
MIJN BEZOEK AAN 

HET NATUUR- EN
ERFGOEDMUSEUM 
VAN NATUURPUNT

 IN TURNHOUT



VERTREK

ROUTE

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
   Binnenkort ga ik naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. Een kortere naam is het 

Natuurpunt Museum. Dit is een museum in Turnhout met een unieke collectie opgezette dieren. 
Het museum bevindt zich in een mooi, oud herenhuis uit de twintigste eeuw. Er is ook een tuin 
waarin ik kan wandelen of spelen. Veel mensen vinden een bezoek aan het Natuur- en Erfgoed-
museum van Natuurpunt leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het 
Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik 
goed voorbereid. 

Op  ..................................................................................................................................................................................................................................   (datum) ga ik naar het Natuur- 

en Erfgoedmuseum van Natuurpunt.

..........................................................................................................................................................................................................................................   (gezelschap) gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt om    ..............................   (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt duurt ongeveer   ...........................................................   (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké.  



HOE GA IK NAAR HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT?

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



IK GA MET DE TREIN

HOE GA IK NAAR HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT?

Ik ga met de trein naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. 

Ik stap op in het station van   .....................................................................................

Ik stap uit in het station van Turnhout. 

Ik wandel van het station naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. 

Het is ongeveer 15 minuten stappen van het station naar het Natuur- en Erfgoedmuseum 

van Natuurpunt. Dat is niet zo ver.  



IK GA MET DE AUTO

HOE GA IK NAAR HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT?

Ik ga met de auto naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto. 

Als we bij het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt zijn, zoeken we naar parking 

voor de auto. 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van het Natuur- en Erfgoed-

museum van Natuurpunt. 



HOE GA IK NAAR HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT?

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. 

Ik wandel naar de bushalte van bus  .......................................................................  (busnummer). 

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer .......................................................................................................  minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het 

Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. 



IK GA MET DE FIETS

HOE GA IK NAAR HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT?

Ik ga met de fi ets naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt. Als ik aankom, 

kan ik naar de achterkant van het museum gaan, daar is een parking. Ik doe mijn fi ets op 

slot en stap naar de ingang van het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt aan de 

voorkant.



HOE GA IK NAAR HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT?

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt.



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT: 
WAT NU?

We komen aan bij het Natuur- en 

Erfgoedmuseum van Natuurpunt. 

Ik herken het museum aan de 

groene vlaggen waar museum 

op staat. 

Dit is de ingang van het museum. 

Ik ga naar binnen. 

Dit is de inkomhal van het museum.

Rechts is het onthaal. Als ik met de 

trap naar boven ga, kom ik in het 

museum. Links van de trap is het 

toilet en de cafetaria. De tuin 

is achter het gebouw. 



AANKOMST

IK KOM AAN BIJ HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT: 
WAT NU?

Er is ook altijd een tijdelijke 

tentoonstelling in het museum. 

Deze verandert af en toe. 

De tijdelijke tentoonstelling staat 

vooral in de laatste zaal van het 

museum. Soms kan ik ook foto’s 

zien langs de muur bij de trap of 

in de inkomhal. 

Een bezoek aan het Natuur- en 

Erfgoedmuseum van Natuurpunt 

bestaat uit twee delen: het museum 

en de natuurtuin. Ik kan kiezen om 

ze alle twee te doen of maar een 

van de twee. Ik kan ook kiezen in 

welke volgorde ik ze doe. 

Een bezoek aan het museum en de 

tuin is gratis. Er is dus geen kassa. 

Ik kan wel eens aankloppen bij 

het onthaal. Het onthaal is aan de 

rechterkant als ik binnenkom. 

De mensen die daar werken 

kunnen me wat meer uitleg geven 

over het museum en de tuin. 



AANKOMST

Recht tegenover de inkom en links 

van de trap is een kapstok. Daar 

kan ik mijn jas of trui hangen als 

ik dat wil. 

In het gebouw en in de tuin staan 

er pijlen die specifi eke plekken 

aanduiden. 

Een bezoek aan het museum en 

de tuin duurt ongeveer 1 uur. 

Het kan zijn dat mijn bezoek langer 

duurt als ik het zeer leuk vind. 

Het kan ook zijn dat mijn bezoek 

minder lang duurt als ik het minder 

leuk vind. 

IK KOM AAN BIJ HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT: 
WAT NU?



MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

 HET MUSEUM

 DE NATUURTUIN



HET MUSEUM

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Ik begin met het museum. 

Ik wandel de trap op. 

Op de grond kan ik vogels zien 

staan. Die hebben op dit moment 

geen betekenis. 

In het museum is er heel veel 

te zien. Ik kan er leren over de 

verschillende vogels en zoogdieren 

die tentoongesteld worden in het 

museum.



HET MUSEUM

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Als ik op de eerste verdieping ben, 

ga ik naar links. Daar start het 

museumbezoek. 

Aan alle dieren hangt een kaartje. 

Op het kaartje staat welk dier het 

is. 

In de eerste kamer staan verschil-

lende kasten met opgezette dieren. 

Ik hoor ook vogelgeluiden.

Als ik op de knopjes duw, hoor ik 

andere vogelgeluiden. 



HET MUSEUM

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Ik mag de laden van de kasten 

opendoen. In sommige laden zitten 

geen opgezette dieren. Daarom zijn 

ze dichtgespijkerd. Die krijg ik niet 

open.

Ik ga naar de volgende kamer. 

Aan de rechterkant liggen enkele 

zaklampen.

Ik mag een zaklamp nemen en 

door het gat in de muur schijnen. 

