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Hoe het begon
“De Nationale Parken van de toekomst moeten meer zijn 

dan de natuurterreinen die nu als Nationaal Park zijn 

aangewezen; het zijn grotere samenhangende gebieden 

waarbinnen natuurkernen liggen, en waaraan bewoners, 

maatschappelijke instellingen en ondernemers zich 

verbonden voelen en hun identiteit ontlenen.”
 

Uit het amendement van Lutz Jacobi en Stientje van Veldhoven (2015)

Een van de doelen uit de hierop volgende Nationale Parken Deal is 

het versterken van de merkpositionering van deze Nationale Parken 

‘nieuwe stijl’. Dit gebeurt onder een gezamenlijk nieuw merk. 

NLDelta is één van de gebieden die door het Nederlandse Publiek 

zijn gekozen als ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Samen met 

Waddenzee Werelderfgoed, Hollandse Duinen en De Veluwe, zal 

NLDelta daarom (als zijnde Nationaal Park Nieuwe Stijl in wording), 

internationaal als onderdeel van het label Holland National Parks 

worden vermarkt.
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De waarde van sterke merken
Een merk staat voor de emotionele band die personen met iets 

hebben. Met een product, een organisatie, maar ook met een gebied. 

Het is het gevoel dat wordt opgeroepen en achtergelaten wanneer 

iemand met een merk in aanraking komt. 

Een sterk merk is authentiek, onderscheidend en relevant. Het heeft 

aantrekkingskracht en bouwt voorkeur en loyaliteit. Mensen 

komen terug en vertellen hun positieve ervaringen door aan anderen. 

Een waardevolle bijdrage aan de doelstelling om Nationale Parken 

Nieuwe Stijl en NLDelta beter op de kaart te zetten. 

Merken creëren (onbewuste) aantrekkingskracht met een duidelijk 

karakter, net als bij mensen. Als dit merkkarakter in alles wordt 

doorgevoerd zullen bezoekers het herkennen. Dit schept vertrouwen, 

geeft een positief gevoel en versterkt de binding met het merk. Dat 

is precies wat we willen bereiken met het merk NLDelta.
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Deze merkgids 
Deze merkgids is het resultaat van een traject waarbij het merk 

NLDelta samen met stakeholders is gedefinieerd met een eigen 

karakterkleur, passend bij het overkoepelende paraplumerk voor 

Nationale Parken Nieuwe Stijl..

Het merk NLDelta verwoordt het gevoel dat zij wilt oproepen 

bij iedereen die met het merk in aanraking komt. Het merk is het 

kompas voor alles wat er gebeurt, nu en in de toekomst, in NLDelta.

Een sterk NLDelta merk draagt bij aan het waarmaken van de 

gestelde ambities. Eén koers zodat acties voortbouwen op eerdere 

gezette stappen. Met als doel om ontwikkelingen bij te laten dragen 

aan het groots neerzetten en versterken van de natuur. Een gezonde, 

veerkrachtige natuur gebouwd op de samenhang tussen mens, 

natuur en economie. De natuur die NLDelta bijzonder maakt.  

(uit: Ambitieboek 2016).
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Opzet van de merkgids
Het merk NLDelta is verbonden aan het overkoepelende merk voor 

Nationale Parken Nieuwe Stijl. Daarom staat het eerste deel van deze 

gids in het teken van dit merk. Het beschrijft de overkoepelende 

kenmerken die centraal staan en een duidelijke samenhang hebben 

met de mooiste natuur in Nederland.

Het tweede deel van de gids beschrijft het merk NLDelta inclusief de 

link met het overkoepelende merk. 

Tenslotte worden in het derde deel voorbeelden en praktische 

handvatten gegeven om het merk NLDelta echt als kompas 

te gaan gebruiken. Niet alleen voor de marketeers en 

communicatiedeskundigen, maar voor iedereen die meebouwt aan 

het nog sterker maken van het merk NLDelta. 
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Nationale Parken 
Nieuwe Stijl
Doel en opzet van het paraplumerk 
Doel van het overkoepelende merk voor de Nationale Parken Nieuwe Stijl is om de 

mooiste natuur van Nederland sterk en aantrekkelijk te positioneren voor bezoekers uit 

binnen- en buitenland.

