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Gezocht: Vrijwilligers als gastheer of gastvrouw 

in natuurdomeinen van Natuur en Bos 

Zomer 2020 wordt een buitengewone zomer. 

De gemiddelde Vlaming zal ontspanning in eigen land zoeken. 

Heb jij zin om in onze natuurgebieden mee een oogje in het zeil te houden? 

Heb jij af en toe een paar dagen vrije tijd en wil je die zinvol en op een leuke manier invullen? 

Dan is vrijwilligerswerk bij Natuur en Bos iets voor jou! 

Dit zijn jouw taken: 

• Je bent steward/stewardess in een druk bezocht natuurgebied 
• Je heet de bezoekers welkom als een goed gastheer/gastvrouw. Je beantwoordt de 

vragen van de bosbezoekers en maakt hen wegwijs in het gebied. 
• Je detecteert discreet onregelmatig gedrag en speelt hier proactief op in. (honden 

aangelijnd houden, geen afval achterlaten, geen vuur maken, geen versterkte muziek,….  
• Bij problemen die je niet zelf kan oplossen verwittig je de coördinator en/of de 

boswachter. 
• Je controleert bewegwijzering, recreatieve infrastructuur, speeltuigen en bivakzones en 

noteert/rapporteert gebreken. 
• Je gaat na of er geen afval achtergelaten werd. Indien wel, dan ruim je het zwerfvuil op. 
• Je zorgt voor de nette staat van het buitensanitair en signaleert eventuele problemen, 

zoals schade. Kleine problemen los je zoveel mogelijk zelf op.  

Dit verwachten wij van jou: 

• Je kan je minstens een 10-tal dagen vrijmaken in juli of augustus op vrijdag, zaterdag, 
zon-en feestdagen en/of nog één dag in de week die kan variëren 

• Je beschikt over een eigen fiets 
• Het bezit van een rijbewijs B en/of een eigen wagen is een pluspunt, maar niet vereist.  
• Je werkt 7u36 per dag, van 12u00 tot 20u06 (incl. 30 minuten pauze).).  
• Je hebt respect voor de natuur en zorgt er mee voor dat de impact van de vele 

bezoekers op de natuur zo klein mogelijk is. 
• Je beschikt over goede sociale vaardigheden ten aanzien van een breed publiek 
• Je haalt je neus niet op voor het opruimen van afval of het eenvoudig onderhouden van 

sanitair 
• Je kan praktisch denken en bent in staat kleine problemen zelfstandig op te lossen. 
• Je bent klantvriendelijk en draagt bij aan het positieve imago van Natuur en Bos  
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Dit bieden wij: 

• Je krijgt een prachtige werkplek in de Vlaamse natuur 
• Je komt in contact met andere vrijwilligers die jouw interesse delen 
• Het materiaal dat je nodig hebt om je taak uit te voeren (inclusief fluo-hesje) wordt ter 

beschikking gesteld 
• Je krijgt een opleiding en begeleiding door medewerkers van Natuur-en Bos 
• Je bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk via 

onze vrijwilligersverzekering 

Geïnteresseerd? 

Mail dan het ingevulde formulier door naar vrijwilligers.anb@vlaanderen.be 

Over Natuur en Bos: 

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de 
ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het 
versterken van natuur samen met alle partners. 

Samen met veel verschillende partners creëert het agentschap een groter draagvlak voor natuur. 
De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een 
lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 
42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien het agentschap ook 
anderen helpt bij het beheren van hun domeinen, beheert het agentschap in totaal zo'n 80.000 
hectare bos en natuurgebied. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos staat duidelijk met zijn twee 'botten' op het terrein. Die 
terreinkennis en ervaring vormen belangrijke pijlers om het beleid te helpen voorbereiden.  

https://www.natuurenbos.be/vrijwilligersverzekering
mailto:vrijwilligers.anb@vlaanderen.be
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Invulformulier vrijwilliger  

 
 

Naam  
Voornaam  

Adres  
Geboortedatum  

Telefoonnummer  
E-mail  

Ik wil meehelpen in (duid 
beide opties aan als je 
beschikbaar bent!) 

 Juli  Augustus 
 

Mijn regio (duid aan op welke 
locaties je deze zomer kan 
meehelpen) 

 Maasmechelen, Heiwijk (niet met openbaar vervoer 

bereikbaar) 

 Voeren (niet met openbaar vervoer bereikbaar) 

 Retie (niet met openbaar vervoer bereikbaar) 

 Ravels (niet met openbaar vervoer bereikbaar) 

 Kasterlee, Hoge Rielen (niet met openbaar vervoer 

bereikbaar) 

 Knokke Heist, Leopold Lippenslaan 7 

 Bredene , Kapelstraat 72  

 Holsbeek Hertstraat 

 Oud-Heverlee, Prosperdreef 1 

 Hoeilaart, Duboislaan 

 Blaasveld, Willebroek 

 Gaasbeek 

 Oudenaarde 

 Gent 

 Brasschaat 

 Bulskampveld 

 Eksel/ Houthalen 

Ik heb een rijbewijs  Ja  Nee 

Ik beschik over een eigen 
wagen 

 Ja  Nee 

Mijn kledingmaat (fluo-hesje)   M  L  XL  XXL  XXXL 

Opmerkingen  
 
 
 
 


