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Bomenwijsheid  
en bierstruiken  
in De Liereman

Stuivende toekomst 
voor onze  

zandstreken
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Natuur.blad 

Natuur.blad is het ledentijdschrift van  
Natuurpunt. Het laat je kennismaken 
met de mooiste Vlaamse natuurge-
bieden en de boeiendste dieren en 
planten. In elke editie inspireert een 
reportage over een Natuurpuntgebied 
je om er zelf opuit te trekken. Je krijgt 
ook handige tips om je kinderen bij de 
natuur te betrekken en om zelf je tuin 
natuurvriendelijk in te richten.



De hoogtes en laagtes in De Liereman creëren belangrijke moerasgebieden. 
Foto: Yves Adams

Bomenwijsheid en bierstruiken 
Mochten ze niet over zulke ervaren wandelbenen beschikken, waren Arnt, Rose en Raf vast 
en zeker over elkaar gestruikeld in al hun enthousiasme. Onze drie gidsen vertellen ons in 
geuren, kleuren en zelfs smaken over de wondere wereld van Landschap De Liereman. Een 
verbazingwekkend gevarieerd natuurgebied dat eindeloos inspireert, motiveert en verbindt.   
Tekst: Quinten Lengeler

Ik gun mezelf eenmalig de vrijheid 

om van wal te steken met een dood-

doener: we beginnen bij het begin. 

Ons vertrekpunt ligt aan het Stoeberpad, 

een ontdekkingstocht voor kinderen. En 

je kindertijd, die vormt het fundament 

van je natuurappreciatie. Rose: “Daar 

zetten we hard op in. Kinderen kunnen 

zich hier volop uitleven, of dat nu tijdens 

een natuurkamp, een verjaardagsfeest of 

een andere activiteit is.” Arnt: “Het pad 

staat in het teken van de dieren die hier 

voorkomen. Aan de hand van speel- 

tuigen of opdrachten leren kinderen iets 

bij over pakweg de blauwvleugelsprink-

haan, bosmuis of buizerd. Afhankelijk 

van ons publiek, passen we onze uitleg 

aan. Bij de allerjongsten ligt de focus 

puur op beleving, bij wat oudere kinde-

ren geven we meer achtergrondinfo.”

Onvergetelijke ontmoeting
We passeren een konijnenpijp waar zelfs 

een beer zich door kan murwen en een 

mysterieuze vleermuizentank, voordat 

Rose ons van het pad af loodst, naar 

een van haar lievelingsplekken. “Bij dit 

prachtige natuurlijke ven stop ik gega-

randeerd met de kinderen.” Wij zijn zelf 

alvast kinderlijk verwonderd: vlinders, 

sprinkhanen, kikkers,  

Boven: De illustere harkwesp aan het werk. Foto: Shutterstock 
Onder: Het landhuis van de familie Misonne, in cementrustiek-stijl. Foto: Natalie Sterckx
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libellen, juffers … We weten niet waar 

eerst kijken – het vibreert hier van het 

leven. En toch blijkt dit maar een fractie. 

Arnt: “Het water staat nu erg laag. 

Beeld je in hoeveel leven hier normaal 

is. Ik kom hier vaak met klasgroepen 

waterdiertjes opscheppen. Bij elke schep 

vind je wel een interessante larve, vaak 

van een libel of juffer.” Raf vult aan met 

enkele statistieken: “In De Liereman 

zijn 47 soorten libellen waargenomen. 

Best indrukwekkend, als je weet dat er in 

België zo’n 77 soorten voorkomen. Om 

een totaalbeeld te geven: over het hele 

gebied zitten meer dan 5.000 plant- en 

diersoorten. Door de grote variatie in 

biotopen heb je hier veel overgangs- 

zones, vaak van nat naar droog. Een 

goede voedingsbodem voor bijzondere 

biodiversiteit.” 

Wat later blijkt dat Raf geen gebakken 

lucht verkoopt. Een zandpad wordt plots 

het decor van een tafereel dat het  

enthousiasme van onze gidsen  

exponentieel aanwakkert.  

Raf: (voorzichtig) “Zou het er een zijn? 

Ze is precies een holletje aan het graven. 

(nu verrukt) Ongelooflijk. Het is echt een 

harkwesp. Op dezelfde plaats als vorig 

jaar dan nog. Daarvoor was ze hier al 10 

jaar niet meer gezien. Dit is een van haar 

laatste toevluchtsoorden. Fantastisch, we  

hebben echt geluk.” Het is effectief een 

onvergetelijk zicht. Wie een harkwesp 

aan het werk ziet, begrijpt dat ze haar 

naam niet gestolen heeft.