Met het overkoepelende merk kunnen de gebieden zich in samenhang, en met een 

duidelijke link naar het Holland merk, verder ontwikkelen. Internationaal wordt het 

label Holland National Parks gebruikt om de parken nieuwe stijl met internationale 

potentie in de markt te zetten als zogenaamde uithangborden voor de unieke natuur in 

Nederland.

Het overkoepelende merk schept kaders en geeft ruimte aan de natuurgebieden om 

de Nederlandse kenmerken te kleuren met hun eigen karakter. In de gebiedsmerken 

zijn Nederlandse thema’s herkenbaar aanwezig maar altijd op een typisch eigen manier, 

zodat elk gebied ook authentiek, relevant en onderscheidend blijft ten opzichte van 

andere gebieden. 
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Merkcriteria  
Nationale Parken Nieuwe Stijl 
De gebieden die gaan horen bij Nationale Parken Nieuwe Stijl kennen 

een aantal overkoepelende merkcriteria. Voor elk Nationaal Park  

Nieuwe Stijl geldt dat het een groot, herkenbaar natuurgebied is:

1.  Waarbinnen volgens de huidige geldige normen minimaal één Nationaal Park ligt of 

komt te liggen

2. Dat daarnaast ook andere (cultuur)gebieden bevat die samen een eenheid vormen. 

3. Dat de overkoepelende, internationaal onderscheidende, thema’s duidelijk in zich heeft: 

 a.  Diversiteit in natuur op korte afstand, 

 b. Interactie tussen water & land

 c.   Natuur in verbondenheid met cultuur, historie en mensen (het gebied in zijn 

omgeving)

4.  Dat een hoge kwaliteitsstandaard kent wat onder andere resulteert in een hoge 

klantwaardering 

5.  Dat volgens een eigen karakterkleur de merkbelofte en kernmerken van een Nationaal 

Park Nieuwe Stijl waarmaakt.
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Fotograaf: Ruben Smit
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Het 
overkoepelende 
merk voor  
Nationale  
Parken  
Nieuwe Stijl
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Zorgzaam

Uitnodigend

Verrassend

Ondernemend

Een dynamisch 

samenspel; tussen 

natuur en mens, 

water en land,  

oud en nieuw

Natuur en mens  

versterken elkaar in al 

hun diversiteit

Inventief

Het overkoepelende merk 
Nationale Parken nieuwe stijl is 
samengevat in een merkhuis.  
Dit merkhuis bevat 3 elementen: 
een overtuiging (in het wolkje), 
een belofte (in het huis) en  
5 kenmerken. 
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De overtuiging van Nationale Parken Nieuwe Stijl is dat natuur 

en mens elkaar versterken in al hun diversiteit. In een klein land 

als Nederland is er geen natuur waar geen interactie heeft plaats 

gevonden met de mens. Dit vraagt om de juiste balans vinden tussen 

beleving, bescherming en ontwikkeling en zoeken naar de rol van 

de mens op de natuur en die van de natuur op de mens. Juist deze 

wisselwerking maakt onze natuur uniek en interessant. De belofte 

van Nationale Parken Nieuwe Stijl is dat je dit in al onze gebieden 

ervaart: een dynamisch samenspel tussen natuur en mens, water 

en land, oud en nieuw. En deze ervaring willen we als Nederlandse 

gebieden op een zorgzame, uitnodigende, ondernemende, 

inventieve en verrassende manier uitdragen. 
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Het verhaal van

Nationale Parken 
nieuwe stijl:
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Het verhaal van de Nederlandse natuur
Op maar weinig plekken in de wereld is de natuur zo divers op korte afstand als in 

Nederland. En nergens is de interactie tussen water en land, en tussen natuur en mens, 

zo duidelijk aanwezig en zo inventief aangepakt. 

In Nederland koesteren we onze natuur en zijn we ons bewust van de kwetsbaarheid 

ervan. Onze Nederlandse volksaard en het leven met beperkte ruimte, wind en water 

vormen onze natuur en hoe we ermee omgaan; we versterken en ontwikkelen. 

