Beleef een

onvergetelijke dag
in de natuur

www.natuurpunt.be/bezoekerscentra

Wat dacht je van een teamdag
midden in de natuur?
Of ben je op zoek naar een originele locatie voor een brainstormsessie, een presentatie
of een seminarie? Natuurpunt heeft 10 bezoekerscentra, waar je activiteit op een unieke
manier tot zijn recht komt.
Natuurpunt ijvert al meer dan 10 jaar voor
meer natuur in Vlaanderen. Dag na dag
werken professionele en vrijwillige
medewerkers aan die doelstelling. Ook
bedrijven en verenigingen kunnen hierbij
helpen.
Natuurpunt organiseert regelmatig
teamdagen natuurbeheer en
natuurbeleving voor bedrijven en
verenigingen.

In overleg voorzien we een boeiend en
gevarieerd dagprogramma, zoals een
wandelexcursie onder begeleiding van een
gids, samen werken in de natuur of lekker
varen tussen het riet in De Blankaart.
Ook de 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.

Wens je meer informatie over de
mogelijkheden en prijzen, neem dan
vrijblijvend contact op met de coördinator
in de bezoekerscentra.
Meer info op
www.natuurpunt.be/bezoekerscentra

Voorbeeld

Dagprogramma Bezoekerscentrum De Liereman
9u30
Ontvangst en Welkom
•
•

Introductie en duiding van de dag
Koffie, thee en koffiekoeken

10u
Natuurbeheer
De heide is het meest typische
landschap van De Liereman.
De belangrijkste uitdaging is dat
landschap open te houden. Daarom
verwijderen we soms bomen. We zullen
die bomen aanpakken die het uitzicht
belemmeren vanuit de vogelkijktoren.

12u30-13u30
lunch met bio – en
streekproducten

13u30-16u
natuurwandeling met
Natuurpuntgids

Gageleerbier en Gageleerkaas zijn
onlosmakelijk verbonden met
De Liereman. Beide producten zijn
gekruid met gagel, een typische plant
van hier. In de middeleeuwen werd
wilde gagel gebruikt om bier te
kruiden. Bij het wrijven van het blad
geeft de gagel zijn prettige
aromatische geur vrij.

Na een korte introductie vertrekt de
wandeling langs een van de 6
bewegwijzerde routes, de
vogelkijktoren of het kijkplatform.

•
•

biobroodjes met biologisch
streekbeleg + biosoep
uitgebreide catering mogelijk op
basis van streekeigen producten
uit de natuur

16u
receptie
Met Gageleer en bio- en
fairtrade-producten

Onze bezoekerscentra
BC Landschap De Liereman • Oud-Turnhout • 014-42 99 66
BC De Bourgoyen • Mariakerke • 09-216 44 78
BC De Klapekster • Wortel • 03-383 02 08
BC Kiewit • Hasselt • 011-24 60 20
VBC De Otter • Woumen • 051-54 52 44
BC Hageven • Neerpelt • 011-80 26 77
VBC De Watersnip • Koersel • 011-45 01 91
BC Uitkerkse Polder • Uitkerke • 050-42 90 40
BC Grote Netewoud • Meerhout • 014-21 34 50
BC Mechels Rivierengebied • Muizen • 015-43 61 09
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