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Intro
Wat maakt Nijmegen nu écht uniek? Simpel: de diversiteit 
van de stad. Nijmegen laat beide kanten van het spectrum 
zien – en alles daartussenin. Natuur en cultuur. Traditie en 
tech. Old city; young vibes. 

Met het platform IntoNijmegen maken potentiële bezoekers 
kennis met onze veelzijdigheid. Het platform bewijst dat 
er zó veel te beleven is dat een kort bezoek niet genoeg is. 
Tegelijkertijd maakt het Nijmegenaren nog bewuster van 
de inspirerende, prikkelende stad waarin we leven. Want 
zo sociaal en bedrijvig als de Romeinen waren, zo sociaal en 
bedrijvig zijn we nu nog! 

Het platform is een samenwerking van de Gemeente Nijmegen, Cultureel 
Netwerk Nijmegen, RBT KAN, Huis voor de Binnenstad en Stichting 
Zomerhoofdstad.
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Het concept
We brengen steeds beide kanten van het spectrum in beeld. 
Op een stoere, uitgesproken manier die past bij Nijmegen. 
Het woordmerk brengen we terug tot het statement ‘N’. Het 
pakt beet waar Nijmegen voor staat: het is niet het een óf het 
ander, maar het een én het ander (‘N’). Nijmegen verbindt 
uitersten met elkaar. 

Het ontwerp knipoogt ook naar ons rijke verleden. De ‘N’ 
breekt open en daar doorheen schittert onze historie. Juist de 
wisselwerking tussen oud en nieuw zorgt voor spanning, voor 
opschudding. Het Nijmegen van nu schudt op de grondvesten 
van de Romeinen. Zie je het? De letter lijkt te schudden, te 
schitteren. Het draagt de gelaagdheid van onze geschiedenis 
én de dynamiek van onze toekomst.



Het logo is in twee varianten 
beschikbaar. Zwart en wit. 

Op de volgende pagina zijn de 
toepassingen met balk te zien.
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Het woord NIJMEGEN staat op een 
vast afstand van de N
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Balk lijnt met de N en staat in een hoek van 45 graden  Voorbeeld van toepassing bij gebruik van twee beelden  

TOEPASSING VAN LOGO  
MET SCHUINE BALK
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CMYK

1. 2. 3.

DRUKWERK

78-162-114
# 4ea272

0-155-194
# 009bc2

34-34-33
# 222221

RGB / Web #

1. 2. 3.

BEELDSCHERM

0-0-0-100 85-0-70-0 100-0-20-0

50% transparant 50% transparant 50% transparant

logo | kleuren | lettertypen | fotografie | schetsen



ONLINE  & OFFLINE OFFICE OMGEVINGLETTERTYPES

Binnen de huisstijl gebruiken we 
twee google lettertypes: de Mukta 
mahee en de Montserrat Subrayad.
 
Beide lettertypes zijn free google 
fonts. De Montserrat Subrayad 
gebruiken we alleen online voor H1 
kopjes.

Het systeem font Arial alleen 
gebruiken als ‘fallback font’ of als de 
Mukta Mahee niet installeerbaar is.

Mukta Mahee
De Mukta Mahee  extra light.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

De Mukta Mahee regular.
The quick brown fox jumps over the lazy dog.

De Mukta Mahee bold.
The quick brown fox jumps over the lazy 
dog.

Montserrat Subrayad

De Montserrat Subrayad
The quick brown fox jumps 
over the lazy dog.

Dit font alleen online gebruiken voor H1 kopjes.

Arial
De Arial Regular
The quick brown fox jumps over the lazy 
dog.

Dit font alleen als ‘fallback font’ gebruiken of als de 
Mukta Mahee niet installeerbaar is.
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FOTOGRAFIE

Hierbij een greep uit de beschikbare 
fotografie. De fotograaf is Max 
Knevel. 



NIJMEGEN

WAANZINNIG 
CULTUURAANBOD

Nijmegen is een schat die we graag met 
de wereld delen. Met buitenlandse en 
binnenlandse reizigers, én met elkaar. Het 
bezit historische rijkdom, die je terugziet 
in onze natuur en ons waanzinnige 
cultuuraanbod. 

MENU

Nijmegen

MENU

De romeinen Eten en drinken Uitgaan

Nijmegen is een schat die we 
graag met de wereld delen. Met 
buitenlandse en binnenlandse 
reizigers, én met elkaar. Het bezit 
historische rijkdom, die je terugziet 
in onze natuur en ons waanzinnige 
cultuuraanbod. We verleggen onze 
grenzen en koesteren al het moois 
dat we hebben. Eigenlijk net zoals de 
Romeinen dat deden!
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Uit Zien Overnachten
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Item 4
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Item 3

Item 4

Item 1

Item 2

Item 3

Festivals Aanrader Bereikbaarheid
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Item 4

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Item 1

Item 2

Item 3

ZoekenWaar ben je naar op zoek?

MENU
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 Webschetsen incl. typografie

MENUMENU

Nijmegen

MENU

Eten en drinken Uitgaan natuurDe romeinen

Nijmegen is een schat die we graag met de wereld delen. Met buitenlandse en 
binnenlandse reizigers, én met elkaar. Het bezit historische rijkdom, die je terugziet in 

onze natuur en ons waanzinnige cultuuraanbod. We verleggen onze grenzen en koesteren 
al het moois dat we hebben. Eigenlijk net zoals de Romeinen dat deden!

WELKOM IN NIJMEGEN

Eten en drinken Uitgaan natuurDe romeinen

MENUMENU

      |   NEDERLANDS

NIJMEGEN
MENU

Nijmegen is een schat die we graag met de wereld delen. Met buitenlandse en 
binnenlandse reizigers, én met elkaar. Het bezit historische rijkdom, die je terugziet in onze 
natuur en ons waanzinnige cultuuraanbod. We verleggen onze grenzen en koesteren al het 

moois dat we hebben. Eigenlijk net zoals de Romeinen dat deden!
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historische rijkdom, die je terugziet 
in onze natuur en ons waanzinnige 
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grenzen en koesteren al het moois 
dat we hebben. Eigenlijk net zoals de 
Romeinen dat deden!
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Intro of blok voor  
actueel nieuws.
Font: Mukta Mahee - 
regular ±28 pt

Kop H1 bijv. te 
gebruiken voor je 
‘rubrieken’ 
Font: Montserrat 
Subrayad - ±28 pt

Kop H2 Hoofdmenu 
kop Font: Mukta 
Mahee - regular 
±40pt

Kop H3  
Submenu  kop Font: 
Montserrat Subrayad 
±18pt

Platte tekst 
tekstblokken
Font: Mukta Mahee 
- extra light ±28 pt
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