Wij doen het ‘the Dutch way’: zorgzaam en nuchter, maar ook ondernemend en 

vernieuwend. We staan open voor ideeën en inzichten, proberen deze graag uit en 

gaan verbindingen aan tussen de natuur en haar omgeving.

De interactie tussen water en land, en tussen natuur en mens, heeft unieke gebieden 

opgeleverd. Duinen, bossen, heide, laagveen, getijdenwater, beekdalen en vennen; 

allemaal op korte afstand van elkaar. Elk gebied heeft zijn unieke karakter en historie, 

met eigen planten, dieren en landschappen. En een geheel eigen rust en dynamiek.

In Nederland staan we voor natuur die uitnodigend is. Waar iedereen natuur op zijn 

manier kan beleven juist door de diversiteit tussen en binnen gebieden. Waar natuur en 

mens elkaar versterken in al hun diversiteit.

In Nederland is natuur onderdeel van onze historie, maar zeker ook van onze toekomst 

die we samen maken. Welkom in onze unieke natuur! 
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NLDelta
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Aanpak 
Het merk NLDelta is tot stand gekomen doordat 

partijen uit de regio’s Biesbosch en Haringvliet 

de handen ineen hebben geslagen. Een nieuw 

merk, gebouwd op bestaande merken die eigen 

associaties oproepen -de één misschien meer dan 

de ander. De Waterdriehoek, Landschapstafel 

Haringvliet, Waterpoort, Vestigingsdriehoek, 

National Park de Biesbosch en Biesbosch 

Streeknetwerk hebben samen ambities gesteld  

die verwezenlijkt moeten worden met het  

merk NLDelta.
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Karaktermodel 
Sterke merken hebben een duidelijk herkenbaar karakter, net als 

mensen. Door deze herkenbaarheid voelen deze merken snel 

vertrouwd en binden mensen zich aan een sterk merk. 

Voor het duiden van een merkkarakter is gebruik gemaakt van het 

BrandPositioner model van Business Openers. Het model kent 8 

karakters. Bovenin het model bevinden zich de meer extraverte 

karakter, onderin de meer ingetogen karakters. Links de meer sociaal-

georiënteerde karakter en rechts de meer resultaat-georiënteerde 

karakters. Alle karakters zijn even waardevol en kunnen allemaal de 

basis vormen voor een sterk merk. Een sterk merk heeft een sterke 

associatie met één karakter, hoe sterker de associatie hoe sterker het 

merk. Elk karakter heeft echter ook een schaduwzijde. Een rand van 

een karakter twee stapjes weg voorkomt dat het merk doorschiet en 

haar kracht verliest. 
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Het karakter van NLDelta 
NLDelta in haar huidige vorm is een nieuw merk en heeft niet te maken met bestaande 

associaties. Het landschap is niet nieuw, en heeft sinds het ontstaan 600 jaar geleden 

zo’n bijzonder divers gebied opgeleverd dat het bij een ieder een gevoel van trots 

oproept. Het laat zien dat de mens in en met de delta kan leven en zich ook tegen 

dat water kan beschermen. Economie, natuur en leven gaat hier opmerkelijk genoeg 

samen. De delta is de bakermat van watermanagement, het vakgebied waar Nederland 

groot in is geworden en wereldwijd bekend om staat. Vaderlands’ grootste iconen, 

zoals de Kinderdijk, zijn gebouwd op deze kennis. Het karakter van dit gebied wijst 

onmiskenbaar naar dat van de Leider. Een koploper in alle aspecten. 

Met stakeholders is bepaald dat het merk NLDelta paars gekleurd wordt. Paars met 

een gele rand. In merktermen heet dit karakter Levenslustige Leider, maar voor NLDelta 

gebruiken we de term Levenslustige Koploper. 

Dit karakter heeft een krachtig en positief beeld van waar het naartoe wil, en dit 

vervolgens ook graag deelt met anderen. Een assertieve persoonlijkheid dat een 

gevoel van zelfvertrouwen uitstraalt. Een Levenslustige Koploper geeft persoonlijk het 

voorbeeld en zet de toon. Een koploper zet koers en de sociale Levenslustige twist 

zorgt ervoor dat hij anderen weet mee te trekken en te stimuleren. 

