
BRANDBOEKJE  
BROEKGRAAF, LEERDAM

LOOK & FEEL



De weerspiegeling  
van je woondroom 

In Broekgraaf woon je in één van de nieuwe, ruim op-
gezette en gezellige buurtjes. Waar de huizen familie 
van elkaar zijn en waar mensen elkaar kennen of leren 
kennen. Waar kinderen kunnen opgroeien en waar  
iedereen zijn eigen plek vindt. Hier ben je echt thuis. 
Droom weg bij de weerspiegeling van de woningen in de 
Broekgraaf, de watergang die door de wijk heen mean-
dert. Je ervaart de natuur overal om je heen: ontdekt 
de bomen, het water en de groene ecologische zone in de 
wijk en de vele andere recreatiegebieden heel dichtbij. 
Winkelcentrum Europaplein, en het kindcentrum zijn om
de hoek. Loop je een paar minuten verder, dan sta je  
in het veelzijdige centrum van leerdam, met zijn rijke 
glasblazersverleden, zichtbare historie en uitgebreide 
stadse voorzieningen. Buiten leven is toegangkelijk voor 
iedereen, want Broekgraaf weerspiegelt je woondroom!

Vetgedrukt zijn de kernwoorden waarom het draait in Broekgraaf. Hier staan we voor, dat ís Broekgraaf. 
In tekst en beeld beschrijven en verbeelden we dit gevoel. Communicatie-uitingen (van welke aard dan ook) 

kunnen altijd getoetst worden aan deze kernwoorden. Klopt het, is het gevoel raak? 
Of komen deze woorden zelfs letterlijk terug? Dan hebben we het juiste Broekgraaf gevoel te pakken! Fijn!

De logo’s, beelden en de digitale variant van dit brandboekje  
zijn te vinden op www.broekgraaf.nl/huisstijl



Communicatiedoelstelling gebiedspromotie* 
Positioneren van Broekgraaf als nieuwbouwwijk die 
kwalitatief meer biedt dan de rest van Leerdam, qua 
ruime planopzet, groen, water en het gevarieerde  
woningenaanbod.
*  positieve naamsbekendheid voor Broekgraaf creëren 

en behouden
*  informeren van verschillende doelgroepen over hun 

mogelijkheden in de wijk
*  creëren van een positieve en actiegerichte houding 

bij de doelgroepen
*  (potentiele) woningkopers continue positief bevestigen 

van de gemaakte keuze

De Broekgraver
De bewoners van Broekgraaf zijn nogal verschillend. 
Er zijn wel enkele gemeenschappelijke eigenschappen 
voor ‘de Broekgraver’ te formuleren. In algemene zin 
verdient de Broekgraver goed: gemiddeld anderhalf tot 
twee keer modaal. Er wonen veel gezinnen met kinde-
ren of kinderen op komst. De rolverdeling binnen het 
gezin en de vrijetijdsbesteding is redelijk traditioneel. 
Familie en vrienden zijn belangrijk. De Broekgraver is 

sociaal actief, ondernemend (houdt ervan erop uit te 
trekken) en betrokken. 50 - 60% van de bewoners is  
afkomstig uit een straal van 10 km, maar die afstand 
groeit in de loop der jaren.

Doelgroepen
•  30’ers - vrijgezellen en stellen  

(start wooncarrière, vriendengroep)
•  35-40’ers - gezinnen met kinderen, tweeverdieners 

(veilige omgeving, voorzieningen dichtbij)
•  55+’ers - vrijgezellen of stellen met  

grote kinderen en kleinkinderen (vrijheid)
•  Eilanders - stellen en gezinnen, uiteenlopend  

in leeftijd, met of zonder kinderen  
(kapitaalkrachtig, ondernemend)

• Bestaande bewoners - ambassadeurs

De Broekgraaf Buurtapp
Deze app is speciaal ontwikkeld voor de communicatie 
met bestaande en toekomstige wijkbewoners. Zij worden 
hierin op de hoogte gehouden over nieuwswaardigheden 
in de wijk. Te downloaden via Google Play of de App Store.



Gemeente Vijfheerenlanden is verantwoordelijk voor de 
gebiedsmarketing, maar werkt graag nauw samen met 
alle betrokkenen en belanghebbenden. Door beeldmerk, 
copy en veel beeldmateriaal vrij beschikbaar te stellen, 
wordt het voor iedereen heel eenvoudig om mee te 
bouwen aan het merk Broekgraaf. Beelden en teksten 
mogen vrij toegepast worden in de projectcommuni-
catie van de ontwikkelende partijen. Op deze manier 
dragen we allemaal bij aan de branding van het gebied. 
Hoe vaker hetzelfde verhaal wordt verteld, hoe beter 

het blijft hangen.

Dit faciliteren we niet alleen voor de partijen waarmee 
we samenwerken, maar ook het publiek, onze ambas-
sadeurs, nieuwe kopers, huidige bewoners én toe-
komstige bewoners laten we graag aansluiten. Door 
de actieve inzet van social media en het publiceren van 
deelbare berichten, draagt ons publiek zelf ook een 
steentje bij aan de merkbeleving van Broekgraaf. We 
kunnen zelf het verhaal vertellen, maar hoe sterk is het 
wanneer ons publiek dat ook gaat deelt en uitdraagt!

