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Logogebruik
 Standaardlogo Natuurpunt (zonder slogan)

Het standaardlogo bestaat uit twee kleuren, groen en wit en wordt steeds in een vierkante verhouding gebruikt. 

Bij aflopend gebruik (bijvoorbeeld aan de bovenrand van een publicatie) dient er voldoende snit te worden 

voorzien zodat de vierkante verhouding gerespecteerd blijft. De minimumgroote is 20 x 20 mm.

Bij twijfel contacteer drukwerken@natuurpunt.be of 015 29 72 41

De originele logo’s zijn hier te downloaden: www.natuurpunt.be/logo

 

Groen
C 50 M 0 Y 100 K 0

Wit
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 Kleurgebruik

Het gebruik van onderstaande kleureferenties is verplicht. 

Dit afhankelijk van het medium waar het logo in gebruikt wordt.

CMYK 

(quadri drukwerk)

Wit + Groen

C 50 M 0 Y 100 K 0

Pantone

(2-kleuren drukwerk)

Wit + Groen

Pantone 382

RGB

(alle schermgebruik)

Wit + Groen

R 148 G 187 B 40

Grijswaarden

(monokleur drukwerk,

 zwartwit kopiewerk)

Wit + Zwart
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 Niet toegestaan 

Volgende aanpassingen aan het Natuurpunt logo zijn strikt verboden:

Vervormingen 

Alle buiten proportionele

aanpassingen, zowel

horizontaal als vertikaal

zijn niet toegestaan.

Kleuraanpassingen

Het gebruik van om het even 

welk ander kleur voor het logo 

is verboden. Zie ook p5.
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Lettertype aanpassingen

Alleen het originele lettertype

is toegestaan bij dit logo.

Gebruik zonder kader

Het logo mag niet gebruikt 

worden zonder het 

onderliggende groene kader.
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Typografie (betalende fonts)
De basis voor de Natuurpunt identiteit zijn zes lettertypefamilies, 

Vier voor de kopteksten en twee voor de broodtekst.

 
 Kopteksten & headlines

Prelo Slab 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Prelo Slab 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Hermes FB 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

HermesFB 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Thin ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bree 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Bree 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Thin ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Gotham HTF 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Ultra ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gotham HTF 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Gotham HTF 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

 Broodtekst

Miller display 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Strada OT 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Alternatieve Typografie (free fonts)
Deze lettertypes kunnen gebruikt worden als alternatief voor de betalende lettertypes.

 
 Kopteksten & headlines

ChunkFive Ex 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Amaranth 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Amaranth 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Droid Serif 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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 Broodtekst

Open Sans 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Open Sans 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Droid Serif 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Droid Serif 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Download ze hier
http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/ChunkFive
http://www.fontsquirrel.com/fonts/amaranth
http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/open-sans
http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/droid-serif

Free fonts voor online gebruik
Deze lettertypes kunnen gebruikt worden voor online toepassingen als vb. een wandelapp.

Titels 
Amaranth 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Bodytekst
Open Sans 1234567890,;.:!’’$%&/()?*
Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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 Enkele praktijkvoorbeelden (betalende fonts)

De set van vier koptekstfamilies laat een zekere vrijheid en creativiteit toe mits het 

respecteren van een paar regels en onderlinge combinaties. Hierbij enkele voorbeelden:

Big Jump
Spring mee voor 
proper water

Wat 
 vangt 
      de kat?

Raspaillebos | Kluysbos

      n a a r
     BUITEN

Prelo Slab bold

Hermes FB Thin

Prelo Slab bold

Prelo Slab Medium

Gotham
Light

Gotham Bold

Prelo Slab Medium
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Zoals bovenstaande voorbeelden verduidelijken is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden

aan de onderlinge lettercombinaties. Een goed uitgangspunt is om steeds een zwaar en een lichter

lettergewicht met elkaar te combineren. Ook het spel tussen kapitalen en onderkasten kan een 

meerwaarde geven in deze kopteksten. Vermijd om te lineair links of rechts te ontwerpen, de blokken

laten zich onderling goed verschuiven in deze settings. Voor kleurcombinaties: zie verder.

    Natuur 
   in eeuwenoud 
BOEREN
  LANDSCHAP

van de

Vlieg mee de nacht in!

Nacht
Vleermuis

Gotham HTF Light

Hermes FB Bold 

Bree Thin

Prelo Slab Black
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 Enkele praktijkvoorbeelden (free fonts)

De set van koptekstfamilies laat een zekere vrijheid en creativiteit toe mits het 

respecteren van een paar regels en onderlinge combinaties. Hierbij enkele voorbeelden:

Big Jump
Spring mee voor 
proper water

Wat 
 vangt 
      de kat?

Raspaillebos | Kluysbos

      n a a r
     BUITEN

ChunkFIve Ex

Open Sans Light

ChunkFive Ex 

Amaranth regular

Open Sans regular

Open Sans Bold

Droid Serif
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Zoals bovenstaande voorbeelden verduidelijken is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden

aan de onderlinge lettercombinaties. Een goed uitgangspunt is om steeds een zwaar en een lichter

lettergewicht met elkaar te combineren. Ook het spel tussen kapitalen en onderkasten kan een 

meerwaarde geven in deze kopteksten. Vermijd om te lineair links of rechts te ontwerpen, de blokken

laten zich onderling goed verschuiven in deze settings. Voor kleurcombinaties: zie verder.

