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Provinciaal
Sport- en Natuurcentrum

De Gavers
in Harelbeke-Deerlijk

Aanbod voor groepen 
tot 50 personen 
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Aanbod voor groepen  
tot 50 personen

Zijn jullie een groep vrienden, een familie of een vereniging? Jullie 
willen een verrassende dag beleven in De Gavers? 

Ja?!

Dan heeft het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers 
(PSNC) heel wat te bieden. Stel zelf jouw programma samen uit 
minstens één activiteit uit het verplichte groene blok eventueel 
 gecombineerd met  activiteit(en) uit het blauwe blok. Neem contact 
op met het PSNC De Gavers en een boeiende dag is verzekerd!

Provinciaal
Sport- en Natuurcentrum

De Gavers
Eikenstraat 131
8530 Harelbeke

T 056 23 40 10
gavers@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/gavers
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Algemene info 
Het PSNC De Gavers zorgt voor het reserveren van de activiteiten. Als aanvrager ben je 
verantwoordelijk voor de praktische organisatie (catering, doorschuif,…). 
Evenementen op maat of organisaties voor grotere groepen worden georganiseerd door 
externe eventorganisatoren. 
Als PSNC De Gavers focussen wij op alle sterktes van het centrum. Om die reden is een 
natuuractiviteit verplicht op te nemen in jouw programma. 
Wil je enkel avonturensportactiviteiten boeken, dan kan je terecht bij een avonturen-
sportonderneming actief op het domein. We helpen je graag verder met al jouw vragen.

Voorwaarden
 Groepen kunnen maar een groepsactiviteit via het PSNC reserveren als ze een 

verplichte activiteit uit het groene blok boeken. Dit kan in combinatie zijn met een 
activiteit uit het blauwe blok. 

 Het aantal vermelde personen moet gerespecteerd worden.
 Prijzen zijn onder voorbehoud van aanpassingen.
 De opgegeven uren zijn strikt te respecteren omwille van inhoud en begeleiding.
 Bij verlies of schade van materiaal wordt de herstel- of nieuwprijs aangerekend.
 Bijkomende huur van een lokaal/kleedkamer/douches, kan slechts onder de 

algemeen geldende voorwaarden. Neem hiervoor contact op met het PSNC voor 
beschikbaarheid en prijs. Algemene regel: minstens 15 personen van de groep 
volgen een 3 uur-durende activiteit. 

 Een reservatie is pas definitief als het toegestuurde digitale reservatieformulier 
bevestigd wordt door de klant.

Legende

Onder begeleiding van gids of monitor van PSNC
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Een stille vaartocht met de elektrische boot  
Een rondvaart met de elektrische boot is een unieke belevenis. De deelnemers krijgen 
tijdens deze tocht wat meer uitleg over de waterkwaliteit en de natuurpracht van de 
plas of over de geschiedenis en de werking van het domein.

Wie: Deelnemers vanaf 12 jaar

Duur: 1 uur

Prijs: € 75

Aantal: Max. 11 personen

Op bezoek bij de imker  
De professionele imker van De Gavers opent zijn bijenstand en vertelt meer 
over het boeiende leven van deze levensnoodzakelijke insecten.

Wie? Volwassenen

Duur: 2 uur (te verkorten tot 1 uur in combinatie met andere activiteit)

Prijs: € 60

Aantal: Max. 25 personen
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Op stap met de natuurgids  
Over de groene long van de verstedelijkte regio die Zuid- West- Vlaanderen 
is, valt heel wat natuurnieuws te vertellen. Thema’s zoals vogels, padden-
stoelen, bos en water zijn dagelijks kost voor onze natuurgids. 

Wie? Volwassenen

Duur: 2 uur 

Prijs: € 60

Aantal: Max. 30 pers

Natuurkriebeltocht (kids)  
Tijdens een interactieve tocht geven de kinderen zelf de kriebeldiertjes de 
juiste naam, meten ze de hoogte van de bomen of spelen ze vogelspelletjes.

Wie? vanaf 6 jaar

Duur: 2 uur

Prijs: € 60

Aantal: Max. 25 deelnemers

Klimaatwandeling in De Gavers  
Een boeiende wandeling waarbij de deelnemers hun eigen bosparlement 
maken of hun watervoetafdruk (mis)rekenen. Ze ondergaan de mobiliteitste-
tris en leren nog zoveel meer over de gevolgen van de klimaatsverandering 
op het domein De Gavers.

Wie? vanaf 16 jaar

Duur: 2 uur

Prijs: € 60

Aantal: Max. 30 deelnemers
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Kajakken  
Inspannende en ontspannende tocht op het Gavermeer

Wie? vanaf 10 jaar- vanaf 6 jaar mits begeleiding van een volwassen in een 
duokajak

Duur: 1,5 uur tot 2 uur

Prijs: € 150 tot 20 personen;  € 300 vanaf persoon 21

Aantal: Max. 50 personen

Reuzekano  
Samen vooruit geraken of zin in een wedstrijdje? Kruip met 10 personen in een kano en 
ontdek het Gavermeer.

Wie? Vanaf 6 jaar (onder begeleiding van een volwassene)

Duur: 1 uur

Prijs: € 150

Aantal: Max. 20 personen
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Klimmuur- deathride  
Kliminitiatie op de 8m hoge klimmuur. Glij daarna naar beneden van de reuzedeathride. 
Klimmen kan zolang de spieren het volhouden.

