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Aanpassen stramienen informatiepanelen
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het aanpassen van de stramienen voor de 
informatiepanelen. Mede vanwege verscherpte richtlijnen naar aanleiding van het project 
Natuur voor Iedereen worden de stramienen aangepast. Deze zullen niet opvallend veel 
verschillen met de bestaande panelen. Bepaalde details worden iets anders, zoals bijvoorbeeld  
de corpsgrootte (daarmee de hoeveelheid tekst) en kleurcombinaties. 
 
De richtlijnen omschreven in deze handleiding zijn vernieuwd, maar de stramienen dus nog niet. 
Houd hier rekening mee bij het maken van een nieuw paneel. 
 
Neem voor meer informatie contact op met Lidewij Staal 
l.staal@natuurmonumenten.nl  |  T (06) 13 73 97 09

mailto:l.staal%40natuurmonumenten.nl?subject=
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1. Inleiding

Een belangrijk onderdeel van onze totale bebording zijn de informatiepanelen. Met een  
informatiepaneel stellen we de bezoeker in staat zich te oriënteren op het gebied, wat kun je er 
zien, wat kun je er doen (routes/activiteiten) en wat is er te beleven. 

We onderscheiden vier doelen: 

ZIEN
beleefbare natuurweetjes (soorten en hun bijzondere eigenschappen) en beleefbare weetjes 
over cultuurhistorie of landschap

DOEN
activiteiten en routes (soms ook activiteiten van samenwerkende partners)

BELEVEN
natuurbeleving dichtbij, natuur ervaren in plaats van alleen op afstand ernaar kijken

INFORMEREN
informatie geven over bijvoorbeeld werkzaamheden, excursies of andere tijdelijke informatie.

Komt dat zien
Het kerngevoel voor de inhoud van de informatiepanelen is: KOMT DAT ZIEN, hier ligt een 
prachtig gebied dat op verschillende manieren is te ontdekken en te beleven. Door te beschrijven 
hoe dat kan, willen we mensen uitnodigen van onze gebieden te komen genieten.

TIP
Lees voordat je aan de slag gaat met informatiepanelen eerst het Handboek Bebording en de 
Handleiding Entrees. Dit helpt je bij het maken van een goed informatiepaneel.

https://www.natuurmonumenten.nl/onze-media-en-huisstijl/logo-en-huisstijl/handige-links
https://www.natuurmonumenten.nl/onze-media-en-huisstijl/logo-en-huisstijl/handige-links
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2. Algemeen

In de volgende hoofdstukken vind je per informatiepaneel gerichte informatie die je helpen bij 
het maken van een goed paneel. Hieronder worden een aantal algemene onderdelen van de 
panelen beschreven. 

Beeld 
Beeld is net als in de huisstijl van Natuurmonumenten en erg belangrijk onderdeel van het  
informatiepaneel. Neem daarom altijd goed de tijd voor je beeldselectie. En denk goed na  
over de keuze van beeld. 

Tekst
Naast het kaartje en beeld is tekst ook een belangrijk element op het informatiepaneel en 
ook in de huisstijl; taal en taalgebruik zijn van grote invloed op ons imago. Om te zorgen voor 
een  heldere en eenduidige schriftelijke communicatie, hebben we een aantal vaste afspraken 
 gemaakt. Deze kun je lezen in de schrijfwijzer op het merkhandboek.

Tien praktische schrijftips
1. Houd het kort
2. Wees duidelijk. Benoem meteen waar het om gaat
3. Wissel korte en lange zinnen af
4.  Schrijf actief
5. Leef je in, in degene voor wie je de tekst schrijft
6. Vermijd afkortingen
7. Vermijd vaktermen
8. Gebruik bij een langere tekst tussenkopjes
9. Controleer je tekst op spelling en grammatica of laat een ander dat doen als je twijfelt
10. Laat je tekst eens door een ander lezen

Routekaarten
De routekaarten die we hanteren bij Natuurmonumenten worden gemaakt volgens vaste  
richtlijnen, waar onze vormgevers ook mee werken. Aan de richtlijnen wordt momenteel  
gewerkt en zullen worden toegevoegd aan het merkhandboek. De richtlijnen voor de i-SOG  
en de i-LOG geven al enige houvast bij het maken van een goed routekaartje.

Cultuurhistorische lijn
We hanteren net als bij onze bebording een aparte lijn voor Cultuurhistorie. Hierbij wordt een 
ander kleurenpalet gehanteerd dan bij de reguliere panelen. Voor alle panelen waar een i voor 
geschreven staat, kun je dus ook een c lezen. Deze staat voor Cultuurhistorie. Het verschil tussen 
de cultuurhistorische lijn en de reguliere lijn zit in de opmaak, niet in de informatiemeubels. 

De keuze tussen de cultuurhistorische lijn en de reguliere lijn wordt niet bepaald door het  
onderwerp OP het paneel (dat kan ook over de natuur gaan), maar door de huisstijl-keuze  
die je maakt voor het hele gebied.

https://www.natuurmonumenten.nl/onze-media-en-huisstijl/logo-en-huisstijl/handige-links
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Vragen die helpen bij het bepalen van de inhoud 
1.  Wat zijn voor bezoekers de belangrijkste hoogtepunten van het gebied?  

Vraag je af wat zou je je vriend laten zien?
Denk aan een fraai uitzichtpunt, bijzondere dieren en planten, een fascinerend natuur-  
of cultuurhistorisch weetje, een weerfenomeen, een wandelroute, een gebouw met rijke 
historie, Speelnatuur van OERRR, een MTB-route, boeiende excursies en speurtochten. 
Maar ook schaatsen, zwemmen, vissen, varen, picknicken, hutten bouwen en in de zon  
luieren. Denk vanuit de recreant en zijn/haar behoeften. Maak hiervan een lijstje dat een 
zekere hiërarchie suggereert en licht de onderdelen uit in de ultrakorte alinea’s. 

2. Welke bezoekers komen er in het gebied?
3. Welke praktische gebiedsinformatie moet minimaal gecommuniceerd worden? 

Denk aan routeinformatie, horeca, adressen van regionale beheerkantoren, openbaar  
vervoer, informatie over de toegankelijkheid voor mensen met beperking, etc.

TIP
Maak hierbij gebruik van Stap 1 t/m 4 uit het Gebiedsmarketingplan 

Natuur voor iedereen
Het belangrijkste uitgangspunt van het project Natuur voor Iedereen is dat natuur ook daad-
werkelijk voor iedereen toegankelijk is. Dit geldt in de praktijk alleen op de routes die hiervoor 
geschikt zijn gemaakt. Deze vind je op onze website. 

