
Schuurhovenberg 43 • 2360 Oud-Turnhout
 014-42 99 66

 bc.deliereman@natuurpunt.be

bezoekerscentrum LanDscHap De Liereman

bo

bezoekerscentrum LanDscHap De Liereman

NATUUR

TOVEREN 
MET

HET BOS
 VANKnutselen 

met natuur

Natuurleerpad 
voor kinderen

bezoekerscentrum Landschap De Liereman



Hoe reserveren?

Praktisch

Spelen en leren in het Bos van Bo

Bo is een klein fantasiefiguurtje dat in 
Landschap  De  Liereman  woont.  
Het  natuurleerpad kronkelt door zijn 
bos en kan gemakkelijk gevolgd 
worden met de wegwijzers.  
Langsheen  het  pad vraagt  Bo de 
kinderen om opdrachten uit te voeren 
en spelletjes te spelen: waterdiertjes 
scheppen uit een poel, 
kriebelbeestjes zoeken, een 
vogelnestje maken …  Op de dag 
van de wandeling staat in het 
bezoekerscentrum van Landschap 
De Liereman  een  kar  klaar  met  
het  nodige materiaal, die de 
begeleid(st)er meeneemt.

De  kostprijs  voor  het  natuurleerpad

Kinderen spelen steeds minder in het bos en weten niet goed 
hoe ze van de natuur kunnen genieten. Daarom richtte 
Natuurpunt in het Landschap De Liereman in Oud-Turnhout 
een ‘natuurleerpad’ in. Door te spelen en plezier te maken in 
het bos, te knutselen met natuurlijk materiaal, maken kinderen 
kennis met alle vormen van natuurbeleving. 

Opdrachten en spelletjes houden het luchtig en plezant en 
leren de kids om respectvol om te gaan met de natuur.

Terwijl de ouders genieten van een 
wandeling doorheen Landschap De 
Liereman of wat lekkers in de 
cafetaria, maken de kids een korte 
wandeling.  
Een magisch verhaaltje en wat 
verzameld materiaal brengt hen terug 
in het bezoekerscentrum, waar ze 
een prachtig werkje te voorschijn 
toveren.
Ontdek hoe je zelf de magie in de 
natuur kan voelen, beleven, tastbaar 
maken!

De kostprijs voor deze workshop
bedraagt € 60 + € 5/kind, 
materiaal en drankje inbegrepen.
Duur: 2 uren.
Maximum 12 kinderen.
Laarzen en aangepaste kledij 
voorzien.

Het Bos van Bo

Praktisch

Het  natuurleerpad  is  geschikt  voor  
kinderen vanaf 5 jaar.  De wandeling 
in het Bos van Bo is uitermate 
geschikt voor klasjes of voor 
verjaardagsfeestjes.

Doelgroep Toveren met natuur Doelgroep

bedraagt  € 40 als de begeleiding 
door de eigen leerkracht of een eigen 
begeleider gebeurt.  De kostprijs met 
begeleiding bedraagt € 60.
Het Bos van Bo kan je reserveren 
van 15 maart tot 30 oktober.  
Duur: 2 uren. Maximum 25 kinderen.
Bij regenweer laarzen voorzien en 
aangepaste kledij.

Toveren met natuur is bedoeld voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar.

Het "Bos van Bo" en "Toveren met natuur" kan je reserveren via 
bc.deliereman@natuurpunt.be of op het nummer 014-42 99 66.
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