Verrassend
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Het merkhuis 
van NLDelta 
Ook het merk NLDelta is 

samengevat in een merkhuis. 

Inventief

Verrassend

Toonaangevend

Ondernemend

Onverwachte 

mogelijkheden 

voor mens  

en natuur

Door te doen  

maak je meer

Durf
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Door te doen maak je meer is de overtuiging van NLDelta. Meerwaarde wordt vooral 

gecreëerd door de regie te nemen en te handelen. Partijen en organisaties vinden 

elkaar om prachtige initiatieven tot stand te brengen. Initiatieven die de natuur 

veerkrachtiger en robuuster maken. De bezoeker beleeft door te ervaren. Actief gedrag 

en handelen is de sleutel om zowel de natuur als de bezoeker rijker te maken. Door te 

doen, maak je meer. 

De belofte van het merk NLDelta is: Onverwachte mogelijkheden voor mens en natuur. 

Verandering is de enige constante. En dat geldt des te meer voor het dynamische 

landschap van de delta. De mens ziet mogelijkheden door wat de natuur creëert, en 

de natuur maakt gebruik van de mogelijkheden die de mens creëert. Door ingrijpen 

ontstaan er onwaarschijnlijke combinaties met soms verbluffende resultaten. 

Het merk NLDelta kent vijf waarden die het karakter van NLDelta omschrijven en 

een duidelijke link hebben met de kernmerken van Holland National Parks. Dit is hoe 

NLDelta wil worden ervaren en gewaardeerd. NLDelta is primair toonaangevend. 

Gebouwd op ondernemerschap en inventiviteit. Sprankelend gemaakt door durf en 

verrassing. Deze waarden bakenen het gebied van de Levenslustige Leider af. Een 

heuse koploper.
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In NLDelta vormen de natuur, mens en economie al meer dan 600 jaar een hechte 

drie-eenheid. Alles draait om leven met de natuur, en in het bijzonder het water. Het 

is de plek waar rivierwater uit heel West-Europa de zee ontmoet en het internationaal 

kruispunt voor bijzondere (trek)vissen en -vogels, zoals de steur en de vis- en zeearend. 

Het is een gebied in continue ontwikkeling waar schijnbaar onmogelijke combinaties 

mogelijk worden. Bijzondere contrasten zoals natuur en industrie, steden en trekvogels 

kunnen in één beeld samenvallen. 

Van Slot Loevestein tot Haringvlietdam, NLDelta vertelt een typisch Nederlands verhaal. 

Het verhaal van leven onder de zeespiegel, van tegen water beschermen en ook van 

water maximaal benutten. De Deltawerken zijn nog steeds wereldwijd aansprekend. 

Vestingsteden zijn verbonden door de Rijn en Maas en de monding vormt een rijk en 

dynamisch ecosysteem. Heden wordt verbonden met verleden in de oudste steden 

van Holland: Dordrecht en Geertruidenberg. De Waterbus pendelt van de Rotterdamse 

havenstad, de poort tot de rest van de wereld, door de natuur van de delta. De 

Werelderfgoed-parel Kinderdijk getuigt van het pionierende karakter en is de bakermat 

van onze leiderschap in watermanagement. 

Het verhaal van NLDelta
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Het verhaal van NLDelta
Het gebied staat nooit stil. In NLDelta vinden betrokkenen met verschillende belangen 

elkaar en steken ze samen de handen uit de mouwen. Zo komen omvangrijke 

natuur- en waterprojecten van de grond, zoals Noordwaard en Droomfondsproject 

Haringvliet. De ontwikkeling van schelpdierbanken in de voordelta creëert unieke 

biodiversiteitshotspots. Initiatieven gericht op duurzaam varen, en het eerste energie 

neutrale eiland, Goeree-Overflakkee Energy Island. Het prijswinnende Biesbosch 

MuseumEiland, de metamorfose van Tiengemeten en de renovatie van forten en 

stellingen van de waterlinies zijn andere prachtige staaltjes van ontwikkeling en 

beleving op wereldklasse niveau. 

