
BEZOEKERSCENTRUM WATERSNIP
Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen-Koersel
011-45 01 91 • bc.valleivandezwartebeek@natuurpunt.be

POLYVALENTE RUIMTE, MAX 30 PERSONEN 
wifi, beamer, scherm, flipover

KLEIN VERGADERLOKAAL, MAX 15 PERSONEN
wifi, beamer, scherm, flipover  

• parking voor de deur
• biologisch, fairtrade drankbuffet
• catering zelf te organiseren , buitenterras
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen 
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

Cadeau!
Nieuwe leden ontvangen een 
we l komst pakket met daar in 
een fraaie Fiets- en Wandelgids 
met uitge stip pel de wan de lin gen  
en fietstochten in onze mooiste 
natuur gebieden.

Provincie Limburg

 
BEZOEKERSCENTRUM KIEWIT
Domein Kiewit, Putvennestraat 112, 3500 Hasselt 
011-24 60 23 • bc.kiewit@natuurpunt.be

POLYVALENTE ZOLDERZAAL, MAX 60 PERSONEN  
wifi, beamer, scherm, geluidsinstallatie, flipover

• ruime parking, bushalte de Lijn “kinderboerderij”
• biologisch, fairtrade drankbuffet
• catering mogelijk via taverne Koe-vert
• terras en picknickruimte
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk 

 

BEZOEKERSCENTRUM HAGEVEN
Tussenstraat 10, 3910 Pelt
011-80 26 77 • bc.hageven@natuurpunt.be

VERGADERLOKAAL, 25 TOT 50 PERSONEN
wifi, beamer, scherm, flipover

• ruime parking, bushalte Belbus tot voor de deur
• biologisch, fairtrade drankbuffet
• catering zelf te organiseren of via aanvraag
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen      

teambuildingactiviteit op maat mogelijk
• Terras en picknickruimte 
• Keukentje met frigo en toebehoren 

-----------------------------------------------------------------------

BEZOEKERSCENTRUM DE MATEN-DE SLAGMOLEN
Slagmolenweg 76, 3600 Genk 
0492-15 98 52 • bc.dematen@natuurpunt.be 

BUITENBAR (VERWARMDE TENT): 40 TOT 45 PERSONEN

• gratis parking 
• de lijn, halte op 5 min. wandelen 
• (biologisch) drankbuffet, verplichte afname 
• catering zelf te voorzien 
• groene tuin met veel zitplaats 
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen 
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

--------------------------------------------------------------------------

  
BEZOEKERSCENTRUM SCHULENSMEER
Demerstraat 60, 3560 Lummen
013-55 63 81 • schulensmeer@natuurpunt.be

GROOT VERGADERLOKAAL, MAX 30 PERSONEN 
wifi, beamer, scherm, flipover

KLEIN VERGADERLOKAAL, MAX 12 PERSONEN
wifi, beamer, flipover  

• ruime parking, halte de Lijn “Linkhout Schanstraat”
• koffiehoek, drankbuffet
• catering mogelijk via Brasserie ‘t Vloot
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

Vergaderlocaties 
in ‘t Groen



Provincie Antwerpen

 
BEZOEKERSCENTRUM  
MECHELS RIVIERENGEBIED 
Muizenhoekstraat 7, 2812 Mechelen-Muizen
015-43 61 09 • bc.mechelsrivierengebied@natuurpunt.be      

POLYVALENTE BOVENZAAL, MAX 24 PERSONEN  
wifi, beamer, scherm

• koffiehoek, drankbuffet
• parkeren langs Muizenhoekstraat, NMBS-station 

Muizen op 1 km; De Lijn Halte Muizen-Brugstraat van 
bus 3 op 600 m; fietsknooppunt 64 vlakbij het 
bezoekerscentrum.

• catering mogelijk via lokale broodjeszaak 
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk 

BEZOEKERSCENTRUM LANDSCHAP DE LIEREMAN
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
014-42 99 66 • bc.landschapdeliereman@natuurpunt.be 

HEIDEZAAL (GROTE POLYVALENTE ZAAL), MAX 100 PERSONEN
wifi, beamer, scherm, geluidsinstallatie, flipover

IJSVOGELZAAL (LESLOKAAL), MAX 24 PERSONEN   
wifi, televisiescherm waarop je je laptop kan aansluiten, 
flipover

• gratis ruime parking
• koffiehoek, drankbuffet
• ruime cafetaria en buitenterras
• catering: verschillende mogelijkheden (ook biologisch)
• startplaats van bewegwijzerde natuur- en 

stiltewandelingen 
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

BEZOEKERSCENTRUM GROTE NETEWOUD 
Watermolen 7, 2450 Meerhout
014-21 34 50 • bc.grotenetewoud@natuurpunt.be

ZAAL WATERMOLEN, MAX. 12 PERSONEN 

ZAAL DE WASSERIJ, MAX 34 PERSONEN
wifi, beamer, scherm, flipover, geluidsinstallatie

