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Akkerrand naast een natuurgebied © Vilda/Jeroen Mentens

ˆ ˆ Wulp © Vilda/Yves Adams

LYRISCH

over een LANDSCHAP
Kruidig ruikende gagelstruiken, zoet geurende brem, frisgroene bossen en
uitgestrekte heide zorgen voor een Kempens festival van geuren en kleuren.
En dat in samenwerking met de lokale landbouwers. Welkom in Landschap De
Liereman.
Tekst: Joris Gansemans
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ˆ ˆ Heide © David Verdonck
ˆ ˆ Wilde gagel © Vilda/Yves Adams

vult de lucht met een zwoele lentegeur.

Landschap in de naam
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Naar buiten

is ten goede gekomen aan bedreigde dieren en planten zoals
nachtzwaluwen, heikikkers, rugstreeppadden en zonnedauw.
Tijdens de wandeling krijg je schapen en konikpaarden te zien.
Ook die helpen mee aan het beheer van het gebied.

Van gagel tot Gageleer
Een indringende, kruidige geur komt ons tegemoet wanneer we
over een knuppelpad door een open moeras lopen. “Let op de

Wandelen en
fietsen in de kempen
Oud-Turnhout is de ideale uitvalsbasis in de
groene kempen. De vele natuurgebieden
staan garant voor uren fiets- en
wandelplezier.

struiken met de roodbruine katjes. Dat is de wilde gagel, de
bekendste plant van Landschap De Liereman”, zegt Jan. De
aromatische bladeren en katjes werden al in de Middeleeuwen
gebruikt als hoofdbestanddeel van gruut, de toenmalige smaaken bewaarstof van bier. Dat oude recept is weer tot leven gebracht
in de Gageleer, een biologisch streekbier waarvan een deel van de
winst bestemd is voor het natuurbehoud in de streek.

Samen met de landbouw
We wandelen langs een saai ogend, vlak grasveld. Plots houdt Jan
stil. “Dit perceel is het beste dat we in eigendom hebben”, zegt hij.
Ik frons de wenkbrauwen. Het ziet er maar gewoontjes uit. Jan
verklaart: “We hebben dit grasland aangekocht, maar de landbouwer werkt er nog verder op. Onder begeleiding van de Universiteit
Gent voert hij een uitgekiend beheer om de fosfaten uit de bodem
te krijgen. Voordeel voor de landbouwer: hij kan nog vele jaren
verder werken. Voordeel voor de natuur: tegen de tijd dat het
perceel definitief bij het natuurgebied wordt gevoegd, is de bodem
hersteld. In heel het gebied werken we trouwens zoveel mogelijk
samen met landbouwers.”
Centraal bij de uitbouw van Landschap De Liereman staat het
raamakkoord met Boerenbond, administratie, Vlaamse regering

Priorij Corsendonk ligt als een parel in de Antwerpse
Kempen, omringd door ongerepte bossen en weilanden,
akkers en boomgaarden. Het middeleeuwse decor
van het voormalige Augustijnenklooster, met zijn
gewelvenkelder en monumentale Kapittelzaal bezorgen
je een onvergetelijke belevenis.
Omgeven door een betoverend natuurlandschap is het
hier aangenaam vertoeven.
Priorij Corsendonk beschikt over 45 ruime
standaardkamers, 31 charmante monnikenkamers
en 2 familiekamers. Wil je eens speciaal dineren? Je
kan gezellig tafelen in een middeleeuws decor in de
imposante Kapittelzaal.

en Natuurpunt. “In het begin van de jaren 2000 leefden we op
gespannen voet met de landbouwers in de streek. Dat is nu
helemaal opgelost. In het Raamakkoord hebben we samen
grenzen afgebakend: voor een gebied van een kleine 1000 hectare
is de eindbestemming natuur, de rest blijft landbouw.”

Meer info en reservaties:
Priorij Corsendonk
Corsendonk 5, 2460 Oud-Turnhout
014 46 29 30, info.priorij@corsendonkhotels.com
www.priorij-corsendonk.be

Ook de landbouwers erkennen nu dat percelen met hoge waarde
voor de natuur worden omgezet in natuurgebied, zo lang zij hun
activiteiten elders kunnen verderzetten.
Gelet op het boerenprotest tegen de plannen van de Vlaamse
regering om erosie en stikstofvervuiling te bestrijden, is die
aanpak misschien een goed voorbeeld hoe de spanning tussen
natuur en landbouw opgelost kan worden.
We besluiten de wandeling, hoe kan het ook anders, met een frisse
Gageleer in het bezoekerscentrum.
Voor ik vertrek, groet ik de CosmoGolem.
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WIN!
Win een overnachting met ontbijt voor
twee personen in Priorij Corsendonk.
“Welk biologisch streekbier wordt er hier
gebrouwen?” Geef een antwoord op de
vraag en wie weet verblijf jij binnenkort in
de Priorij. www.natuurpunt.be/win
Niet gewonnen?
Leden van Natuurpunt genieten 10% korting op de kamerprijs