Op onze bebording en informatiepanelen hebben we het uitgangspunt ‘voor iedereen’  
wel in de breedte doorgevoerd. Deze zijn dus ook geschikt met mensen met een beperking. 
Houd wel extra rekening met bijvoorbeeld plaatsing van je informatiepanelen.  
Lees meer over Natuur voor Iedereen in  het Handboek Bebording. 

Het logo voor het project Natuur voor Iedereen is een tijdelijk logo en wordt niet gebruikt op 
onze terreinborden of informatiepanelen. Alleen op documenten die specifiek gaan over het 
project (persberichten, uitnodigingen, posters e.d.). 

Het logo van de Postcodeloterij gebruiken we op informatiepanelen bij routes die binnen het 
project Natuur voor iedereen geschikt zijn gemaakt voor mensen met een beperking wel.  
Belangrijk is om producties met NPL-logo ter goedkeuring langs de PostcodeLoterij te laten  
gaan via de interne accountmanager.

https://jamdots.nl/view/292/Natuurmonumenten
https://www.natuurmonumenten.nl/onze-media-en-huisstijl/logo-en-huisstijl/handige-links
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3. Welk informatiepaneel kies je

Als een nieuw informatiepaneel wordt geplaatst, of een oud paneel wordt vervangen, is het 
belangrijk om (opnieuw) te bedenken welk soort paneel het meest geschikt is voor een bepaalde 
locatie. En het is ook goed moment om te bekijken of het paneel nog op de juiste plek staat.

Er zijn 4 soorten informatiepanelen: 
• de Staande Ombouw Groot-paneel (i-SOG of c-SOG), 
• de Lage Ombouw Groot-paneel (i-LOG of c-LOG), 
• de Lage Ombouw Klein (i-LOK of c-LOK) en 
• het A3 informatiekastje (IKA3).

Elk paneel heeft zijn eigen functie. Het sluit aan bij de behoefte van de bezoeker op dat moment:

TIP
Kies een stramien van een informatiepaneel dat je aanspreekt of past bij hun wensen om als voor-
beeld te gebruiken. Pas deze dan aan naar het betreffende gebied. Dan ben je veel sneller klaar 
en je hebt houvast bij het bepalen van (de hoeveelheid) tekst en beeld.

De i-SOG is een welkomst- en oriëntatiepaneel
Als mensen aankomen bij de entree van een gebied, hebben ze vragen als ‘waar bevind ik me 
op de kaart?’ en ‘wat kan ik hier doen?’. Een i-SOG geeft de bezoeker snel een overzicht door 
 middel van een kaart, korte gebiedsinformatie en met de hoogtepunten van het gebied (Tips van 
de  boswachter). Het paneel wordt niet gebruikt om specifieke natuurinformatie te geven, dat sluit 
niet aan bij de oriëntatiebehoefte op dat moment. Inhoudelijke informatie komt later in het gebied.
 
De i-LOG en i-LOK staan in het gebied en versterkt de natuurbeleving
Eenmaal in het gebied ervaren de mensen de rust van de natuur. Korte, positieve informatie 
versterkt de natuurbeleving op dat moment. Een i-LOG wordt vaak geplaatst bij een uitzichtpunt 
of rust/picknickplaats. Het paneel biedt meerdere korte, beleefbare natuurweetjes over planten, 
dieren en andere bijzonderheden. 

Met een i-LOK kun je meer specifieke informatie geven over een onderwerp. Bijvoorbeeld 
inzoomen op een bijzondere plek of soort (bijenkast, ijskelder, landhuis, paddenpoel of bloem-
rijk grasland, etc). Houd de informatie beperkt en maak indien nodig gebruik van tussenkopjes. 
De i-LOK-panelen kunnen bijvoorbeeld onderdeel uitmaken van een route, om bij verschillende 
objecten onderweg informatie te vertellen. 

Een i-LOG wordt bij hoge uitzondering ook gebruikt als introductiepaneel van het gebied als een 
i-SOG totaal niet past in de omgeving, bijvoorbeeld in een heel vlak gebied OF als een i-SOG 
echt te groot is voor het kleine gebied.

De IKA3 is voor tijdelijke informatie
De IKA3 is een A3-kastje en heeft in tegenstelling tot de i-LOK een posterframe. Dit frame 
kun je gemakkelijk openen, waardoor je de inhoud met de informatie kunt verwisselen. De 
 informatie in de A3-kastjes hoog betreft tijdelijke informatie, over bijvoorbeeld excursies en 
activiteiten of over werkzaamheden in een gebied. 



8

4. i-SOG – Staande Ombouw Groot

Bij de i-SOG staan de hoogtepunten (Tips van de boswachter) en de routes centraal. Bedenk 
bij het bepalen van de inhoud vooraf voor wat de essentie is van je gebied, welke bezoekers er 
komen en sluit daar je Tips van de boswachter op aan (gebiedsmarketing). Wat willen (kunnen) 
ze onderweg zien en beleven? Denk hierbij aan de flora en fauna, maar ook bijzondere  objecten. 
Deze informatie zorgt voor verwondering van de bezoeker. En welke fascinerende natuur-
verhalen of historische feiten verrijken de ervaring? Activiteiten en excursies plaats je bij de 
 praktische informatie.

De i-SOG is er in meerdere varianten:
• i-SOG grote kaart zonder hoogtepunten
• i-SOG kleine kaart met hoogtepunten
• i-SOG met staande kaart met hoogtepunten

De meest gebruikte variant is de i-SOG met liggende kaart met hoogtepunten. Dit paneel biedt 
de bezoeker de ideale mogelijkheid om naast oriënterende informatie (routekaartje en legenda) 
en meer te weten te komen over het gebied. Het stimuleert de beleving van de bezoeker.

De i-SOG-variant met grote kaart wordt idealiter niet gebruikt. In heel specifieke situaties 
zoals bij de start van een MTB-route zou deze ingezet kunnen worden. Maar de hoogtepunten 
 versterken altijd de ervaring en is een grote meerwaarde voor je paneel. 

Soms heeft het betreffende gebied/route een wat afwijkende vorm en kun je niet uit de voeten 
met het bestaande stramien, dan bestaat er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een variant 
met een staande kaart. 

Hieronder worden de richtlijnen omschreven bij het maken en schrijven van een informatie-
paneel. Niet alle elementen komen terug in alle varianten. Houdt daarom bij het maken van je 
paneel altijd het stramien in je achterhoofd. Dat geeft je houvast. 

