kleur krijgen uit het primaire kleurenpalet. 
je kunt ook gebruik maken van de laseruitsnijtechniek, al dan niet in 
combinatie met offsetdrukwerk. de uitgesneden letters krijgen dan de 
kleur van het materiaal waaraan ze opgehangen worden, bijvoorbeeld 
een houten paneel of een witgekalkte muur. ook kunnen soorten 
papier of een poster met een foto worden gebruikt als achtergrond.  

Hierna vind je voorbeelden van toepassingen. 

onder lay-out of opmaak wordt verstaan hoe 
de opbouw van een grafisch ontwerp er visueel 
uitziet. Het gaat dan om het lettertype, de 
positie op de pagina, de indeling in kolommen, 
de plaatsing van de afbeeldingen, enzovoort.

1.7 lay-out
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toepassing van superscripten en swashes  in kop voor een affiche

1.7.2  superscripten & swaches

de superscripten en swashes kunnen beide toegepast worden in grote 
koppen, bijvoorbeeld op affiches. door swashes als beginkapitaal in te 
zetten zet je deze extra in de verf.  

Wees echter sober met het inzetten van de superscripten en swashes. 
gebruik ze enkel om een accent te leggen waar nodig is.
superscripten kunnen ook gebruikt worden voor rubriekritels.
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gebruik van swashes in kop afiiche
en beginkapitalen voor tekstblokken

*Zoniënwoud   1 BAsiselementen   1.7 lAY-out

sPeCiFiCAties 1-kleuraffiches

• AFmetingen: 420 x 594 mm (A2)
• Druk: Pms 3435
• PAPier: Bio top 3 110 g

gebruik van superscripten en swashes in kop affiche

Dood Hout
Brengt  Leven 

in het  Bos
 A ls je door onze domeinen wandelt, 

kom je op heel wat plaatsen dood 
hout tegen: omgewaaide bomen, afgevallen 
takken of resten van kaphout. Wordt dat dan niet 
opgeruimd? Niet noodzakelijk. Elk bos heeft een 
hoeveelheid dood hout nodig. Dood hout breng 
leven in het bos!

 D ood hout levert niet alleen voedsel, 
het is ook een ideale schuilplaats voor 

dieren. Spechten en paddestoelen bijvoorbeeld 
vind je op plaatsen waar veel dood hout aanwezig 
is. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is een feit:  
Dood doet leven!

DooD HoUT
BRENGT 
LEVEN IN

 HET BoS

Als je door het *Zoniënwoud wandelt, kom je op 
heel wat plaatsen dood hout tegen: omgewaaide 
bomen, afgevallen takken of resten van kaphout.  

WORDT DAT DAN NIET OPGERUIMD?  
Niet noodzakelijk. Elk bos heeft namelijk 

een hoeveelheid dood hout nodig.

Dood hout levert niet alleen voedsel, 
het is ook een ideale schuilplaats voor dieren. 

Spechten en paddestoelen vind je bijvoorbeeld op 
plaatsen waar veel dood hout aanwezig is.  
Het lijkt tegenstrijdig, maar het is een feit:  

DOOD DOET LEVEN!
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Voorbeeld van een affiche met uitgesneden (laser) typografie 
op een achtergrondkleur

sPeCiFiCAties 1-kleuraffiches & lasersnijden

• AFmetingen: 420 x 594 mm (A2)
• Druk: Pms 3435, zwart & lasersnijden
• PAPier: Bio top 3 150 g

Dood Hout
Brengt  Leven 

in het  Bos
 A ls je door onze domeinen wandelt, 

kom je op heel wat plaatsen dood 
hout tegen: omgewaaide bomen, afgevallen 
takken of resten van kaphout. Wordt dat dan niet 
opgeruimd? Niet noodzakelijk. Elk bos heeft een 
hoeveelheid dood hout nodig. Dood hout breng 
leven in het bos!

 D ood hout levert niet alleen voedsel, 
het is ook een ideale schuilplaats voor 

dieren. Spechten en paddestoelen bijvoorbeeld 
vind je op plaatsen waar veel dood hout aanwezig 
is. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is een feit:  
Dood doet leven!

