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DIKSMUIDE BC De Blankaart 

051-54 52 44 

deblankaart@natuurpunt.be 

GENT BC De Bourgoyen  

09-227 22 94

bc.bourgoyen@natuurpunt.be 

HOOGSTRATEN BC De Klapekster  

03-383 02 08 

bc.deklapekster@natuurpunt.be

BERINGEN BC De Watersnip  

011-45 01 91 

bc.zwartebeek@natuurpunt.be 

KORTENBERG BC Groene Vallei  

bc.groenevallei@natuurpunt.be 

MEERHOUT BC Grote Netewoud  

014-21 34 50

bc.grotenetewoud@natuurpunt.be 

PELT BC Hageven 

011-80 26 77 

bc.hageven@natuurpunt.be

HASSELT BC Kiewit 

011-24 60 20 

bc.kiewit@natuurpunt.be 

OUD-TURNHOUT  

BC Landschap De Liereman 

014-42 99 66

bc.deliereman@natuurpunt.be 

MECHELEN  

BC Mechels Rivierengebied 

015-43 61 09 

bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be

LUMMEN BC Schulensmeer 

013-55 63 81

schulensmeer@natuurpunt.be  

BLANKENBERGE BC Uitkerkse Polder 

050-42 90 40

bc.uitkerksepolder@natuurpunt.be

Een teamdag midden in de natuur!

Onze bezoekerscentra



Natuurbeheer is de perfecte basis voor een 
teamervaring met je bedrijf. 

Samenwerken, taken verdelen, samen een doel bereiken en nadien genieten van het resultaat 

staan centraal. Natuurpunt ijvert al 20 jaar voor meer natuur in Vlaanderen. Dag na dag werken 

professionele en vrijwillige medewerkers aan die doelstelling. Met veel plezier doen we dat, want 

de natuur geeft veel terug. 

Is jouw team ook toe aan een energie-injectie? Snakken je medewerkers naar mentale 

rust, een moment van herbronning? Ben je op zoek naar iets dat de dagelijkse sleur  

doorbreekt en nog lang zal nazinderen? Dan staan we klaar om je te verwelkomen in onze na-

tuurgebieden.

Wens je meer informatie over de mogelijkheden en prijzen, neem dan vrijblijvend contact op met 

Sander Verbeke (015-29 27 98) of Filip Hebbrecht (015-29 72 66). Zij brengen je met de juiste 

mensen binnen onze organisatie in contact.

Voorbeeld 

Dagprogramma
 

9u30 • ontvangst en welkom

Bij aankomst bieden we de deelnemers koffie 

of thee aan, met eventueel een versnape-

ring. Het verloop van de dag wordt geschetst 

en we geven een korte introductie over het 

natuurgebied en de werking van Natuurpunt 

ter plaatse.

 

10u • werken in de natuur

Werken in de natuur is nodig. Als we alles 

zijn gang laten gaan, komen veel planten en 

dieren in de problemen. We willen wilde, ro-

buuste natuur met veel biodiversiteit en een 

hoge belevingswaarde. Het werk is gevari-

eerd en stemmen we af op de mogelijkheden 

die het seizoen ons biedt.

 

12u30-13u30  • lunch

Voor de lunch opteren we voor biologisch 

en duurzaam geteelde producten, liefst ook 

uit de eigen streek en in samenwerking met 

lokale ondernemers. De standaard lunch 

bestaat uit een broodjesmaaltijd. In functie 

van de wensen van het bedrijf is, afhankelijk 

van het bezoekerscentrum, variatie mogelijk.

 

13u30-16u • expeditie met  

Natuurpuntgids

Na een korte introductie neemt een gids 

je mee in de natuurgebieden. Hij laat je 

kennismaken met de geheimen van het bos, 

de heide, de beek, de duinen, de polder … en 

vertelt over de geschiedenis, legenden en 

leuke weetjes. Er kan natuurlijk ook overlegd 

worden over andere thema’s die aan bod 

kunnen komen.

 

16u • afsluiter 

We sluiten de dag af met een drankje en een 

proevertje.

 Vergaderen in het groen
Onze vergaderfaciliteiten zijn stuk voor stuk gelegen in het groen en voorzien van de  

nodige uitrusting om de vergadering vlot te laten verlopen. De catering wordt afgestemd  

op de verwachtingen. Meer info over de mogelijkheden vind je op  

www.natuurpunt.be/teambuilding.