  
• gratis parking
• De lijn, halte Marktplein Meerhout op 10 min. wandelen
• biologisch drankbuffet, verplichte afname
• catering: tapa-broodjeslunch, verse soep met brood
• ruime cafetaria en buitenterras langs de Grote Nete
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

----------------------------------------------------------------------- 

 
BEZOEKERSCENTRUM VALLEI VAN HET MERKSKE 
Kolonie 41, 2323 Wortel (Hoogstraten)
03-383 02 08 • bc.valleivanhetmerkske.be@natuurpunt.be

ZAAL DE SCHELFT, MAX 20 PERSONEN,  
CAFETARIA, MAX 55 PERSONEN
wifi, beamer, scherm, geluidsinstallatie 

• gratis ruime parking 
• koffiehoek en biologisch drankbuffet, verplichte afname
• ruime cafetaria en buitenterras 
• catering: verschillende mogelijkheden 
• startplaats van wandel-, fietsroutes in de vallei van het 

Merkske, gesitueerd in het stille natuur- en 
erfgoedkader van Wortel-Kolonie

• teambuildingactiviteit op maat mogelijk



Heideblauwtje

 
NATUURPUNT MUSEUM 
Graatakker 11, 2300 Turnhout, 
014-47 29 50 • museum@natuurpunt.be  

POLYVALENTE ZAAL, MAX 30 PERSONEN
wifi, beamer, scherm

BUITENRUIMTE IN ECOLOGISCHE TUIN, MAX 10 PERSONEN 

• cafetaria, biologisch drankbuffet
• kleine parking achteraan gebouw
• NMBS-station op 15 minuten wandelen
• De Lijn haltes op 6 minuten wandelen
• catering mogelijk via lokale broodjeszaken en bakkers
• musea in de nabije omgeving
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

Provincie Oost-Vlaanderen

BEZOEKERSCENTRUM  
LEVENDE LEIE - DE BOURGOYEN 
Driepikkelstraat 32, 9030 Gent (Mariakerke)            
09-227 22 94 • reservaties@natuurpuntgent.org

MAX 50 PERSONEN (afhankelijk van de opstelling) 
wifi, beamer, projectiescherm, flipover op aanvraag

• Vergaderzaal mogelijk voor natuur- en sociale 
organisaties

• Gratis parking
• De Lijn Bus 3 - halte Jutestraat op 270 m van de ingang
• Vergaderen tijdens de week mogelijk tussen 8u-11u en 

tussen 18u30-23u. Weekend tussen 8u-13u en tussen 
19u-23u

• Biologisch, fairtrade drankbuffet, verplichte afname
• Catering voor groepen is mogelijk, of eventueel zelf te 

organiseren
• Terras en picknickplek buiten
• Startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen
• Teambuildingsactiviteit op maat mogelijk

--------------------------------------------------------------------------

BEZOEKERSCENTRUM 
VLAAMSE ARDENNEN 
Boembeke 18, 9660 Brakel 
0487-32 52 06 • bc.vlaamseardennen@natuurpunt.be 

MAX 15 PERSONEN 
wifi, beamer, scherm, flipover, whiteboard 

• beperkte parkeermogelijkheden, carpoolen is essentieel  
De Lijn, lijn 23 en 24, Halte Rozebeke Dorp op 1,1km 
wandelen 

• terras en picknick buiten
• catering zelf te organiseren 
• biologisch, fairtrade drankbuffet’
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen

V.U.: Natuurpunt vzw, Walter Rycquart, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, © shutterstock.com, Wim Dirckx, Jurgen 
Cornelissen, Natuurpunt • ON 0434.364.713, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen,  
info@natuurpunt.be, www.natuurpunt.be 

Provincie West-Vlaanderen

BEZOEKERSCENTRUM UITKERKSE POLDER 
Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge
050-42 90 40 • uitkerksepolder@natuurpunt.be

ZAAL (CAFETARIA), MAX 50 PERSONEN
wifi, beamer, projectiescherm, televisiescherm

• cafetaria met publieke openingsuren
• privé vergaderen buiten openingsuren cafetaria
• picknickterras aan de poel, vrij toegankelijk
• biologisch, fairtrade drankbuffet
• catering zelf te organiseren
• parking, De Lijn belbushalte “Blankenberge 

Groenwaecke”
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk

--------------------------------------------------------------------------

Provincie Vlaams-Brabant

 
BEZOEKERSCENTRUM GROENE VALLEI 
Lelieboomgaardenstraat 60, 3071 Erps-Kwerps
bc.groenevallei@natuurpunt.be 
POLYVALENTE BOVENZAAL, MAX 45 PERSONEN  
wifi, beamer, scherm, flipover

• keukentje, microgolfoven, vaatwasser, eetgerei voor 
50pp

• catering mogelijk via café Bar Bruis
• terras en picknickruimte
• startplaats van bewegwijzerde natuurwandelingen 
• teambuildingactiviteit op maat mogelijk