Wie? iedereen die minstens 1,5m groot is

Duur: 2 uur

Prijs: € 150 tot 20 personen;  € 300 vanaf persoon 21 

Aantal: Max. 50 personen

Hoogtouwenparcours  
Overwin diverse hindernissen op 6 en 8m hoogte. Er zijn verschillende moeilijksgraden.  
Op en top avontuur voor jong en minder jong.

Wie? iedereen die minstens 1,5m meet groot is

Duur: 2 uur

Prijs: € 150 tot 20 personen;  € 300 vanaf persoon 21

Aantal: Max. 50 personen

Hoge teambuildingspiste  
Een groep wordt uitgedaagd om verschillende  proeven tot een goed einde te 
brengen.

Wie? Vanaf 12 jaar (mits begeleiding van een volwassene)

Duur: 2 uur

Prijs: €150 tot 20 personen;  €300 vanaf persoon 21

Aantal: Max. 50 personen

Hindernissenpiste + lage teambuildingspiste  
De groep probeert zo gezwind mogelijk de hindernissen te overwinnen en teamproeven 
tot een goed einde te brengen.

Wie? vanaf 10 jaar (mits begeleiding van een volwassene)

Duur: 2 uur

Prijs: € 150 tot 20 personen;  € 300 vanaf persoon 21 

Aantal: Max. 50 personen
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Windsurfen  
Initiatie- of vervolmakingsles in groepsverband via Zeil- en Surfclub Gavermeer. 
Deze cursus duurt 4 uur en kan georganiseerd worden voor een groep van 5 tot 25 
deelnemers

Wie? Iedereen vanaf 10 jaar

Prijs: Op aanvraag; www.zsg.be

Gezinszoektocht ‘Zoek de stem van het Gaversbos’
Tijdens een tocht van 3 km gaan de kinderen op zoek naar de stem van Oscar, de bosuil. 
Een stemmenrover was hier aan het werk en de dieren zijn helemaal de kluts kwijt.
Kinderen kunnen een attentie verdienen.

Wie? Groepen met kinderen vanaf 5 jaar

Prijs? Gratis 

Vlieg uit met het vogelrugzakje
Veel watervogels overwinteren op het Gavermeer, maar ook tuinvogels hebben hier hun 
nestje. Met het vogelrugzakje kan een creatieve volwassene aan de slag met kinderen 
om een boeiende tocht in de Gavers te beleven.

Wie? Groepen met kinderen vanaf 6 jaar

Prijs? Gratis

Op stap met het gezinsrugzakje
Met dit rugzakje  kan een groepje op stap om de weidse natuur te ontdekken. Het 
rugzakje bevat eenvoudige materialen en opdrachten waarmee 
je o.a. bermen, kriebelbeestjes, bomen, … beter leert 
waarnemen.

Wie? Groepen met kinderen vanaf 4 jaar

Prijs? Gratis
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Natuurspelen
Weet je waarom konijnen keutels leggen op specifieke plaatsen? Ken je de bosjenga? 
Ben jij de beste in de vijvermikado? Of win jij in de bostwister? Deze educatieve spelen 
kunnen in groepjes gespeeld worden. Wedden dat je er heel wat van opsteekt?

Wie? Groepen met kinderen vanaf 4 jaar

Prijs? Gratis
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Kubb
Speel het spannende Kubbspel met je groep. 3 Sets van het kubbspel (vikingspel) 
kunnen gehuurd worden.

Wie? Iedereen

Prijs? €5 per set

Panavoetbal
Een klein, rond veldje, kleine doeltjes, kleine teams zorgen voor een spannend tornooi-
tje. Voetballen maar!

Wie? Iedereen

Prijs? €50 euro per dag

Kajakken
Tijdens de maanden juli en augustus worden dagelijks kajaks verhuurd  tussen 
13.30  uur en 17.30 uur. Tickets kunnen aangekocht worden in het bezoekerscentrum.

Wie? iedereen (vanaf 6 jaar mits begeleiding van een volwassene in een 
duokajak)

Prijs? €3/ half uur voor enkele kajak - €4/half uur voor een duokajak

Zwemmen
In de afgebakende zwemzone kan je in de maanden juli en augustus vrij zwemmen 
tussen 11 en 19 uur onder toezicht van gediplomeerde redders. Bij erg mooi weer 
worden van april tot oktober ook redders ingezet op woensdag-, zaterdag- of zondag-
namiddag. Let wel dat dit pas ten vroegste twee dagen vooraf gecommuniceerd kan 
worden.

Recreatie
Verder kan er ook nog vrij gefietst en gewandeld worden. Er zijn petanqueterreinen en 
een beachvollebalveld. In het domein zijn ook twee speelterreinen.

Check zeker ook onze website of facebookpagina voor het attractieve jaarprogramma.
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Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke  

t 056 23 40 10 

e gavers@west-vlaanderen.be

www.west-vlaanderen.be/gavers

 De Gavers – vind ons leuk!

Openingsuren bezoekerscentrum

Elke dag van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag gesloten).  

Tussen herfst- en paasvakantie open tot 16.30 uur.

Op weekdagen in december en januari gesloten.

In samenwerking met:
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