Onverwachte wendingen zijn normaal in NLDelta. Om de natuur in het gebied een 

nieuwe impuls te geven worden de Haringvlietsluizen die de zee van de rivier scheiden, 

op een kier gezet. Aansluitend op het waterrijke oerwoud, de Biesbosch, zorgen de 

overgangen van zoet naar brak naar zout water voor een enorme biomassaliteit. Er 

wordt gepolderd en ontpolderd; het landschap wordt continu opnieuw ingericht. 

Het gat door de dijk als voetgangerstunnel naar Kinderdijk vormt zo’n gedurfde 

toevoeging. Kortom NLDelta laat zien dat er meer mogelijk is; het ultieme bewijs van 

de vindingrijkheid van de Nederlander. 
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Ondernemend 
In NLDelta zijn we ondernemend. 

We beschermen en versterken de 

gebieden door ze te ontwikkelen, 

daar waar het kan en past. Wij weten 

economie, cultuur en natuur te 

combineren. Hierin zijn we ambitieus. 

We initiëren nieuwe en moderne 

zaken. Dat doen we daadkrachtig en 

proactief. Korte-termijn resultaten 

zorgen voor een nieuw vliegwieleffect 

op langere termijn: nieuwe partners, 

nieuwe mogelijkheden, nieuwe 

kansen. 
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Inventief 
Nederlanders zijn inventief en zo gaan 

we ook met onze natuur en beperkte 

schaalgrootte om. In NLDelta weten 

we op een slimme manier zaken aan 

elkaar te verbinden en mogelijkheden 

te creëren. Technologie wordt 

toegepast binnen de natuur om haar 

nog beter te beschermen, te beleven 

en om nieuwe natuur te ontwikkelen. 

Mogelijkheden die elkaar niet 

verzwakken maar juist versterken. 

Fotograaf: Ronald Tilleman

Bron: Goofy Aquavideo
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Durf 
De natuur, cultuur en economie staan nooit stil en dat 

vraagt om continue aanpassing en bijsturing. Wij maken 

gewaagde keuzes om de duurzaamheid en samenhang 

in het gebied te waarborgen en te verhogen; NLDelta 

gaat voor kwaliteit. Zo nemen we onze verantwoordelijk 

voor onze bezoekers nu en voor toekomstige generaties. 

Wij denken in vernieuwde oplossingen en nemen daar 

onze stakeholders in mee. 
Bron: Bureau Stroming
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Verrassend 
In NLDelta word je iedere keer weer verrast. 

Verrast door de natuurlijke diversiteit binnen 

zo’n korte afstand en de veranderlijkheid van 

het gebied. Verrast door de manier hoe de mens 

het landschap verandert en hoe het landschap 

de mens verandert. Verrast door de enorme 

contrasten. En verrast door de combinaties van 

beleving, bescherming en verbinding tussen 

natuur, stedelijk gebied, economie, cultuur en 

historie.
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Toonaangevend 
NLDelta is een begrip en trekt met haar unieke 

kenmerken publiek uit alle hoeken. We weten 

wat we te bieden hebben en geloven in de 

verbinding tussen mens en natuur zodat mensen 

graag in onze natuur verblijven. Uiteraard doen 

we dit op een respectvolle manier. Mensen 

kunnen onze natuur op hun manier ontdekken. 

Voor rust, of juist een actieve beleving. Want 

natuur vormt een essentieel onderdeel van 

de belevingswereld van alle mensen. En is 

gezichtsbepalend in dit gebied. 
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NLDelta waardenkompas 
Het merk NLDelta kent een kompas. Dit waardenkompas geeft meer richting aan de 

waarden, zodat iedereen die betrokken is bij de verdere ontwikkeling en promotie van 

NLDelta het merk op een consistentie manier kan vertalen naar passende activiteiten, 

belevingsconcepten en communicatie. Het kompas helpt om te beoordelen wat 

wel en wat niet past bij het merk NLDelta. Onder elke waarde staan drie verklarende 

begrippen die de betekenis duiden. Daarnaast staan op de as wat ‘te weinig’ en ‘te 

veel’ van de waarde is. Dit scherpt de betekenis aan van de waarden. Onder te weinig 

staan positieve begrippen die alleen voor het merk NLDelta niet genoeg zijn. Om het 

risico op doorschieten te voorkomen zijn de ‘te veel’ begrippen benoemd’ zijn de ‘te 

veel’ begrippen benoemd. Zo wil NLDelta ondernemend zijn, wat meer is dan alleen 

actief, maar niet moet doorslaan in opportunistisch gedrag. 

