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Typografie
Elk Gentenaar kent ongetwijfeld   
de Blaarmeersen. De Blaarmeersen is 
vooral gekend voor zijn sport  
en recreatiecentrum.  
Maar de Blaarmeersen hee�t  
meer te bieden. Geef je de ogen  
de kost en bewonder de fauna  
en de �lora. Daarom organiseren  
we speciaal voor jou en je vrienden  
een begeleide wandeling.

Lopende tekst voor advertenities
Alegreya italic 10pt/14pt

Gratis Begeleide wandeling  
op zaterdag 20 augustus  

van 10 tot 18 uur
Open Sans extra bold 11pt/14pt

Hoofdtitel folder
Open Sans bold italic 98pt/98pt

Ondertitel folder
Open Sans italic 80pt

Zomers  
Wandeltour
Titel advertenties
Alegreya black 25pt/27 pt

Titels voor in lopende tekst folder
Alegreya black 30 pt/36pt
5mm achter laatste regel

Lopende tekst folder
Alegreya regular 10pt/14pt
6mm achter laatste regel

Prijs: gratis 
Parking: 3,50 euro  

van 10 tot 18 uur.

Bereikbaarheid

Station Gent-Sint-Pieters:  
bus 41-43/eindhalte 

Station Gent - Dampoort  
en Korenmarkt: 

bus 38-39/eindhalte.

Contactgegevens
Open Sans 8pt/11pt
light, semibold, bold

 

Natuurlijk 
genieten 

van water

Blaarmeersen

Vijver met super 
waterkwaliteit
‘Stille waters, diepe gronden’, dat geldt ook voor de vijver  
in de Blaarmeersen. De plas is tot 15 meter diep. Die grote 
diepte maakt er een bijzonder systeem van met een warme 
bovenlaag en een koude onderlaag. Het water is van heel 
goede kwaliteit. Daar kunt u bij het zwemmen van genieten. 
Het trekt ook veel en zeer bijzondere planten en dieren aan. 

Zo leven er waterspinnetjes in de Blaarmeersen.  
Dat spinnetje komt enkel in heel proper water voor.  
Het is dan ook zeer zeldzaam. In Gent lee�t het enkel  
nog in de Bourgoyen-Ossemeersen.



Logo

BLAARMEERSEN
Franklin Gothic Book reglar
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BLAARMEERSEN

Het is de bedoeling dat je het beeld van het logo 
op 2 manieren kunt zien; namelijk als vogel
en als vis (90° tegenwijzerzin gedraaid). 
Inspiratie heb ik gehaald hoe ik als klein kind
visjes tekende. Constructie van logo bestaat 
vooral uit vierkanten.





Campagnebeeld

Het campagnebeeld moet 2 “werelden” voorstellen; namelijk
onder water en aan land. Het beeld is geconstrueerd uit cirkels.
Je ziet het beeld als 2 dieren die 1 geheel vormen. Dit komt door 
de in elkaar vloeiende  lijnen, maar de kleuren zijn met reden gescheiden.
Rond het beeld mogen er geen ornamenten staan zodat de kijker het silhouet
met gemak kunnen herkennen. Het beeld kijkt naar rechts
omdat wij westerlingen van links naar rechts lezen. Naast het hoofdbeeld  
zijn er planten die het hoofdbeeld ondersteunt en om de leegte te vullen,
oplettend dat het niet te druk wordt. De stijl heb ik me laten inspireren
door de screenprint.



Stileringen

De dieren zijn opgebouwd uit cirkels. De planten zijn gemaakt
met een brushtool. Alle stileringen hebben 1 kleur en ze 
doen dienst als achtergrond in het campagne. De kleuren 
kunnen varieëren, afhankelijk van de achtergrondkleur.



Signalisatie

BLAARMEERSEN

Contact
09 266 81 60

NATUURGEBIED  
 2 KM

DUIKPLAATS
 3 KM

Signalitatie is  1 groot stuk plakaat gemaakt gemaakt uit kunststof. De tekens zijn oranje, complimenterend
met lichtblauwe achtergrond. De symbooltjes staan in een gedeeltelijke silhouet van het logo.
De telefoonnummer staat in een apart donkergroene vak. De pijltjes zijn geljkzijdige driehoeken.



Folder
Natuurlijk 

genieten 
van water
en land

Blaarmeersen

BLAARMEERSEN

Contact
Prijs: gratis 
Parking: 3,50 euro van 10 tot 18 uur.

Bereikbaarheid

Station Gent-Sint-Pieters:  
bus 41-43/eindhalte 
Station Gent - Dampoort en Korenmarkt: 
bus 38-39/eindhalte.

Vijver met super 
waterkwaliteit
‘Stille waters, diepe gronden’, dat geldt ook voor de vijver 
in de Blaarmeersen. De plas is tot 15 meter diep. Die grote 
diepte maakt er een bijzonder systeem van met een warme 
bovenlaag en een koude onderlaag. Het water is van heel 
goede kwaliteit. Daar kunt u bij het zwemmen van genieten. 
Het trekt ook veel en zeer bijzondere planten en dieren aan. 