Richtlijnen

Titel
• De titel beschrijft de essentie van het gebied, vanuit een specifieke ervaring. Wat maakt dit 

gebied uniek en anders dan andere gebieden. 

Headerbeeld
• Ook de foto laat beleving zien en sluit aan bij de titel.

Intro (kader) – Welkom in/op/bij + [naam gebied]
• De titel van de introtekst is altijd Welkom met de naam van het gebied, zoals deze ook op  

de entreeborden staat. 
• In deze introtekst staat een korte uitleg over de essentie van het gebied. Het is een  activerende 

en uitnodigende tekst die de ervaring van de bezoeker verrijkt. 
• Wees in deze tekst weer specifiek; wat maakt dit gebied uniek voor de bezoeker. 
• Houd er rekening mee in je tekst dat men al in het gebied staat. 
• Denk vanuit de bezoeker. 
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Tips van de boswachter
• De tips van de boswachter kun je zien als ‘inspiratie voor beleefplekken en/of beleef-

momenten’, dus hoogtepunten qua beleving in het gebied.
• Houd het maximale aantal woorden aan dat in het stramien staat. De Tips van de Boswachters 

lichten een tipje van de sluier op van het gebied. De bezoeker moet zich hierdoor uitgenodigd 
voelen om dit ook te gaan zien en ervaren. Wil je meer vertellen, dan kunnen er op een aantal 
plekken langs de route i-LOKs of een i-LOG worden geplaatst. 

• De nummers in het kaartje komen overeen met de nummers bij de Tips van de boswachter.  
Of bij de foto. 

• Recreatieve voorzieningen en excursies vallen niet onder de Tips van de boswachter,  
maar zet je bij de praktische info.

Beelden onder de tips
• De beelden kunnen aanvullend geplaatst worden bij de Tips van de boswachter. Maar het 

kunnen ook beelden zijn die voor zich spreken. Zorg er in dat geval wel voor dat de bezoeker 
duidelijk ziet waar het om gaat. 

• Kies vooral voor beelden die echt iets toevoegen aan de beleving van de route of het gebied. 
Het kan de bezoeker attent maken op iets wat hij/zij wellicht uit zichzelf niet ziet of wat 
 minder opvalt. Je zou het de ‘succesfactoren’ van de route of het gebied kunnen noemen,  
want hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet. 

• Unieke kenmerken langs de route die de bezoeker toch wel ziet of tegenkomt hoef je niet extra 
op het informatiepaneel te laten zien. Een nummer in het kaartje, dat verwijst naar de foto is 
dan voldoende. 

Kies je route
• Dit is ook de vaste titel van de informatie over de routes. 
• Je noemt hier als eerste de naam van de route. En geeft daarbij informatie over de verschillende 

routes, zodat de bezoekers een keuze kan maken. 
• Beschrijf kort de route en manage hier de verwachtingen van de bezoeker. Geef bijvoorbeeld 

aan dat het een heuvelachtige route is of juist vlak. Of je bos tegenkomt of juist meer heide. 
Voor bijvoorbeeld gehandicapten is het ook belangrijk om te weten hoeveel (en op welke 
 afstand) je rustpunten tegenkomt. Het benoemen van een horeca onderweg is voor veel 
 bezoekers ook erg waardevol. 

• Zet de routes op volgorde van lengte (van kort bovenaan, naar langer). 
• Zet bij de route die geschikt is voor mensen met een beperking het juiste pictogram.  

Plaats deze achter de tekst. 
• De tip-nummers uit het kaartje plaats je bij de route (zodat de bezoeker weet langs welke  

‘Tips van de boswachter’ hij/zij komt).
• Houd ook hier de tekst zo kort mogelijk. 
• Zijn er meer routes in de buurt of is de plek van de i-SOG onderdeel van een groter gebied dan 

verwijs je naar de route-app en de website van Natuurmonumenten. Een goede manier om 
onze bezoekers beter te leren kennen en in contact met ze te komen.  
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Praktische info
• De informatie die je hier geeft is gebruikersinformatie; zoals bijvoorbeeld toiletten, excursies, 

informatie die belangrijk is voor gehandicapten, horeca, honden, ruiters, fietsers, etc.
• De praktische informatie moet relevant zijn voor de bezoeker. Je hoeft het dus niet te  hebben 

op het paneel over onderwerpen die niet aan de orde zijn in het betreffende gebied of die niet 
meer relevant zijn als je eenmaal in het gebied bent. 

• Het is aanvullende informatie op de route. Dus het betreft alles wat niet over de route gaat.  
De informatie over de route vertel je bij het kopje ‘Kies je route’. 

• Belangrijke specifieke informatie kan hier nog wel herhaald worden, zoals bijvoorbeeld 
 informatie over de toiletten. 

• Houd de toon positief. Vertel de bezoeker liever wat wel mag, in plaats van niet. 
• Soms kan bepaalde informatie ook op de site verteld worden en is de i-SOG niet de beste plek 

om het te geven. 

Overige
• Tot slot kun je onder de praktische info ook nog verwijzen naar meer informatie over het 

 gebied op de site en/of verwijzen naar bijvoorbeeld Facebook. 
• Het plaatsen van een QR-code op de panelen wordt afgeraden omdat deze systemen niet 

 tijdloos genoeg zijn.
• Er is helemaal onderaan ook ruimte voor samenwerkingsverbanden en extra logo’s.  

Zie hiervoor de opmaak van de stramienen.
• Kleurenpalet van het bord: Keuze uit de paletten van Natuurmonumenten. Past bij het  gebied 

en de hoofdfoto moet daarop aansluiten.

Kaart
• Geef op de kaart alleen de routes weer die te volgen zijn vanuit de plek waar je op dat  moment 

ook daadwerkelijk bent.
• De schaal van de kaart is altijd minimaal ……
• Indien voldoende ruimte op de kaart dan is het heel gebruiksvriendelijk om de 

 fietsknooppunten op de kaart te zetten. 
• Richting is altijd noord-zuid.
• Geef op de kaart aan (indien van toeppassing):

 -  ‘waar men staat’
 - de nummers van de tips
 - rustpunten (bijv bank, picknicktafel)
 - halte OV 
 - BC 
 - Horeca
 - ……
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Legenda
• De legenda onder het kaartje geeft een verklaring van de kaart en de symbolen in de 

kaart; zoals de soorten wegen, verklaring van de kleuren (soort gebied/ondergrond) en 
 pictogrammen. 