    Natuur 
   in eeuwenoud 
BOEREN
  LANDSCHAP

van de

Vlieg mee de nacht in!

Nacht
Vleermuis

Open Sans regular

Open Sans Bold

Amaranth

ChunkFive Ex 



Kleurgebruik
Aan het kleurgebruik  in de Natuurpunt identiteit zijn een aantal regels verbonden. Kille en koude kleuren zijn te 

vermijden. Warme en natuurlijke tinten sluiten prima aan bij het logo en de aard van de publicaties.  

De kleur groen in al zijn facetten is  sterk complementiar met het logo en kan naar believen gecombineerd worden. 

Als accentkleur is het felrood een nuttige aanvulling (zie verder).  

Hieronder een paar voorbeelden en hun respectievelijke waardes. 

De CMYK-waarden (1ste regel) worden gebruikt  voor drukwerk en print.

De RGB-waarden (2de regel) worden gebruik voor beeldschermen (web, video, beamer). 

De RAL-kleuren (3de regel) worden gebruikt voor verf en andere coatings. Deze  zijn bij benadering.

50/0/100/0
151/192/14
RAL 6018

0/100/100/0
226/0/26
RAL 3020

54/100/100/26
112/30/30
RAL 3011

43/100/56/0
159/26/76
RAL 3027

0/56/90/0
240/137/39
RAL 2008

0/0/28/4
250/243/198

RAL 1013

95/0/100/27
0/121/44
RAL 6037

100/29/62/14
0/112/99

RAL 6000

60/0/50/0
112/189/149

RAL 6034

34/0/19/0
182/221/213

RAL 6027
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Campagnes: extra element
Als extra grafisch element kan er gebruik gemaakt worden van een rode actiebol (C 0 M 100 Y 100 K 0).

Te gebruiken in combinatie met het Hermes font, wit van kleur en enkel in combinatie met korte woorden 

of zinsnedes, maximum 70 karakters. De tekst draait zicht onder een hoek van 12° naar links of naar rechts, 

al naargelang de opmaak en bladspiegel.

Meer dan 

45 
locaties!

Meer dan 

45 
locaties!

KOOPJESDAG

Natuurpunt Winkel

29/06, 3/08, 31/08

Stationsstraat 40, 

Mechelen

KOOPJESDAG

Natuurpunt Winkel

29/06, 3/08, 31/08

Stationsstraat 40, 

Mechelen

C 0 M 100 Y 100 K 0

Wit

12°

met 
GRATIS

wandel

kaart

met 
GRATIS

wandel

kaart
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Beeldgebruik
In de lijn van de het nieuwe Natuur.blad wordt er veel gewerkt met grote en krachtige beelden die de typografie 

ondersteunen. De beelden worden ofwel aflopend gebruikt ofwel met voldoende witruimte rondom.

Daarnaast spelen vrijstaande beelden een belangrijke rol, deze zorgen voor een binding met de witruimte en geven 

een extra speelse dimensie aan de layout. Hieronder een paar voorbeeldpagina’s uit het magazine.

1

10

      de 
VISBEEK
   VALLEI
In het hart van de Antwerpse Kempen ligt 
de Visbeekvallei, een bruisend natuurgebied 
met een enorme verscheidenheid aan 
biotopen. Bloemrijke graslanden, eikenbossen, 
vennen, moerassen, broekbossen, heiden 
en landduinen: de vallei heeft voor elk wat 
wils. Het zal dan ook niet verbazen dat ze 
uitzonderlijke planten- en diersoorten huist: 
brede orchis, adder, kleine ijsvogelvlinder, 
bruine eikenpage, zwarte specht … 
Natuurpunt heeft er samen met de gemeente 
Lille een LIFE-project opgestart om het 
unieke landschap verder te herstellen en 
bedreigingen aan te pakken. Geniet van 
de natuurpracht langs de kronkelende 
zandwegjes en wie weet zie jij wel een van 
de topsoorten van het gebied. 

www.life-visbeek.be

VISBEEKVALLEIPAD 
Visbeekvalleipad 8 km, start aan brug Oevelenberg in Lille

     ‘Benieuwd 
  naar nieuwe
      plantensoorten’
Werner Van Hove,  voorzitter en 
beheerder Visbeek-Kindernouw

In de Visbeekvallei is er een buitengewone afwisseling van 

biotopen. Dat zorgt voor een enorme plantenrijkdom. Mijn 

favoriete plek is een bloemrijk hooilandje in het noorden 

van het gebied, waar zelfs brede orchis groeit. Daar geniet 

ik van de stilte en de bloemenpracht. Een groep enthousi-

aste vrijwilligers hooit jaarlijks 20 hectare om deze 

pareltjes te behouden. In het vroege voorjaar zijn de oevers 

van de weekendvijvers afgeschuind, als deel van het 

LIFE-project. Zo lijken ze meer op vennen. Je kan nu al het 

resultaat bewonderen: in de oeverzone ontkiemt de stijve 

moerasweegbree, een zeldzame oeverplant. In mijn 

ecologische flora zoek ik dan op welke plantensoorten we 

nog mogen verwachten in het gebied.