Met het kompas beoordeel je de uiting; op elke merkwaarde van 1 tot en met 5.  

Een 1 staat voor ‘te weinig’ en 5 voor ‘te veel’. Het midden, de 3, is precies raak. Een 

uiting die past bij het merk wordt nooit beoordeeld met een 1 of een 5, en minimaal 

drie waarden zijn precies goed en scoren een 3. Daarnaast let je ook op de overtuiging 

en de belofte om te besluiten of de uiting bijdraagt aan het bouwen van het merk. 

Met dit kompas kan iedereen die bezig is met ontwikkelingen in NLDelta bepalen hoe 

zij optimaal kunnen voldoen aan de waarden om zo met elkaar een consistent sterk 

NLDelta merk neer te zetten.
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Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 2 3 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

1 2 3 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 2 3 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 2 3 4 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 2 3 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend
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Voorbeelden,  
handvatten  
en tips  
voor toepassing  
van het merk 
De merkgids beschrijft het merk NLDelta. Het merkgevoel wordt opgebouwd uit 

verschillende elementen, die samen een totaalbeeld scheppen. Om bezoekers 

altijd en overal dit merkgevoel mee te geven houdt het niet op bij karakteristieke 

communicatiemiddelen. Alle elementen die van binnenuit of buitenaf kunnen 

worden waargenomen spelen een rol in hoe NLDelta zal worden ervaren. Van 

promotiecampagne, tot activiteiten, de bereikbaarheid en inrichting van het gebied, 

alles bouwt mee.

In dit deel staan ter inspiratie enkele voorbeelden beschreven die passen bij het merk 

en praktische handvatten en tips om het merk toe te passen in ieders praktijk. Het 

waardenkompas speelt daarbij een belangrijke rol. Hierbij nog enkele tips voor het 

gebruik hiervan: 
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Invloed van het merk op de 
inrichting van het gebied 
De belofte van NLDelta is het scheppen van onverwachte 

mogelijkheden voor mens en dier. De inrichting van het gebied 

speelt hier een grote faciliterende rol in.

In NLDelta zijn de overgangen tussen zoet, brak en zout de meest 

in het oog springende voorbeelden van onverwachte elementen. 

Het op een kier zetten van de Haringvlietsluis om dit te stimuleren 

getuigt van durf en ondernemingsdrang en sluit daarbij perfect aan 

bij het merk.

Het creëren van verbindingen over water, door bv. waterbussen 

en pontjes, is een logische stap om de beleving van het gebied te 

verhogen. Het merk NLDelta vraagt daarbij om dit groots neer te 

zetten. Als een echte Koploper. Een nieuwe terminal voor rivier-

cruises uit heel Europa, zoals omschreven in het ambitieboek, is een 

mooi voorbeeld waarop het gebied zich karaktervol kan profileren. 

Zo worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om de natuur te 

ontdekken. Meer nog dan andere gebieden, bepaalt de hand van de 

mens het aangezicht van NLDelta. 
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Uitwerking in communicatie
Voor de meeste bezoekers begint de beeldvorming van NLDelta 

voordat ze ooit voet hebben gezet in het gebied; het begint bij 

verwachtingen. Communicatie kan een krachtig middel zijn voor het 

creëren van verwachtingen. Die verwachting kan de perceptie en de 

beleving verhogen, mits deze wel perfect wordt waargemaakt in  

alle aspecten. 

Het is daarom belangrijk om alle communicatie over en in NLDelta 

naar het karakter van het gebied ‘te kleuren’. Als natuur- en 

cultuurgebied is het gebruik van beeld bij uitstek geschikt, waarbij 

het door het karakter van de Levenslustig Koploper belangrijk is om 

dit te laten zien met kracht en overtuiging. De schoonheid van 

de ontzagwekkende natuur en cultuur die tot uiting komt in sterke 

beelden en hiermee de kijker weet te raken. Beeld en taal die elke 

Nederlander trots maakt omdat het onderdeel is van waar een klein 

land groot in kan zijn.
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Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 2 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

1 2 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 2 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 3 4 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 2 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend

De volgende foto’s zijn beoordeeld aan de hand van het waardenkompas;

Dit beeld toont actie. 