• Hierin staat altijd ‘U bent hier’.
• Houd het kaartje en de legenda overzichtelijk, durf keuzes te maken. Maar houd wel 

 voldoende rekening met de bezoeker. Kies bijvoorbeeld liever voor een bankje en andere 
 recreatieve voorzieningen onderweg dan de naam van een straat in de omgeving. 

• De nummers die in de kaart staan worden niet herhaald in de legenda. Die corresponderen  
met de nummers bij de foto’s en/of de Tips van de boswachter. 

Vorm (deze input volgt op basis van de nieuwe stramienen)
Beschrijving van:
• kleurgebruik
• corpsgrootte
• hoeveel tekst
• schaalgrootte
• routekaart

Voorbeelden

Er wordt gewerkt aan nieuwe stramienen.

Stramien grote kaart Stramien met hoogtepunten
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5. i-LOG – Lage Ombouw Groot

Voor de i-LOG zijn er stramienen in meerdere varianten:
• i-LOG met brede intro 6 blokjes (weetjes/info)
• i-LOG met smalle intro en 8 blokjes (weetjes/info)
• i-LOG soortenpaneel vrijstaand
• i-LOG soortenpaneel met foto’s
• i-LOG OERRR
• i-LOG met kaart

Voor OERRR is er een aparte bebordingslijn.

Afhankelijk van de plek waar de bezoeker staat, de doelgroep en de hoeveelheid informatie die 
er te vertellen is bepaal je welke i-LOG-variant je in wil zetten. 

Het soortenpaneel heeft het formaat van een i-LOG en wordt gebruikt voor informatie over  
een specifieke dier- of plantensoort. Bijvoorbeeld een vogelpaneel in een vogelkijkhut en een 
vlinderpaneel in een bloementuin.

Een heel enkele keer komt het voor dat er een kaartje op een i-LOG geplaatst moet worden.  
In dat geval is ook een stramien beschikbaar van een i-LOG met kaartje. 

Richtlijnen

Titel
• De titel beschrijft de essentie van de locatie, vanuit een specifieke ervaring. Wat maakt dit 

gebied bijzonder?

Headerbeeld
• Ook de foto laat beleving zien en sluit aan bij de titel.

Intro (kader)
• In deze introtekst staat een korte uitleg over de essentie van de plek waar je staat in het gebied. 

Het is een activerende en uitnodigende tekst die de ervaring van de bezoeker verrijkt. Denk 
qua inhoud aan de (cultuur)historische context en uitleg over het hoe en waarom van de plek 
en/of onderdelen. 

• Wees in deze tekst weer specifiek; wat maakt deze plek bijzonder voor de bezoeker.  
Houd er rekening mee in je tekst dat men al in het gebied staat. 

• Denk vanuit de bezoeker. 
• Bij een soortenpaneel kan in de introtekst bijvoorbeeld informatie staan over de relatie  tussen 

het landschap en de aanwezigheid van soorten en/of over de aanwezigheid van  soorten in de 
verschillende seizoenen.

• Deze introtekst bestaat uit max. 70 woorden voor een smalle intro of 75 woorden voor een 
brede intro.
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Natuurweetjes 
• De ‘blokjes’ in de i-LOG (6 of 8 stuks) zijn bedoeld voor positieve, beleefbare natuur weetjes. 

Korte tekstjes met beeld over bijvoorbeeld een bijzondere orchidee die je hier  
kunt vinden, een zeldzame roofvogel, geuren of geluiden die je kunt waarnemen, etc.

• De hoeveelheid tekst is afhankelijk van de invulling van het blokje:
 - In een blokje met foto kun je een tekst plaatsen van maximaal 45 woorden.
 - Naast weetjes kun je ook informatie opnemen over feiten & cijfers, dit zijn maximaal  

8 bullits met bijvoorbeeld gebiedsgrootte, aantal vogelsoorten, aantal zeldzame  bloemen, 
etc. Houdt deze informatie zo eenvoudig mogelijk, zodat het voor iedereen interessant en 
goed te begrijpen is. 

 - Een blokje kan ook gebruikt worden voor alleen tekst: een kadertekst met steunkleur. 
 Bijvoorbeeld voor een historisch weetje of een activiteit in het gebied, maximaal  
75 woorden. Let bij het gebruik van een steunkleur wel op de leesbaarheid van de tekst!

Overige
• Eventueel kun je voor meer informatie (bijvoorbeeld excursies of activiteiten) verwijzen naar 

de website van Natuurmonumenten en/of verwijzen naar bijvoorbeeld Facebook. Gebruik 
hiervoor maximaal 12 woorden (over 1 kolom) en 25 woorden (over 2 kolommen zoals bij 
soortenpaneel). 

• Het plaatsen van een QR-code op de panelen wordt afgeraden omdat deze systemen niet 
 tijdloos genoeg zijn.

• Er is helemaal onderaan in de witte balk of in een apart kader ook ruimte voor samenwerkings-
verbanden en extra logo’s. Zie hiervoor de opmaak van de stramienen. 

• Check regelmatig of je paneel er nog een beetje uitziet (vocht en algen). Een schoon paneel 
heeft meer zeggingskracht. 

Vorm (deze input volgt op basis van de nieuwe stramienen)
Beschrijving van:
• kleurgebruik
• corpsgrootte
• hoeveel tekst
• schaalgrootte
• routekaart
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Er wordt gewerkt aan nieuwe stramienen.

Supersnelle slechtvalk Bezoek natuureiland Tiengemeten!

Wonderlijke kruiden Paaigebied voor vissen Kleine vogel, grote mond

Kijk voor meer informatie over de Tiendgorzen en 
Tiengemeten op Natuurmonumenten.nl

Op natuureiland Tiengemeten is veel te beleven.

Vrij struinen in de wildernis of juist wandelen op 

gemarkeerde routes. U kunt horeca bezoeken,

een vakantiewoning boeken of een overnachting 

plannen bij de herberg of op het kampeerterrein. 

Ook het bezoekerscentrum van Natuurmonu-

menten en de twee musea heten u welkom.

En voor avontuurlijke kinderen is er speelnatuur

om eindeloos te ravotten.

Pak de veerpont en komt dat zien! Tiengemeten

ligt op slechts 10 minuten varen.

Ondiepe plassen en kreken zijn voor vissen 
aantrekkelijke paaigebieden. In het snel opwarmende 
water laten vissen zoals de baars in het voorjaar vele 
duizenden eitjes achter. Het water in de Tiendgorzen 
biedt ook nieuwe kansen voor zeldzame trekvissen,
nu de Haringvlietsluizen op een kier gaan.