Viagra van de  
middeleeuwen
Gaandeweg valt inderdaad op hoe snel 

de biotopen elkaar opvolgen. Boeiend, 

en een tikkeltje desoriënterend. Tijd voor 

wat overschouwing. Raf: “Vanop deze 

uitkijktoren krijg je een goed landschap-

pelijk beeld. Je ziet de vennen liggen, 

welke stukken bebost zijn, waar het 

gagelstruweel is … De Liereman kent een 

specifieke opeenvolging van hoogtes en 

laagtes. Daardoor krijg je een  

interessante kwelwerking (grondwater 

dat onder druk aan de oppervlakte komt, 

red.), met moeraszones als gevolg. Dat 

is belangrijk voor de ontwikkeling van 

veenmossen. Die moeten we koesteren, 

want ze houden CO2 vast – nog beter  

dan bomen.”

We struinen verder langs een perceel met 

gagelstruweel in overvloed. Wanneer 

Rose wat gagel fijn wrijft en ons onder de 

neus duwt, snappen we meteen waarom 

mensen hier bier van maken. Maar de 

Onze gidsen zorgen voor een ingetogen laatste etappe, met stiltepalen  
en boomkwetsuren. Foto: Natalie Sterckx

Nog niet verzadigd? 
Hoor de gidsen zelf 
aan het woord met 
nog meer verhalen!
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Naar buiten

Opgelet:  

bij het ter perse 

gaan was  

De Liereman  

afgesloten wegens 

brandgevaar

Landschap De Liereman
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Advertentietarieven
Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief 
BTW en gelden voor een drukklaar aangele-
verd bestand.

Volledige pagina 1/1  e 4.160
Halve pagina 1/2   e 2.380
Bijlage opgelegd   e 7.340 

(inclusief handeling, excl. druk)
Bijlage ingeniet:  
(inclusief handeling, incl. druk)
• Enkele liggende postkaart  e  5.060 
• Dubbele liggende postkaart           e 5.300

Kortingen
Bij een frequentie van meerdere verschij-
ningen per jaar (eventueel wisselend in één 
van onze tijdschriften) wordt u de volgende 
korting aangeboden:

twee verschijningen 5 %
drie verschijningen 10 %
vier verschijningen          15 % 

Annulatie
Een reservatie kosteloos annuleren kan tot 
6 weken voor deadline van aanlevering. Tot 
3 weken voor de deadline wordt 50% aan-
gerekend. Tussen 3 weken en deadline wordt 
de advertentie voor het volledige bedrag 
aangerekend.

Toeslagen
➩ enkel volledige pagina
Volledige achterpagina - backcover    e 5.950
Pagina 2 - 2de cover  e 5.100 
Voorlaatste pagina - 3de cover             e 4.750 

Technische gegevens 
Periodiciteit: 4x per jaar  
(maart, juni, september, december) 
Oplage: gemiddeld 130.000 exemplaren 
Formaat: 285mm x 210mm
Papier: Reprint, 80 gram, 60% gerecycleerd, 
40% chloorvrije vezels van duurzaam  
Europees hout
Druk: Senefelder Misset



Algemene voorwaarden

De digitale originelen (pdf klaar voor druk) dienen uiterlijk op volgende data beschikbaar te zijn:

Nr 1:  6 februari  verzending op 13 maart
Nr 2: 8 mei  verzending op 12 juni
Nr 3: 7 augustus  verzending op 11 september
Nr 4: 30 oktober  verzending op 4 december

Het aanleveren van de advertentie gebeurt als volgt:
Lever steeds een certified pdf aan. 
Raadpleeg http://www.medibelplus.be/nl/medibel/medibel5.jsp voor details.

• Zorg voor een hoge resolutie PDF waarbij alle gebruikte lettertypen ingesloten zijn of  
omgezet zijn naar contouren. Voorzie ook afloop in de opmaak en bij het schrijven van de 
PDF (aan te duiden in de opties).

• Gebruik beelden van 300 DPI (Dots Per Inch) op 100% formaat! Een lagere resolutie 
omzetten naar 300 DPI kan niet. Een hogere resolutie naar 300 DPI omzetten vormt geen 
probleem.

• De meeste beelden die u downloadt van het internet hebben een (scherm)resolutie van 72 
DPI en zijn daarom onbruikbaar voor drukwerk!

• Zet alle kleuren om naar CMYK-waarden.

Aanleveren per mail naar sander.verbeke@natuurpunt.be


