
PROMOTIEPAKKET

SAMENWERKEN  
AAN EEN STERKE 
MERKBELEVING



Promotiepakket De Betuwe  |  2/10

Graag willen we samen met jou De Betuwe promoten. Door het logo te gebruiken 
op bijvoorbeeld je website of op jouw folder wordt een groter bereik gerealiseerd.  
Een groter bereik draagt bij aan het succes van het merk en daardoor aan meer  
bezoekers in De Betuwe. 

In dit document vind je handige downloads, waaronder een logo, foto’s en teksten. 
Maak hier gebruik van en promoot de regio!

Vragen? Stuur een e-mail naar partner@visitarnhemnijmegen.nl
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Toelichting campagne

Regioambassadeur worden

mailto:partner@visitarnhemnijmegen.nl


INHOUD

Hier download je het logo van De Betuwe 
Dit logo kan je gebruiken:
• voor eigen communicatie uitingen;
• voor een informatief of promotioneel karakter;
• zonder winstoogmerk;
•  ter bevordering van het toerisme binnen/

naar De Betuwe.

hier het logoDOWNLOAD
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https://www.toerismevan.nl/visitarnhemnijmegen/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Logo-De-Betuwe.zip


hier gratis fotobeeldenDOWNLOAD
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INSPIRERENDE BEELDEN
Op al het tekst- en beeldmateriaal berust auteursrecht. Het beschikbare beeldmateriaal 
mag alleen gebruikt worden ter bevordering van het toerisme naar de regio.  
De beelden zijn alleen beschikbaar voor redactioneel gebruik met een informatief karakter. 
Verwijzing naar de website bezoekdebetuwe.nl is altijd verplicht.

Heb je twijfels over het gebruik? Neem dan contact op.

Via de link onderaan de pagina is beeldmateriaal
van De Betuwe gratis te downloaden.

Mocht je op zoek zijn naar ander beeldmateriaal, 
stuur dan een mail naar de afdeling Relatiebeheer,
partner@visitarnhemnijmegen.nl

https://www.visitnijmegen.com/de-betuwe
https://www.toerismevan.nl/visitarnhemnijmegen/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/Beeld-de-Betuwe.zip
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De Betuwe is een prachtige ontdekkingsplek voor natuurliefhebbers. Het ene moment
fiets je over dijken langs rivieren, het andere moment tussen de fleurige fruitgaarden.
Vooral in het voorjaar, als de bloesem de boomgaarden wit en roze kleurt, is het hier  
heerlijk wandelen en fietsen. Met de speciale themaroutes kom je langs de leukste  
plekjes. Tip: fiets de Streekproductenroute en koop onderweg lekkers ‘van het land’.  
In juni zijn de kersen rijp en kun je ze overal in stalletjes langs de weg kopen.  
In het najaar zie je de ‘plukkers’ in actie, die dan de rijpe appels en peren aan het plukken 
zijn. Veel bedrijven organiseren dan appelplukdagen. Je mag dan zelf de boomgaard in! 

Ook vanaf het water is De Betuwe een lust voor het oog. Met de fietsroute Rondje Pontje 
steek je met maar liefst 3 pontjes verschillende rivieren over. Of maak een kanotocht over 
de Linge, de langste rivier van Nederland. Het gebied heeft een rijke geschiedenis want het 
maakte deel uit van de Limes, de grenszone van het Romeinse Rijk. De plek waar nu Elst 
ligt, was voor de Romeinen heel belangrijk: ze bouwden hier namelijk twee grote tempels. 
Vele jaren later tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft dit gebied een belangrijke rol  
gespeeld bij de bevrijding van Nederland. Op spannendegeschiedenis.nl vind je hier  
alle informatie over. Leuke toeristische attracties zijn het middeleeuwse Kasteel  
Doornenburg en Fort Pannerden. Jaarlijks vinden er ook vele evenementen plaats zoals  
de Paardenmarkt in Elst en de Bemmelse Dweildag. Een overzicht van evenementen  
vind je in evenementenkalender Betuwe.

Bezoekdebetuwe.nl voor meer informatie.

Hiernaast vind je een inspirerende tekst over De 
Betuwe. Deze tekst kun je als basis gebruiken 
voor de tekst op je eigen website. Voor het  
optimale resultaat in Google kun je het beste de 
tekstaanpassen in een eigen versie. Hoe meer
de tekst past bij je website, hoe hoger je ranking 
in Google. Maar een-op-een overnemen mag ook!

De links verwijzen naar de verschillende pagina’s, 
deze kun je mee kopiëren.