Volgens metingen bereiken slechtvalken snelheden 
tot wel 350 km per uur. Deze supersnelle roofvogels 
doden hun prooi in duikvlucht. In de Tiendgorzen 
jagen slechtvalken op vogels en kleine zoogdieren. 

Hier groeit een bonte verzameling bijzondere 
planten. Op de kade staat poelruit en heemst en ook 
‘ruigtekruiden’ als kattenstaart, wilgenroosje en 
guldenroede komen veelvuldig voor. Guldenroede 
werd vroeger wel gebruikt als geneeskrachtig 
wonderkruid tegen nierklachten.  

De kleine karekiet is een rietbewoner die zelden
is te zien, maar voortdurend van zich laat horen.
Zijn ‘kare-kare-kare-kare-kiet’ is onmiskenbaar van 
april tot september. De kleine karekiet vlecht nestjes 
tussen stevige rietstengels en jaagt op insecten. 

Tiendgorzen:
Tiengemeten in het klein!

Natuurgebied de Tiendgorzen is dynamische deltanatuur. Er zijn kreken 

gegraven en de kade is doorgestoken. De ene dag staat dit gebied onder 

water, een etmaal later valt het alweer droog. In dit afwisselende natuur-

gebied komen veel bijzondere dieren en planten voor. Op de slikranden 

zoeken grutto’s en tureluurs voedsel. In het riet broeden kleine karekiet 

en rietzanger. Spindotters bloeien in het voorjaar aan de waterkant.

Maak kennis met de bewoners van Tiengemeten-in-het-klein.  

Feiten en cijfers

• Nieuwe natuur sinds 2001 

• 25 hectare groot

• Volop kreken, slikken,

 plassen, riet en struiken

• Twee wandelafstanden,

 1 en 3 km

• Tientallen soorten vogels

• Bloem- en kruidenrijke velden
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Kleine zilverreiger Blauwe reiger Havik Aalscholver Ijsvogel

Slobeend Wintertaling Krakeend Kuifeend Grauwe gans

Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met de boswachters 
van Natuurmonumenten Zuidwest Veluwe, T 026 – 48 22 219

Omnis eicimagnam, ut enecatur asit 
eum faccatem quatium quam, sim vo-
luptiurem. Olendandam nulpa dolor 
sam atae endae lanimaios eos sit, ip-
sum volesse rchillu ptatem venim alia

Cab inctatent odi dem fugiatem harum 
sus, ipieni beaquiam que volorep erei-
us maximpedit, aut ilitas evelia debis 
evenet el magnia niaest quianti res alit 
quam nonesciis di de plisima gnit

Evenimus. Ebit venihiliquae quunt mo-
luptata que dunditaspel molupti andi-
tatqui qui aceat que ent aute ea con et 
ut ium quoditiatur, sa si ium la qui cul-
luptia dolor aut aut at demporrovit mo

As re, volluptam et, nis plignat 
ecaborent aut essit mostint, nonsequ 
iandam rerate perspisti doluptionse 
voluptatum etume pliquist od explis 
aut utem que omniet rem in nus eaquis

Dit ipsum delit am, est laborae ressi 
dolorem fugitatem explab iderro volest 
quaspites dit aut explit hic to cupta 
cume pla de corroviti velessedit aut ex-
errum nam ium aped que eos mo ma

Id et opta consequo con reprata sp 
xitaque volum quist, odit ab iusdam 
harumquia audanim porions ecabore 
stibu. 

Fugiatusam facimi, ipsustis pliciis et 
recus, quam nobitia tionet que ea 
quodita qui is evellab oreius, quissit 
que perit lab int.

Nonserrorerum quae non re perchil 
iquias untorpor aliquunt opta cores 
et andisto bla quo doluptati utatis 
dolessedis eaturei caborum inum res

Nim ut rerenda ntiatia corerum quis 
aut aut et atur, tet laccuptatias est, 
cum cusam fugiantiis nonsenimint lab 
iduciis moditam, sim as rehenis qui 
ommod eatum qui con.

Sedicipsam qui veresti dis dolessecest, 
ommo to dunt.
Uptae doluptium eosapis dolorem eo-
saeri asperi quibus nullaut odicimp.

Vogels kijken

Het Quackjeswater is een duinmeer waarvan de 
geschiedenis al eeuwen teruggaat. De naam dankt het 
duinmeer aan de kwak, een reigersoort die vroeger 
nog algemeen in Nederland voorkwam maar inmiddels 
zeldzaam geworden is. In voorjaar en zomer zijn 
lepelaars en aalscholvers de meest opvallende vogels. 
Zij broeden in kolonies op het eiland. De lepelaars 
trekken in de herfst naar het warme zuiden om daar te 
overwinteren.
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TUREN EN GLUREN Visdief

Kuifeend

Rietzanger

Winterkoning

Slobeend

Roodborst

Bruine kiekendief

Waterhoen

Rietgors

Door trappende bewegingen te maken in ondiep 
water, jaagt de bergeend op prooien als pieren, 
insecten en andere eetbare bodembewoners. Berg
eenden vormen soms crèches met elkaars  jongen. 
Alleen de mannetjes hebben een rode knobbel op 
hun snavel.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Je ziet de slobeend vaak met zijn  snavel onder water 
en zijn achterwerk naar boven gericht grondelend 
zoeken naar voedsel. Hij heeft een bijzondere 
 snavel, waarvan het bovenste deel over het  
onderste ligt.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Diorepelique labor reprem rero desed quatiis quam 
et qui coratur accum fuga. Eque vera consedi ut 
quam susdaest facepel inverum fugia eaquasimet est, 
ipsae omnihitet omnimincto odipsuntur? Occabo. Et 
esequae pe es quunti cuscipsam quo ideriatia dolupta 
tibus.

Wist je dat:
Weet jij het verschil tussen de  
grote en de kleine zilverreiger? 
De kleine zilverreiger heeft  
een zwarte snavel, de snavel  
van de grote zilverreiger is  
geeloranje van kleur.

Trouwens:
Wanneer een roerdomp een  
nest wil maken zal hij dat luidruchtig  
laten horen met zijn ‘gehoemp’,
wat op meer dan een
kilometer te horen
kan zijn.