Zo leven er waterspinnetjes in de Blaarmeersen. 
Dat spinnetje komt enkel in heel proper water voor. 

nog in de Bourgoyen-Ossemeersen.

Warme heuvel 
vol insecten
De tweede trekpleister voor natuur is de voormalige 
skiheuvel. Deze berg van kalkrijk zand is georiënteerd 
op het zuiden. De kalk en zonnewarmte maken hem 
heel geschikt voor zuiderse planten, zoals wondklaver, 
veldsalie, marjolein, steenanjer, … 
Die geven van het vroege voorjaar tot het late najaar kleur 
en bloemen. Dwars op de helling en langs de randen kwamen 
bomen en bessenstruiken, zoals sleedoorn, jeneverbes, 
mispel, bottelroos, …

Ook voor insecten is de heuvel super. Ze genieten 
van de warmte, de nectar en het stuifmeel en van de grote 
variatie tussen open en gesloten ruimtes. De heuvel is 
één van de insectenrijkste plekken van Gent en Oost-
Vlaanderen. Hij telt bijvoorbeeld een 20-tal soorten 
dagvlinders, een 80-tal wilde bijen en acht soorten 
sprinkhanen. Dat zijn grote aantallen. Bovendien zitten 
er zeer zeldzame soorten tussen. De heuvel gonst letterlijk 
van het insectenleven.

Bossen voor 
(speel)vogels
Kinderen en jongeren kunnen zich naar hartenlust 
uitleven in het avonturenbos. Sprookjesachtige bouwsels 
leiden hen het bos in, waar ze klimrotsen of 
een evenwichtsparcours vinden.

De bosjes van de Blaarmeersen zijn ook erg geliefd 
bij zangvogels. In de winter zoeken appelvinken 
er bijvoorbeeld beschutting en voedsel. In het voorjaar 
vinden onder andere spotvogels, bosrietzangers 
en grasmussen er een broed- en leefplaats.

In de winter strijken er krooneenden op de vijver neer. 
U herkent de mannetjes makkelijk aan hun knalrode snavel 
en oranje kop. De krooneenden komen er snoepen 
van de ‘kranswieren’ die onder water groeien. 

Dan zijn er nog de vele soorten vissen, libellen, kikkers, 
padden, salamanders… De Blaarmeersen zijn niet alleen 
een plek voor topsport, maar ook voor topnatuur!

Kranswieren, paarbladig fonteinkruid, bronmos, … 
de namen klinken onbekend en exotisch. Deze planten zijn 
de paradepaardjes van de vijver. Ze zijn erg zeldzaam, 
zelfs op Europees niveau.

En op die insecten zijn vleermuizen en gierzwaluwen 
dan weer dol. U kunt ze van mei tot september ’s ochtends 
of ’s avonds in grote aantallen zien vliegen langs de helling. 
Het levert een bijzonder tafereel op.

Klim boven op de heuvel zeker ook eens de uitkijktoren op. 
U krijgt er een panorama over heel Gent cadeau.

Ook roofvogels zoals de torenvalk of zoogdieren als muizen, 
wezels, vossen en bunzings genieten er een onderkomen.

En dan zijn de bossen ook nog rijk aan paddenstoelen. 
Die leven op afgevallen bladeren of dood hout. 
Sommige soorten leven op de wortels van bomen. Boom 
en paddenstoel helpen dan mekaar. Die paddenstoelen 
komen alleen voor in oudere bossen. In de Blaarmeersen 
zijn ze al te vinden.

Opengevouwen heeft het folder de grootte 
van een A2 formaat; gevouwen is 
het 105 mm op 180 mm groot.
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Advertenties

Prijs: gratis 
Parking: 3,50 euro  
van 10 tot 18 uur.

Bereikbaarheid

Station Gent-Sint-Pieters:  
bus 41-43/eindhalte 
Station Gent - Dampoort  
en Korenmarkt: 
bus 38-39/eindhalte.

Zomers  
Wandeltour

BLAARMEERSEN

Gratis Begeleide wandeling  
op zaterdag 20 augustus  

van 10 tot 18 uur

Elk Gentenaar kent ongetwijfeld  de Blaarmeersen. De Blaarmeersen 
is vooral gekend voor zijn sport en recreatiecentrum.  

Daarom organiseren we speciaal 
voor jou en je vrienden  een begeleide wandeling.

Prijs: gratis 
Parking: 3,50 euro  

van 10 tot 18 uur.

Bereikbaarheid

Station Gent-Sint-Pieters:  
bus 41-43/eindhalte 

Station Gent - Dampoort  
en Korenmarkt: 

bus 38-39/eindhalte.

Zomers  
Wandeltour

BLAARMEERSEN

Gratis Begeleide wandeling  
op zaterdag 20 augustus  

van 10 tot 18 uur

Elk Gentenaar kent ongetwijfeld   
de Blaarmeersen. De Blaarmeersen is 
vooral gekend voor zijn sport  
en recreatiecentrum.  

 
meer te bieden. Geef je de ogen  
de kost en bewonder de fauna  

Daarom organiseren  
we speciaal voor jou en je vrienden  
een begeleide wandeling.

De advertenties zouden in Nest verschijnen. Nest is
een magazine gemaakt voor de natuurliefhebbers.