NATUUR.BLAD    SEPT | OKT | NOV 2013

Mijn gebied
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Naar buiten

met 
GRATIS

wandel

kaart

Grootloon

      n a a r
     BUITEN
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Dirk Vercoutter begeestert als gids 
de mensen met zijn liefde voor de 
natuur. Zijn nalatenschap schenkt hij 
aan Natuurpunt: “Ik zwierf als kleine 
jongen al door de Oostkustpolders. 
Gefascineerd door de weidsheid 
van de polders en met een grote 
voorliefde voor vogels. Mijn twee 
favoriete gebieden zijn de Uitkerk-
se Polder en de Stadswallen van 
Damme. Vooral in dat laatste gebied 
voel ik me thuis. Het is niet enkel de 
prachtige natuur die me naar hier 
trekt maar ook de geschiedenis van 
de streek. De oude vestigingswallen 
waarop de natuur ontstaan is spre-
ken me enorm aan.

Ik heb geen kinderen, daarom heb 
ik een testament opgemaakt waarin 
ik alles aan Natuurpunt nalaat. Ook 
mijn vrouw maakte een duolegaat 
voor Natuurpunt. In al die jaren in 
de polders heb ik de natuur zien 
verprutsen maar ook weer zien 
herstellen dankzij het werk van 
Natuurpunt. Ik vind het een gerust-
stellende gedachte dat dit werk 
wordt voortgezet zodat nog vele 
generaties kinderen door de 
polders kunnen dwalen.”
Info Joost Verbeke, schenkingen 
en legaten, 0477-20 47 27, 
joost.verbeke@natuurpunt.be
www.natuurpunt.be/legaten

  Mijn nalatenschap 
                              schenk  ik aan 
        de stadswallen 
             van Damme
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...in je tuin

H
elemaal achteraan in onze tuin 

staan een notelaar en een tamme 

kastanje broederlijk naast elkaar, 

twee eerbiedwaardige bomen. 

Het is ons stukje oerbos, amper 

300 kubieke meter groot. Bladeren en afgevallen 

takken blijven er liggen; de humuslaag is er al een 

halve eeuw ongestoord opgebouwd. In die 

humuslaag zit de zwamvlok van de gekraagde 

aardster: ettelijke kilometers ragfijne draden, 

een microscopische spaghetti die dood materiaal 

omzet in nieuw leven. En elke herfst, wanneer de 

noten gevallen zijn, komen ze tevoorschijn als uit 

het niets: de vruchtlichamen, de gekraagde 

aardsterren met hun zo passende naam.

Paddenstoelen zetten alles op alles om hun 

sporen verspreid te krijgen. De gekraagde 

aardster krijgt met haar stappenplan de prijs 

voor de meest aandoenlijke.

Het begint met een bol die zich omhoog wurmt 

tussen het bladstrooisel. De bol barst open in vijf 

tot acht brede slippen en onthult een kleinere bol 

binnenin. De slippen plooien naar de grond en 

worden pootjes die de binnenste bol omhoog 

duwen, verder en verder, tot het geheel lost van 

de grond. De grijzige bol rust nu op een schotel-

tje bovenop de vlezige pootjes. Bovenaan de bol 

opent het tuitje … en een bombardement van 

regendruppels tijdens de eerstvolgende 

herfstbui doet de rest. Door de eerste inslagen 

wolken de rijpe sporen op, een windstoot neemt 

ze mee en de regen slaat ze wat verderop tegen 

de bodem. 

Elk jaar wanneer we okkernoten zoeken tussen 

de dode bladeren, vinden we de aardsterren 

terug. En elk jaar staan we weer verbaasd te 

kijken naar die echte sterren, verrezen uit de 

aarde.

Je hoeft niet naar afgelegen 

natuurgebieden te trekken om 

kennis te maken met de natuur. Je 

trekt gewoon de achterdeur open 

en gaat op safari in eigen tuin!  Wie 

de natuur een handje wil helpen, 

kan al beginnen in de tuin, hoe klein 

die ook is. Vogels voeren en 

beloeren, een nestkast voor wilde 

bijen of koolmezen, een border vol 

bloemen voor de vlinders…of dode 

bladeren laten liggen in afwachting 

van je eigen sterren.

Gekraagde aardsterren
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Vrijstaande beelden
Gebruik zoveel mogelijk volledige beelden om vrijstaand te maken. 

Een extra element (gras, een stuk boom, ...) kan voor meer binding zorgen met de ondergrond. 



Indien u vragen heeft bij het gebruik van deze gids en/of 
het toepassen van de Natuurpunt huisstijl neem dan contact 

op met drukwerken@natuurpunt.be 
of 015 29 72 41