De kinderen zijn 

ondernemend en aan 

het ontdekken. Het 

beeld zou nog sterker 

zijn wanneer de figuur 

op de achtergrond 

niet in het beeld zou 

zijn om de verrassende 

ontdekkingstocht van 

de kinderen nog meer te 

onderstrepen. Door te 

doen maak je meer is heel 

goed voelbaar. 

   Dit beeld past  
bij NLDelta
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Deze Haringvliet sluizen 

vormen een krachtig beeld. 

Ze zijn toonaangevend, 

en de foto laat dat goed 

uitkomen. Op de waarde 

ondernemend, durf en 

verrassend scoren ze 

iets lager; het beeld is te 

statisch. Stromend water 

vanuit een opengezette 

sluis zou een sterker beeld 

opleveren. In ieder geval 

een beeld dat beter past 

bij NLDelta.

   Dit beeld past  
onvoldoende bij 
NLDelta

Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 2 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

3 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 3 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 3 4 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 2 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend

2
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Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 3 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

1 2 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 2 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 3 4 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 2 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend

Dordrecht, één van 

de oudste steden van 

Nederland, bezien vanuit 

de lucht. Het levert 

een prachtig beeld op 

waarin duidelijk is dat wij 

Nederlanders geleerd 

hebben met het water te 

leven. Luchtfoto’s zoals 

deze zijn helaas niet 

bijzonder origineel meer, 

dus scoort de foto minder 

goed op verrassend en 

inventief. Er zit wel kracht 

in de foto. De kleuren zijn 

helder en uitgesproken, 

de resultaatgerichte focus 

is duidelijk. Het is een foto 

die hoort bij de Koploper. 

   Dit beeld past  
bij NLDelta
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Passend beeldgebruik
• Focus ligt op de activiteit of product en niet op de mens

• Grootse beelden met een duidelijke focus

• Beeld getuigt van actie en ondernemingslust

• De invloed van menselijk handelen is duidelijk merkbaar

• Bijzondere objecten en scenario’s spreken tot de verbeelding; een 

mangrove of robuuste runderen in het water bijvoorbeeld houden 

de blik vast
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Niet passend beeldgebruik
• Foto’s die gedateerd ogen

• Statische beelden

• Alledaagse scenario’s

• Te warme kleuren in plaats van heldere kleuren

• Beelden die (kneuterige) gezelligheid en veel rust en 

ruimte benadrukken
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Belevingsconcepten 
Veel activiteiten in NLDelta zijn al gericht op 

het samenbrengen van economie, natuur en 

cultuurhistorie. Continue innovatie kan ervoor 

zorgen dat bezoekers uit het binnen- en 

buitenland verleid worden door de verschillende 

manieren om het gebied te ervaren. 

Hieronder zijn ter inspiratie drie van de vele 

belevingsconcepten uitgelicht, die beoordeeld zijn 

aan de hand van het waardenkompas:
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Schelpdierbanken  
zijn helaas de vorige eeuw vrijwel geheel 

uit NLDelta verdwenen, terwijl ze wel een 

belangrijke rol vervullen als voedselbron, 

kraamkamer en waterfilter. Ervaring leert 

dat ze een zetje nodig hebben om terug 

te keren. Proefvelden in de voordelta  

met platte oesters en mosselen zijn  

het resultaat

Het doen van onderzoek naar de juiste 

omstandigheden om groei van deze 

biodiversiteitshotspots te stimuleren is 

met recht handelen naar de overtuiging: 

door doen maak je meer. De natuur kan 

worden hersteld en versterkt met behulp 

van technologische vooruitgang. Waar de 

foto wellicht nog scherpte en focus mist, 

is het concept precies goed en weet ze op 

alle waarden raak te schieten.

Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 2 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

1 2 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 3 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 3 4 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 2 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend
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Biesbosch 
MuseumEiland   
laat vooral zien op welke wijze de mens 

vanaf die periode tot heden zijn brood 

in het gebied verdiende en door zijn 

handelen het uiterlijk van de Biesbosch 

heeft bepaald. De geschiedenis die 

centraal staat, en het heel moderne jasje 

waarin het gepresenteerd, vormen een 

verrassend contrast. Het gebouw weet 

een statement te maken en tegelijkertijd 

op te gaan in het landschap. Zo weet het 

de valkuil ‘arrogant’ te vermijden.

De prijswinnende architectuur van 

de toegangsporten van Biesbosch 

MuseumEiland vergaart ook faam in het 

buitenland. In 2016 is het door een van 

de bekendste architectuurwebsites ter 

wereld uitgeroepen tot Gebouw van het 

Jaar. Die erkenning bevestigt dat NLDelta 

internationaal toonaangevend is en een 

statement durft te maken.

Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 2 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

1 2 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 2 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 2 4 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 2 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend

Fotograaf: Ronald Tilleman
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Het Riddertoernooi   
is een spektakel voor jong en oud waarin 

de ridders de strijd aangaan. De dag 

biedt naast een riddertoernooi ook 

muziek, verhalen, boogschieten en een 

middeleeuwse taveerne.

Wederom wordt het verleden met 

het heden gecombineerd, en dat blijft 

een bijzonder contrast. Toch doet 

het evenement vooral ook gezellig 

aan. Een waarde die niet past bij de 

resultaatgerichte Koploper. Dat heeft 

voor een deel te maken met de aard 

van een dergelijk evenement, en voor 

een deel hoe het uitgedragen wordt. 

Een riddertoernooi vindt plaats in ieder 

kasteel, dus is niet erg verrassend te 

noemen. Het is een evenement dat 

niet van de agenda geschrapt hoeft te 

worden, maar het verdient een minder 

prominente rol in communicatie dan 

bovenstaande twee belevingsconcepten. 

Te weinig Precies goed Te veel

Deskundig Inventief Utopisch

1 2 4 5

Ingenieus, doordacht, slim

Actief Ondernemend Opportunistisch

1 2 4 5

Ambitieus, proactief, daadkrachtig

Verstandig Durf Roekeloos

1 3 4 5

Grensverleggend, vernieuwend, eigenzinnig

Gangbaar Verrassend Choquerend

1 3 5

Dynamisch, origineel, verwonderlijk

Zelfbewust Toonaangevend Arrogant

1 3 4 5

Vooraanstaand, zelfverzekerd, gezichtsbepalend

2



46

De mensen in NLDelta 
Ook het gedrag van alle mensen betrokken bij en 

werkend in NLDelta is een belangrijk, zo niet hét 

belangrijkste, element in het bouwen van een sterk 

merk. Uiteindelijk wordt het gevoel dat een merk 

achterlaat vaak toch bepaald door die ene persoon 

die het verschil maakte of die ene ontmoeting die 

je niet had verwacht. 

De mensen van NLDelta kenmerken zich door 

een actieve houding en vanzelfsprekende 

zelfverzekerdheid. Zij zijn trots op de unieke 

kenmerken van en mogelijkheden in dit gebied en 

dragen dit met verve uit.
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Tot slot: consistent en  
consequent waarmaken 
Samen bouwen we het merk NLDelta. Zodat NLDelta 

nog waardevoller wordt voor bezoekers, bewoners en 

bedrijven. Hierbij is iedereen nodig. Want het merkbaar 

maken van datgene wat NLDelta wilt zijn, zit vaak in 

kleine details. Ieders bijdrage is daarbij essentieel!
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Merkgids
NLDelta

In NLDelta vormen de natuur, 

mens en economie al meer 

dan 600 jaar een hechte 

drie-eenheid. Alles draait om 

leven met de natuur, en in het 

bijzonder het water. Het is de 

plek waar rivierwater uit heel 

West-Europa de zee ontmoet 

en het internationaal kruispunt 

voor bijzondere (trek)vissen en 

-vogels, zoals de steur en de 

vis- en zeearend. Het is een 

gebied in continue ontwikkeling 

waar schijnbaar onmogelijke 

combinaties mogelijk worden. 

Bijzondere contrasten zoals 

natuur en industrie, steden en 

trekvogels kunnen in één beeld 

samenvallen. 