Dan kan ik het vossenhol zien. 

Daarna leg ik de zaklamp terug. 



HET MUSEUM

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Als ik niet goed in het vossenhol 

kan kijken, dan kan ik op de 

blokken staan. 

Ik ga naar de volgende kamer. 

Daar kan ik verschillende dieren 

zien volgens hun biotoop. Dat is 

een gebied met eenzelfde type 

landschap.

Ik ga naar de volgende kamer. 

Daar is een fi lm te zien. Het is een 

beetje donker in de kamer. 

Ik ga naar de volgende kamer. 

Daar is een fi lm te zien. Ik kan 

gaan zitten op de kussens.



HET MUSEUM

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Aan de muur hangt ook een 

tijdslijn van het ontstaan van 

de vereniging.

Ik wandel verder. Dat is de kamer 

met de tijdelijke tentoonstelling. 

Dit is ook het einde van het 

museumbezoek.

Ik ga terug naar de hal. Als ik dat 

wil, kan ik iets schrijven in het 

gastenboek over mijn bezoek. 

Dat is niet verplicht.

Ik ga met de trap terug naar 

beneden. 



Als ik binnenkom is er links een 

leslokaal. Er hangen ook bordjes 

‘salon’ en ‘eetzaal’. Vroeger waren 

deze lokalen het salon en de eet-

zaal. Nu is het een leslokaal. 

Het leslokaal kan ik niet altijd 

bezoeken. Als de deuren dicht zijn, 

dan worden deze kamers gebruikt. 

Dan mag ik niet naar binnen. 

Als de deuren open zijn, mag ik 

wel naar binnen. 

HET MUSEUM

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

In het museum kan ik veel leren. 

Er zijn enkele informatieborden in 

het museum. Als ik meer wil leren 

over iets, dan lees ik de tekst op 

het bord. Die tekst is in het Neder-

lands. Als ik dit wil, kan ik aan mijn 

begeleiders vragen om de tekst 

voor mij voor te lezen. 



Dit is de ingang van de tuin.

DE NATUURTUIN

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Ik kan ook langs buiten naar de 

tuin gaan. Dan wandel ik naar de 

linkerkant van het gebouw en loop 

ik rechtdoor naar de tuin.

Er is ook een tuin waar ik kan 

wandelen en spelen. Ik kan naar 

de tuin gaan via de toiletten als het 

koud weer is of via de cafetaria als 

het warm weer is. 



DE NATUURTUIN

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

In de tuin kan ik heel veel doen. Ik 

kan wandelen, spelen, waterdiertjes 

scheppen in de poel en zoveel 

meer. 

In de tuin kan ik veel leren. Er zijn 

enkele informatieborden in de tuin. 

Als ik meer wil leren over iets, dan 

lees ik de tekst op het bord. 

Die tekst is in het Nederlands. 

Als ik dit wil, kan ik aan mijn 

begeleiders vragen om de tekst 

voor te lezen. 

In de tuin is er ook een poel. 

Daar kan ik waterdiertjes schep-

pen. Als het mooi weer is, staat 

het materiaal klaar. Als het niet 

klaarstaat, kan ik altijd naar het 

onthaal gaan en daar materiaal 

vragen.



DE NATUURTUIN

MIJN BEZOEK AAN HET NATUUR- EN ERFGOEDMUSEUM VAN NATUURPUNT

Ik ga weg uit de tuin. Ik kan aan de 

rechterkant van het gebouw naar 

de straat wandelen of naar binnen 

gaan in het gebouw. 



TOILET

WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museumgebouw is er een 

toilet.  Het toilet is naast de cafe-

taria. Als ik naar het toilet moet, 

kan ik daar gaan. Ik vraag altijd 

aan mijn begeleiders of ik naar het 

toilet mag. 



DE CAFETARIA

WAAR KAN IK IETS DRINKEN?

In het museum is er een cafetaria. 

Wanneer ik dorst krijg, kan ik bij 

het onthaal een medewerker zoe-

ken om een drankje te bestellen. 

Ik kan de cafetaria vinden links in 

het gebouw als ik binnenkom via 

de hoofdingang. 



EINDE

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het Natuur- en 

Erfgoedmuseum van Natuurpunt 

is gedaan. Ik ga door de glazen 

deur naar buiten en ga naar

......................................................

......................................................

......................................................

(activiteit).



DE TERUGWEG

 IK GA MET DE TREIN

 IK GA MET DE AUTO

 IK GA MET DE BUS

 IK GA MET DE FIETS

 IK GA TE VOET



DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer  .............................................................................   (reistijd) onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn dat ik er vroeger ben 

en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké.



IK GA MET DE TREIN

DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Turnhout. 

Dat is ongeveer 15 minuten stappen. Dat is niet zo ver.  

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte   .................................................................................................................................................  .



IK GA MET DE AUTO

DE TERUGWEG

Ik stap van het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt naar de parking waar de auto 

geparkeerd staat. 

Ik ga met de auto naar   ......................................................................................................................  (activiteit).

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met de eigen auto.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE BUS

Ik stap van het Natuur- en Erfgoedmuseum van Natuurpunt naar de bushalte van de bus 

met nummer   ...................................................................................................................

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar    ..................................................................................................  (activiteit).  

De rit duurt ongeveer   ..................................................................................................  minuten.



DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar mijn fi ets. Ik doe mijn slot open. 

Ik ga met de fi ets naar   ..................................................................................................  (activiteit). 



IK GA TE VOET

DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar     .........................................................................................................  (activiteit).  



Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is oké. Als 
er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een fi jne dag van. 