DE BETUWE
EEN DIJK VAN EEN LANDSCHAP

https://www.visitnijmegen.com/de-betuwe/routes
https://www.visitnijmegen.com/routes/240236321/streekproductenroute-betuwe
https://www.visitnijmegen.com/routes/7178046/rondje-pontje
http://spannendegeschiedenis.nl/
https://www.visitnijmegen.com/de-betuwe/uitagenda
https://www.visitnijmegen.com/de-betuwe
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Wil je een aanpassing van het logo voor eigen  
gebruik? Bijvoorbeeld [jouw bedrijfsnaam] in De  
Betuwe? Stuur een e-mail naar de afdeling
Relatiebeheer partner@visitarnhemnijmegen.nl

Zie rechts een aantal voorbeelden.

LOGO TOEPASSINGEN

Water in

Cultuur in

Actief in

Proef

Events in

Kastelen in

Park Lingezegen in

Romantiek in

[Uw bedrijfsnaam] in 

mailto:partner@visitarnhemnijmegen.nl
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De Betuwe heeft een eigen beeldmerk, namelijk 
het appeltje. In dit appeltje is het mogelijk om  
een foto te plaatsen, passend bij de merkwaarden 
van De Betuwe (water, cultuur, actief en streek- 
producten).

Wi je hier graag een eigen versie van maken voor 
jouw eigen uitingen? Neem dan even contact op 
voor de mogelijkheden.

Stuur een e-mail naar de afdeling Relatiebeheer, 
partner@visitarnhemnijmegen.nl

(JE) FOTO IN BEELDMERK

mailto:partner@visitarnhemnijmegen.nl
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Het nieuwe logo sluit qua vormgeving goed  
aan bij de huisstijl van de regiomerken waar  
De Betuwe onderdeel van uitmaakt;  
Regio Arnhem en Rijk van Nijmegen.

Er zijn 2 logo-varianten; in kleur of wit.

KLEURGEBRUIK DE BETUWE

fc >  c=0, m=0, y=0, k=100        
rgb >  r=30, g=30, b=30
hex >  000000

fc >  c=59, m=0, y=100, k=0        
rgb >  r=122, g=184, b=0
hex >  84bd00

fc >  c=68, m=34, y=0, k=0        
rgb >  r=65, g=143, b=222
hex >  5ebd2a

KLEUREN FC / RGB / HEX:

PANTONE
BLACK

PANTONE
376

PANTONE
279
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In het najaar van 2016 hebben de gemeenten 
Lingewaard en Overbetuwe de gezamenlijke nota 
toerisme en recreatie ‘De Betuwe, een dijk van een
landschap’ vastgesteld. Deze nota is de leidraad 
voor de toeristische ontwikkeling van De Betuwe  
in de komende jaren. Het doel van de nota is het 
versterken en vergroten van recreatie en toerisme 
in de gemeente Lingewaard en Overbetuwe op 
basis van diverse uitgangspunten.

De koers uit de nota is erop gericht om het merk 
De Betuwe te herladen op basis van een aantal 
aansprekende thema’s met als doel om de
economische impact te vergroten.

TOELICHTING CAMPAGNE
DE BETUWE - EEN DIJK VAN EEN LANDSCHAP
De Betuwe: gelegen tussen 2 steden, omzoomd door stroomgebied van 2 grote rivieren,
met een aantal cultuurhistorische bezienswaardigheden en ingebed in een prachtige 
natuurrijke omgeving (met veel fruitteelt).

FOCUS OP 4 MERKWAARDEN:
• Water  • Actief bewegen
• Historie  • Streekproducten
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Goede gastvrijheid is belangrijk. Hoe plezieriger  
de ontvangst en hoe fijner het verblijf, hoe groter 
de kans dat de toerist nog eens terugkomt.

Goede kennis van het toeristisch product is daarbij 
van belang. De toerist van nu blijft immers niet op
één plek, maar onderneemt graag uitstapjes.  

En hij verwacht daarvoor een goed advies van de 
frontofficemedewerker.

REGIOAMBASSADEUR WORDEN

HET PLATFORM REGIOAMBASSADEUR.NL
Het platform regioambassadeur.nl biedt gratis online korte cursussen om snel
en makkelijk je toeristische kennis bij te spijkeren. De kwaliteit van de trainingen
is hoog, de inhoud is actueel, interactief en volledig afgestemd op de behoeftes
van de medewerkers. Wie de trainingen volgt is een nog betere gastheer/gastvrouw
voor de Nederlandse en Duitse gasten in de regio.

VOLG DE CURSUS:

> Betuwe, dijk van een landschap

> Hoe ontvang ik Belgische gasten

> Hoe ontvang ik Duitse gasten

> De Duitse markt

> De Vierdaagse

> Rivieren en natuur

> Wat is de Liberation Route Europa

> Het verhaal van de bevrijding van Europa

https://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2301
https://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2545
https://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2079
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2362
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/2009
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1874
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1827
http://regioambassadeurs.nl/nl/Bezoekers/Trainingen/Details-training/1828
https://regioambassadeurs.nl/