Bergeend

Ruisend riet, open water, moerasbosjes en graslandjes 
vol bloemen. Deze afwisseling maakt de Nieuwkoopse 
Plassen aantrekkelijk voor veel soorten vogels. Neem 
een kijkje vanuit de vogelkijkhut en bespied ze terwijl 
ze hun kostje vergaren, zich wassen of er lustig op los 
kwetteren.

heemkundige 

kring - aanleveren

Tiendgorzen:
Tiengemeten

in het klein!

Rijke flora

De Tiendgorzen is dynamische deltanatuur, net als 

de wildernis op Tiengemeten. De ene dag staat het 

gebied grotendeels onder water, de volgende dag 

vallen slikvlakten alweer droog. De Tiendgorzen is een 

klein (25 hectare) maar vogelrijk natuurgebied. Op 

de slikranden foerageren tal van steltlopers als grutto, 

groenpootruiter en tureluur. Rietzanger en kleine 

karekiet broeden in de rietkragen en voor de slechtvalk 

is Tiendgorzen jachtgebied. 

Vogels  in de Tiendgorzen Jagers

Ga voor meer informatie naar het bezoekerscentrum: 
Straatnaam 10 Schiermonnikoog of kijk op
www.natruumonumenten.nl. Telefoon Boswachter 
Schiermonnikoog: 06 123 456 78

Lorem ipsumLorem ipsum

Met omnimi, aceperum volupta tiatecuptae. 

Caepe comnis renim atum con praest, 

odit omnihit aut aut reiciure exerum que 

pratiasperum si am in re volore peliquia 

estiusda porendam estis dis dolori aut

plandio ide reperum iusdam, que 

omnimillabor magnatum dic tem reruntibus 

mossi core qui aut vendianiminIbus, cus 

digenim adi que laces aut atquia vent volupta.

Teculpa corrorem est molupta que elenihita

tem venem aut lanimpo riberi od ullaut aut.

Ur si rest harchil ius eos quodi ne veliqui atemolore 
niet repratur aces dolor simus, quam verrovidipsa 
dipictur? Ed modigent la cust volore, natur?
Bis nonsequis imenti soluptae volor adis alit eos is et 
quiam, simolorit quid quam faces adit.

Sam, officius et qui corit a vellit quiam que et et 
exerrov itincient ut volestis adit demolorem is 
nihicatem quideli quasin et officiistis adit fugia 
volupta quatia et quodit expla sit ut liquis pratescipsus 
non reium serepre mporestotam aut odis pla 

Tem reruntibus mossi core qui aut vendianiminSi sit 
auteserum aut faccum repe vernat.Tam net everes dis 
dolupta volorer cimuscit, occullatque cus, id quodit 
debis doluptat. Sin eum faciditia incidunt. Tiorit untur 
rem. Susam explabo. 34

Imet omnimi, aceperum volupta tiatecuptae. Caepe 
comnis renim atum con praest, odit omnihit aut aut 
reiciure exerum que pratiasperum si am in re volore 
peliquia estiusda porendam estis dis dolori aut 
restruptas adi aut plandio ide reperum iusdam, que 

Tatur, ium ulpa perum sus moditi dolestiae et qui 
alique dolorro coriberrum, aut aut volorer naturibus 
et eost aut autempor aut il minctore nusam rerum 
vellenimaion cus, ommolenisit aut laborem esequia 
quo bla qui re cum res dicient.

Tiendgorzen:

• 10.000-den vogels

• 20  vogelsoorten

• 30 plantensoorten

• 400 m2 oppervlakte

• 500 zonuren

• 60 m hoog baken

• 70 km fietspad

• 80 koeien

TIP Luister naar de diversiteit 
van de  geluiden van de vogels in 
de Tiendgorzen. Occae volendia 
derore, atquos utas doloris cipsamet 
es etur, ipicatqui dolut pe vellandi 
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6. i-LOK – Lage Ombouw Klein 

Dit informatiepaneel wordt doorgaans gebruikt op plekken waar structureel iets te zien of bele-
ven is. Het geeft achtergrondinformatie over een specifiek onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan 
een ijskelder of bij een bankje waar je uitkijkt op een gebouw. Men heeft de tijd om even stil te 
staan en iets te lezen.

Richtlijnen

Titel
• De titel beschrijft de essentie van de betreffende plek of bezienswaardigheid. 

Beeld
• Het beeld is het meest aanwezige element op een i-LOK. Deze moet daarom echt heel 

 bijzonder zijn en eruit springen. Tekst is ondersteunend aan het beeld.
• Het beeld moet van goede kwaliteit zijn.
• Op het beeld wordt iets weergegeven dat niet direct te zien is, dus bijvoorbeeld een  interieur, 

oude foto, historische kaart, schilderij, detail van dier of plant.

Tekst
• Op het i-LOK of c-LOK kun je achtergrondinformatie kwijt over de plek waar de bezoeker op 

dat moment staat. Vertel dit op een laagdrempelige manier. 
• Wees kort en krachtig. Gebruik het aantal woorden zoals aangegeven in het stramien.

Vorm (deze input volgt op basis van de nieuwe stramienen)
Beschrijving van:
• kleurgebruik
• corpsgrootte
• hoeveel tekst
• schaalgrootte
• routekaart

Er wordt gewerkt aan nieuwe stramienen.

Volenihictat et aut atibus eum quam
De Ostiorum ius delliquam, que nem apero cupti quis ditio ma santi di odit et offictorpos dis es doles estrund antota qui 
blabore pelesti sus nonsequo endes ipis ne ne poruntiur sitas resequos eaquaep ellabor epudita temporro cone doluptate 
pero volorem eiciur autendae sed ut lam fugiaepra volenihictat et aut atibus eum quam que necatur mincte nonsequ 
idempor sitatur sim elis dolorion con est, od quae nectur. Faccum quis quas qui oditect uritior eptur, voluptatem quid 
moluptature por sae nos quam, ommoles trumet estis ut.

Op de vleugels van de nacht
Op dinsdagavond 15 januari 1941 werd een Engelse bommenwerper (Armstrong Whitworth Whitley 
MK V N1521 GE-J) door een Duitse nachtjager beschoten. Het toestel explodeerde en brak in de lucht 
uiteen. De wrakstukken kwamen hier in het Zwanenwater terecht. Vier bemanningsleden sneuvelden. 
Het vijfde bemanningslid is tot op de dag van vandaag vermist. De bemanning was tussen de 22 en 36 jaar 
oud. Het bankje werd geschonken door de Historische Vereniging Callantsoog ter nagedachtenis aan hen.