1.7.3  lasersnijden

door deze ook effectief uit te snijden (laser) gaan de illustraties en de 
letters uit de titel van de publicatie een relatie aan met het beeld op 
de pagina erachter. dit kunnen zowel kleurvlakken als foto’s zijn. 
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Voorbeeld van een affiche met simulatie uitgesneden letters

sPeCiFiCAties quadri-affiches

• AFmetingen: 420 x 594 mm (A2)
• Druk: quadri
• PAPier: Bio top 3 110 g
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spread opmaak brochure

H et *Zoniënwoud is de groene long 
van Brussel. dit prachtig woud op een 
boogscheut van het centrum van Brussel 

levert het ideale kader om zich even te verlossen van 
het jachtige stadsleven. een picknick aan de Vijver van 
de Verdronken kinderen, een groot speelveld in het 
Kasteel terhulpen, een pedagogische uitstap in het 
wereldvermaarde arboretum, een intensieve fietstocht 
langs de lorreinedreef, kronkelende wandelpaadjes, 
of weelderige speeltuigen in het rood Klooster...  

dit woud heeft allicht wat u zoekt!

*Zoniënwoud

De groene  Long 
van  Brussel

gEsCHIEdEnIs

Het jachtterrein van 
Karel de grote

H et huidige *Zoniënwoud is een overblijfsel van het 
Kolenwoud. dit strekte zich in de gallo-romeinse periode 

uit van de oevers van de rijn en de moezel tot de noordzee. 

Karel de grote de europese 
“beau monde” uit om te ko-
men jagen op herten, reeën 
en everzwijnen. daarom werd 
het bos goed behouden en 
beschermd. 
¶ in 1822 droeg koning Wil-
lem van oranje het beheer 
over aan de latere ‘société 
générale’. om belastingen te 
kunnen innen, werd het woud 
toen over het grondgebied 
van de verschillende aan-
grenzende gemeenten ver-
deeld. die gemeentegrenzen, 

vastgelegd in 1825, vormen nu 
de afbakening tussen de drie 
gewesten. 
¶ na de onafhankelijkheid van 
België in 1831 werden grote 
delen van het bos gekapt, 
verkaveld en omgevormd tot 
landbouwgrond. 
¶ onder druk van de publieke 
opinie kocht de Belgische 
staat in 1843 het overblij-
vende gedeelte van het 
*Zoniënwoud op. sindsdien 
heeft het woud zich kunnen 
standhouden. 

door de landbouw en de 
veeteelt verbrokkelde het 
Kolenwoud. 
 ¶ rond het jaar 1000 werd 
het *Zoniënwoud als een 
afzonderlijk bos vermeld. 
Het dankt zijn naam aan de 
Zennerivier die vroeger het 
bos doorkruiste; in de 12de 
eeuw heette de Zenne ‘saina’ 
of  ‘sonna’.
¶ Het *Zoniënwoud was in de 
middeleeuwen een jachtge-
bied voor de vorstenhuizen. 
in de 16de eeuw nodigde 

Het wordt vandaag beheerd door de 
drie gewesten van België: Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië. in 2008 beslisten 
de drie gewesten om het beheer 
van het bos en de informatie aan de 
gebruikers op elkaar af te stemmen. 

1.7.4  lay-out kenmerken & stramien

gebruik klassiek ogende lay-outstramienen. Bouw je pagina op in 
verschillende kolommen en combineer verschillende kolommen voor 
intro’s en streamers. Hieronder sommen we elementen op die je mag 
toepassen in je lay-out:
- gebruik van swashes en superscripten in koppen, titels en 
streamers;
- gebruik van beginkapitalen met swaches;
- gebruik van letterteken (glyph) *Zoniënwoud in teksten;
- gebruik van primaire kleuren in typografie; 
- gebruik van insprong nieuwe alinea of van paragraafteken (¶) bij 
nieuwe alinea;
- gebruik positief en negatief.
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1.7.5  gebruik logo’s van derden

meestal moet je het logo van het *Zoniënwoud combineren met een 
logo van één of meerdere bosbeheerders.
 
de plaats van de andere logo’s is vrij te kiezen, zet ze ofwel naast het 
woordbeeld *Zoniënwoud ofwel onder het woordbeeld *Zoniënwoud, 
nooit erboven. groepeer de andere logo’s steeds en laat het 
woordbeeld *Zoniënwoud altijd iets vrijer staan.

logo’s beheerders Vlaams gewest, Brussels gewest & Waals gewest rechts van het 
woordbeeld in quadritoepassing

logo’s beheerders Vlaams gewest, Brussels gewest & Waals gewest rechts van het 
woordbeeld in 1 of 2 kleuroepassingen

logo beheerder Vlaams gewest onder het woordbeeld in zwart-wittoepassing

Zet nooit een logo van derden boven het woordbeeld *Zoniënwoud