Er is veel vrijheid, maar we spreken wel af  
om een aantal elementen áltijd op te nemen. 
 
•  Het logo van Broekgraaf is zichtbaar op alle  

projectcommunicatie (site, projectbrochures,  
advertenties, bouwborden). Er wordt een link  
gegeven naar www.broekgraaf.nl.

•  Op iedere projectwebsite en in brochures wordt 
een allinea opgenomen over de wijk Broekgraaf. 
Dat mag ook de bodytetkst bij ‘weerspiegeling  
van je woondroom’ (pag 3) zijn. De lay-out daarvan 
is niet aan regels gebonden.

•  Zodra kopers getekend hebben, worden zij ook 
geinformeerd over het bestaan van de speciale 
Broekgraaf Buurtapp (informatie hierover beschik-
baar), te downloaden via Google Play of de App Store.

•  Gebruik in social media uitingen in ieder geval  
altijd de hashtags: 
#broekgraaf  
#nieuwbouwleerdam  
#welkominbroekgraaf en  
#weerspiegeltjewoondroom



Het logo 
Broekgraaf is omgeven door natuur. Beekjes met  
helder water, schone lucht en veel groen. Wie of wat 
kan daar beter symbool voor staan dan een markante 

bewoner van deze omgeving: ‘de IJsvogel’ 
Het beeldmerk van Broekgraaf is dus een IJsvogeltje  
gesitueerd in een strak vierkant dat het nieuwbouw-

project verbeeldt. 

De pay-off 
De claim “Broekgraaf weerspiegelt je woondroom” is 
een knipoog naar het beroemde Leerdamse glaswerk  
en versterkt en verduidelijkt de corporate beelden. 
Bovendien is het een directe link naar de woningen die 
op verschillende  plaatsen letterlijk weerspiegelen in 

het water van de Broekgraaf.



De logo varianten
Het logo van Broekgraaf heeft een liggende en een 
staande variant. Bij voorkeur wordt het staande logo 
gebruikt. Als de vormgeving er om vraagt kan de  

liggende variant gebruikt worden.

De keuze voor kleur, diapositief of zwart/wit is vrij,  
zolang het logo maar duidelijk zichtbaar blijft.

De fonts
Voor quotes en grote headings wordt het lettertype 
Advert Rough three gebruikt, in onderkast met 

een beginkapitaal.

Voor bodyteksten DIN Light 
en voor tussenkopjes DIN Bold.



CMYK 10|37|100|35
RGB 168|125|18
PMS 75550 (C&U)
Hexa #a87d12

CMYK 45|100|100|25
RGB 127|31|27
PMS 7627 (C&U)
Hexa #7f1f1b

CMYK 60|35|100|25
RGB 104|116|37
PMS 377 (C&U)
Hexa #687425

CMYK 100|40|30|15
RGB 0|103|137
PMS 2183 (C&U)
Hexa #006789

Kleurgebruik
Voor de huisstijl van Broekgraaf zijn vier basiskleuren 
gedefinieerd. Okergeel, representeert het zonnige  
gevoel en de warmte van de wijk. Steenrood, staat  
voor bebouwing, bestrating en architectuur. Bosgroen, 
benadrukt de natuurlijke omgeving en de lommerrijke 
opzet van de wijk. Warmblauw, weerspiegelt lucht, 

ruimte en de waterrijke omgeving.

Deze kleuren mogen transparant gebruikt worden.



De campagne
“Broekgraaf weerspiegelt je woondroom” wordt ge-
visualiseerd door campagnebeelden, waarin personen 
door verschillende vormen van glas kijken en daarin 
hun woon-toekomst lijken te zien. Je ziet dus altijd 
een vervormd oog in het beeld. Dit trekt de aandacht 

van de kijker.
Bijpassende quotes ondersteunen en versterken het 
verhaal achter de beelden door altijd met “Ik zie…”  

te beginnen.













   “Ik zie een 
borrel met de 
bovenburen”



Ondersteunende 
beelden

De campagnebeelden vertellen veel over Broekgraaf,  
maar een complex verhaal is niet in één beeld te vangen. 
Daarom is er een beeldbank met fotografie die de 
communicatie over Broekgraaf extra ondersteunt.



Welkom  
in Broekgraaf.

      “Ik zie een 
               boomhut  
            in de wijk”

Broekgraaf is een ontwikkeling van de gemeente Leerdam                                                                       www.broekgraaf.nl



Beleving en events 
Evenementen en dan met name een bouwevenement zoals 
eerste paal of ‘pannenbier’ dienen altijd in overleg met ge-
bieds promotie van Broekgraaf, Gemeente Leerdam te worden 

georganiseerd.  
Bij het organiseren van events dienen partijen rekening te 
houden met het duurzame karakter van Broekgraaf. Dus 
geen confetti of ballonnen achterlaten in de omgeving. 

Gebruik daarvoor alternatieven.  



Glas 
Met alle ontwikkelaars is afgesproken dat er glas-
elementen worden verwerkt in het project. Zo worden 
er in iedere gevel (of gevelhoek als het een rijwoning is), 

vier glazen stenen ingemetseld. 
Wij laten ons graag verrassen door uw andere creatieve 

ideeën met glas!



Meer informatie?
Gebiedspromotie Broekgraaf, Nynke Westerdijk

n.westerdijk@vijfheerenlanden.nl, 088 – 599 75 68  


