
Wedstrijd 1001 ideeën - Red de biodiversiteit! 

Voorstelling van de prijzen 

Einde van de wedstrijd op 10 april 2016 - Prijsuitreiking op 20 mei 2016 

 

 

 
Een observatievlucht boven de 
Noordzee aan boord van een 
Britten-Norman Islander toestel. 
Aangeboden door het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

 

 
Ecologische smartphones van het 
type fairphone. Aangeboden door de 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu. 

 
Tien avontuurlijke bezoeken aan 
het Nationaal Park Hoge Kempen, 
voor groepen tot twintig personen. 
Aangeboden door deze partner en 
de Vlaamse Overheid. 

 

 
Een natuurweekend voor vier 
personen in Wallonië (half 
pension, twee nachten / drie 
dagen). Aangeboden door het 
Waals Gewest. 

 

 

 
Een hippe ecologische fiets 
opgebouwd uit bamboe. 
Aangeboden door CEBioS 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen). 

 

 
Een boottocht op het kanaal van 
Brussel met maaltijd aan boord, 
geschikt voor maximum 30 personen. 
Aangeboden door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 



 
Geleide natuurwandelingen en 
themawandelingen 'biodiversiteit' 
in natuurreservaten in Vlaanderen. 
Aangeboden door de Vlaamse 
Overheid.  

 

 
Twee jaarabonnementen op het 
tijdschrift ‘Imagine demain le 
monde’, over ecologie en Noord-
Zuid thema's. Aangeboden door 
CEBioS (Koninklijk Belgisch 
Instituut voor 
Natuurwetenschappen). 

 

 

 
Een ontdekkingstocht van een dag 
aan boord van het oceanografisch 
schip Belgica, geschikt voor max. 30 
personen. Aangeboden door het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

 

 
Twee geleide bezoeken aan het 
Museum voor Natuurwetenschappen 
voor groepen van maximum 15 
personen evenals 30 tickets. 
Aangeboden door het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. 

 
Twee Oxfam cadeaucheques ter 
waarde van 50 euro. Aangeboden 
door CEBioS (Koninklijk Belgisch 
Instituut voor 
Natuurwetenschappen). 

 

 
Themabezoek 'biodiversiteit' aan 
de Zoo van Antwerpen voor een 
groep van maximum 25 personen. 
Aangeboden door deze partner en 
de Vlaamse Overheid. 

 

 

 
Een geleid bezoek aan de 
Plantentuin van Meise en diens 
coulissen, geschikt voor een groep 
van maximum 20 personen. 
Aangeboden door deze partner en 
de Vlaamse Overheid. 

 

 
Een abonnement voor 12 
overheerlijke biopakketten. 
Aangeboden door CEBioS (Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen). 



 
Tickets voor Esperanzah, een 
duurzaam en swingend festival met 
wereldmuziek. Aangeboden door 
CEBioS (Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen). 

 

 
Tal van prachtig natuurboeken 
voor jong en oud. Aangeboden 
door de Vlaamse Overheid, het 
Waals Gewest, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en CEBioS 
(Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen). 

 

 

 
Een bezoek aan het dierenpark 
Planckendael, met een kijkje achter 
de schermen. Aangeboden door 
deze partner en CEBioS (Koninklijk 
Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen). 

 

 
Prachtige insectenhotels om onze 
gevleugelde vrienden een extra 
handje te helpen. Aangeboden door 
het Waals Gewest. 

 
Een groepsbezoek (incl. vervoer) 
aan het Natuurhulpcentrum, met 
aandacht voor de handel in 
bedreigde soorten. Aangeboden 
door deze partner en de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. 

 

 
Vijf dubbeltickets (incl. vervoer) 
voor Pairi Daiza. Aangeboden door 
deze partner en de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. 

 

 



 

 

 
Weekend met overnachting voor 
een groep, met tal van activiteiten 
in de natuur. Aangeboden door het 
Waals Gewest. 
 

 

En tal van andere attractieve prijzen! 

 

 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. 

 

 

              

 

Partners: 

https://docs.google.com/forms/d/1evgvTlYna4TTTes4iOVy3IzcIdSjXgolLm9pQ4djw7o/viewform?c=0&w=1