Meer weten over de vleugels van de nacht? Kijk op de 
website www.natuurmonumenten.nl/zwanenwater

i-LOK c-LOK

Voorbeelden
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7. IKA3 – Informatiekastje A3

De IKA3 wordt veelal geplaatst op een plek waar iets aan de hand is. Je geeft hiermee aan wat 
de bezoeker tegenkomt (natuurherstel/werkzaamheden, grote grazers, overstroming, nieuwe 
terreinregels). Ook kan dit kastje worden gebruikt voor actuele informatie over bijvoorbeeld 
activiteiten die worden georganiseerd in het bezoekerscentrum. 

Richtlijnen

Titel
• De titel beschrijft op een positieve manier de essentie van de informatie op het paneel.  

Wees hierbij altijd positief. Liever het eindresultaat benoemen in het geval van 
 werkzaamheden, dan de werkzaamheden zelf. 

Headerbeeld
• Ook de foto laat sluit aan bij de titel. Laat iets moois zien, wat het resultaat kan zijn van 

 werkzaamheden. Of kies voor een afbeelding van een activiteit met blije gezichten. 

Intro (kader)
• De lengte van de introtekst kan variëren van 25-54 woorden.
• De verdere invulling is heel flexibel, zowel qua inhoud als qua tekstlengte. Het A3-paneel  

is uitgewerkt in 3 varianten: 1-koloms, 2-koloms of 3-koloms. 

Tekst
• Houd de toon positief. Vertel de bezoeker liever wat wel mag, in plaats van niet. Betreft de 

 informatie op het paneel werkzaamheden, maak de bezoeker dan duidelijk wat het oplevert 
voor de bezoeker. Benadruk dus niet het negatieve, maar bied een positief vooruitzicht; de 
natuur wordt er beter van of de bezoeker heeft straks meer ruimte om te recreëren. 

• Wees kort, maar krachtig in je tekst. Voor meer (achtergrond)informatie kan men altijd naar  
de website gaan. Vermeld deze daarom ook altijd in de informatie. 

• Houd het maximale aantal woorden aan dat in het stramien staat.
• Bij werkzaamheden is het raadzaam om contactinformatie van het beheerkantoor te  

 vermelden, zodat de bezoeker altijd bij iemand terecht kan voor vragen en/of opmerkingen. 
Dit kan weerstand of opheffen of voorkomen. 

• Werkzaamheden kunnen gevoelig liggen voor bezoekers, houd daar altijd rekening mee in  
de totale communicatie. Het informatiepaneel is in dat geval vaak ‘slechts’ een van de middelen 
om de bezoeker te informeren. Maak de communicatie persoonlijk. En geef waar mogelijk een 
‘gezicht’ aan de informatie. De bezoeker krijgt daardoor het gevoel op iemand terug te kunnen 
vallen. 

• Vanwege de grote variatie (ook qua aantal beelden) is het heel lastig om aan te geven  hoeveel 
woorden gebruikt kunnen worden voor de tekst.
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• Om een globaal idee te geven, vermelden we hieronder het aantal woorden voor de  
A3-panelen die je ziet in de map Voorbeelden:

 - 1-koloms voorbeeldpaneel: introductietekst 32 woorden, lopende tekst 150 woorden
 - 2-koloms voorbeeldpaneel: introductietekst 32 woorden, lopende tekst per kolom  

max 35 woorden. Mag iets langer zijn als er geen ‘meer info’ tekst onder geplaatst wordt.
 - 3-koloms voorbeeldpaneel: introductietekst 32 woorden, lopende tekst per kolom  

max 42 woorden (35 in inzetkader, ecxl. kopje). Mag iets langer zijn als er geen ‘meer info’ 
tekst onder geplaatst wordt.

Opmaak 
De opmaak van een IKA3 kun je maken in Docufiller. Je vindt meer informatie over Docufiller 
op intranet. Als ze wat langer staan of ze maken onderdeel uit van meer communicatiemiddelen 
(hondenbeleid), dan kun je ze ook door een vormgever laten maken.

Overige
• Voor meer informatie (bijvoorbeeld excursies of activiteiten) kun je verwijzen naar de  website 

van Natuurmonumenten. 
• Wordt het paneel gebruikt op een route waar ook veel gehandicapten gebruik van maken, 

houd dan rekening met de hoogte van plaatsing. Een kortere paal kan dan wenselijk zijn, zodat 
bezoekers in een rolstoel de tekst ook kunnen lezen. 

• Check regelmatig of je A3-kastjes er nog een beetje uitziet (vocht en algen). Een schoon kastje 
heeft meer zeggingskracht. Vervang de inhoud als het verbleekt of onleesbaar is geworden.

• Haal paal en kastje weg als boodschap niet meer relevant is.
• Mocht je je informatie wat langer willen laten staan, gebruik dan wat steviger papier om op te 

printen en plastificeer deze. Dan gaat de inhoud iets langer mee.

Ongeveer 30 woorden Udi atiorum ipitas nimilitem quo modipsam id mos ella quate provitint fuga. Ut 
eatemolorere dolorent. Cum facium, volorem. Ebit expliquatium quia dolupta tquibus excepudant, 
sene dolorro enimentempor aut 

• Ongeveer 10 woorden Molestiam adicae. Ector sunt estiame qui ut maxim derumquis ex
• Cerum endest evelesequi a cusdam quunt ped modit lit vellibus.
• Ant que voluptat quos sim que dolorporis rem eturitas ut minus.
• Ut iur si blat es cum fuga. Itatet quiasperia que ut labo. 

Ongeveer 60 woorden Bitat es que volecto qui blaut occum verum nissitaepuda voluptat es eum aut et 
laccab inctor abores mint, conesti autemqu idebitatur aut voluptur aborepelique niet omnis aboria. 
doluptate nonectiam, omnimus autenim porerchiciat pera voluptas ut odipid et faccum qui conesecae 
laudiciist labores sequiatur, quas doluptia. Venti berspit iassum nonsequo ipsam elitae pari derunt pre 
suscimp ernaturit samet lautem.

Als het bos verdwijnt...
Ongeveer 30 woorden Cearum exeribusaes nam harundus nullacest 
accus dolorro rpor iberum nihil inctor maio earum as veliquatiata 
volecernate comnimi, volorer chiliatiae sequo et fuga. Itaturesequo 
delicim oditae. Itatusd aestistiam rae pre nuscipsanis re necae. 

Flora
Ongeveer 100 woorden Udi atiorum ipitas 
nimilitem quo modipsam id mos ella quate 
provitint fuga. Ut eatemolorere dolorent. Cum 
facium, volorem. Ebit quia dolupta tquibus 
excepudant, sene dolorro enimentempor aut 
molestiam adicae. Ector sunt estiame qui ut 
maxim derumquis excerum endest evelesequi a 

cusdam quunt ped modit lit vellibus Ant que 
voluptat quos sim que dolorporis rem eturitas ut 
minus. Ut iur si blat es cum fuga. Itatet quiasperia 
que vition nullam ut labo. Otatquunt as est, qui 
ipistiur, sumquis exeritectus, omniendis es que 
lignis dolum latur? Bitat es que volecto qui blaut 
occum verum nissie ique niet omnis aboria. 

Als het bos verdwijnt...
Ongeveer 30 woorden Cearum exeribusaes nam harundus nullacest 
accus dolorro rpor iberum nihil inctor maio earum as veliquatiata 
volecernate comnimi, volorer chiliatiae sequo et fuga. Itaturesequo 
delicim oditae. Itatusd aestistiam rae pre nuscipsanis re necae. 

Flora

Als het bos verdwijnt...
Ongeveer 30 woorden Cearum exeribusaes nam harundus nullacest 
accus dolorro rpor iberum nihil inctor maio earum as veliquatiata 
volecernate comnimi, volorer chiliatiae sequo et fuga. Itaturesequo 
delicim oditae. Itatusd aestistiam rae pre nuscipsanis re necae. 

Kiekendief Flora

Ongeveer 45 woorden Caepe comnis renim 
atum con praest, odit omnihit aut aut  eiciure 
exerum que pratiasp erum si am in re volore 
peliqui estiusda porendam. Estis dis dolori aut 
restruptas adi aut plandio ide reperum ius dam, 
que omnimillabor magna tum dic tem reruntibus. 
core qui aut vendianimin.

Ongeveer 45 woorden Num aut laboris que pro 
commolo occus elenemolore autem apellab 
oratus, exeriatae et, cus magnihil enimus, sunt. 
Tas vollupit lab inctem elese cessint evel 
maximust apis maximin cus id quid que nos mod 
mi, sin cusam fugiasp edignatemod qui rempe 
voluptatem eate cumquae.

Als het bos verdwijnt...
Ongeveer 30 woorden Cearum exeribusaes nam harundus nullacest 
accus dolorro rpor iberum nihil inctor maio earum as veliquatiata 
volecernate comnimi, volorer chiliatiae sequo et fuga. Itaturesequo 
delicim oditae. Itatusd aestistiam rae pre nuscipsanis re necae. 

Kiekendief Kappen Flora

Ongeveer 45 woorden Imet 
omnimi, aceperum volupta 
tiatecuptae. Caepe comnis nim 
porendam con praest, odit 
omni hit aut aut reiciure 
exerum que pratiasperum siam 
in re volore peliquia estiusda 
porendam es tis dis dolori aut 
restruptas ad aut plandio ide 
reperum ius dam que. Pidel 
maios eossunt doluptiberum 

Ongeveer 45 woorden Num 
aut laboris que pro commolo 
occus elenemolore autem 
apellab oratus, exeriatae et, cus 
magnihil enimus, sunt.

Tas vollupit lab inctem elese 
cessint evel maximust apis 
maximin cus id quid que nos 
mod mi, sin cusam fugiasp 
edignatemod qui rempe 

Ongeveer 45 woorden Caepe 
comnis renim atum con praest, 
odit omnihit aut aut 
eiciure exerum que pratiasp
erum si am in re volore peliqui
estiusda porendam.

Estis dis dolori aut restruptas 
adi aut plandio ide reperum ius
dam, que omnimillabor magna
tum dic tem reruntibus. 

Er wordt gewerkt aan nieuwe stramienen.

Voorbeelden

stramien 1-kolom 2-kolommen +  
onderaan een foto

2-kolommen + 
één foto per kolom

3-kolommen + 
één foto per kolom

file:///Users/christa/Dropbox%20(SjansenDesign)/Teammap%20van%20SjansenDesign/NATUURMONUMENTEN/NM180525%20-%20Handleiding%20Informatiepanelen/javascript:void(0)
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8. Stramienen

Voor alle panelen zijn er stramienen beschikbaar waar een vormgever mee aan de slag kan.  
Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe stramienen. De huidige stramienen zijn te vinden  
in het Merkhandboek. 

Voor de IKA3 kun je de stramienen ook vinden in Docufiller, zodat je er zelf mee aan de slag 
kunt.

Dit zijn de beschikbare stramienen:
• stramien i-LOG 6 weetjes
• stramien i-LOG 8 weetjes
• stramien i-LOG soortenpaneel vrijstaand
• stramien i-LOG soortenpaneel met foto’s
• stramien i-LOG OERRR
• stramien c-LOK
• stramien i-SOG grote kaart zonder hoogtepunten (Tips van de boswachter)
• stramien i-SOG kaart met hoogtepunten (Tips van de boswachter)
• stramien IKA3 1 kolom
• stramien IKA3 2 kolom
• stramien IKA3 3 kolom

Er wordt gewerkt aan nieuwe stramienen, zoals bijvoorbeeld voor:
• i-LOG met kaart
• i-SOG met staande kaart
• i-LOK 
• i-LOG Soortenpaneel OERRR

Zijn er stramienen die ontbreken, laat het dan weten aan producties@natuurmonumenten.nl. 

Informatiemeubels
De informatiemeubels die je nodig hebt bij de totale productie van de panelen bestel je via  
Informatiebord.nl. In het Handboek Bebording lees je meer over het gebruik en plaatsing van de 
informatiemeubels. 

https://www.natuurmonumenten.nl/onze-media-en-huisstijl/logo-en-huisstijl/handige-links
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
http://www.nm.nl/merk/stramieninformatiepanelen
mailto:producties%40natuurmonumenten.nl?subject=
http://www.informatiebord.nl
https://www.natuurmonumenten.nl/onze-media-en-huisstijl/logo-en-huisstijl/handige-links
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9. Specificaties voor het aanleveren bij Brimos

Bestanden graag aanleveren volgens de volgende specificaties:
• bestand in pdf formaat (X-1a:2001)
• afloop 5mm (geen snijtekens)
• het liefst 300 dpi of meer, als het niet anders kan dan minimaal 150 dpi
• teksten in contouren
• transparanties afgevlakt
• teksten en/of beeld niet op overdruk
• lijnen en strepen niet dunner dan 0,25 punten (negatieve lijnen minimaal 0,5 punts)
• bestandsopmaak in CMYK
• Zwart: C=0%, M=0%, Y=0% en K=100%
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