
 

 

Een activiteit organiseren in De Gavers 

Je hebt via het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers een accommodatie en/of 
materiaal gehuurd voor het organiseren van een eigen activiteit.  

Om jouw activiteit te kunnen organiseren, wordt vanuit het PRNC De Gavers een tijdelijke 
toelating gegeven als afwijking op bepaalde artikels uit het geldende politiereglement.  

Deze toelating is geldig voor de duur van jouw activiteit.  

Op dit document vind je per toelating nog enkele strikte randvoorwaarden waaraan je je 
dient te houden. Zo niet, kan de organisatie bij controle stop gezet worden en/of een extra 

vergoeding aangerekend worden.   

Zijn er nog toelatingen in het overzicht hieronder die NIET op jouw programma terug te 

vinden zijn maar wel noodzakelijk zijn voor jouw organisatie moet je zo snel mogelijk ( en 
ten laatste 5 werkdagen voor de eigenlijke activiteit) contact moet opnemen met het PRNC 
De Gavers via gavers@west-vlaanderen.be of via het nummer 056 23 40 10. 
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TOELATING: ACTIVITEIT ORGANISEREN IN HET PRNC DE GAVERS 

Houden van een activiteit op de eventweides (inclusief plaatsen van materialen om de activiteit te 

doen) of in de bestaande infrastructuur (avontuur, gebouwen) 

 

 Wat Randvoorwaarden Wat meer uitleg geven 

☐ Aanwezigheid voor 

zonsopgang en/of na 

zonsondergang op 

eventweides,  gebouwen en 

infrastructuur 

Overnachten kan niet Opbouw op het voorziene 
parcours 

☐ Parkeren nabij infrastructuur 

of op de eventweides 

Permanent parkeren is niet 

mogelijk, tenzij foodtruck of 

traiteur of andere 

gemotiveerde reden 

Wat? 

Motivatie? 

☐ Oprijden voor laden & lossen 

nabij infrastructuur of 

eventweides 

Onmiddellijk voertuigen op 

parking plaatsen na laden 

en lossen  

 

☐ Plaatsen van constructies op 

de eventweides (o.a. 

podium….) 

Enkel op de aangeduide 

zones op het plan hieronder.  

Opblaasstructuren dienen 

steeds vastgemaakt te zijn 

met piketten.  

Welke constructies? 
Waar? 

☐ Plaatsen van tenten PRNC op 

eventweides 

Enkel op de aangeduide 

zones op het plan hieronder 

Welke tenten? 

Waar? 

☐ Plaatsen van tenten 

organisator op eventweides 

Enkel op de aangeduide 

zones op het plan hieronder 

Welke tenten? 
Waar? 

☐ Toegestane wateractiviteiten 

(kajak, surf, zeil, kano, 

vlotten, stand-up-paddle, 

zwemmen in zwemzone bij 

aanwezigheid redders) 

Omwille van 

veiligheidsredenen kan een 

personeelslid van het PRNC 

De Gavers de activiteit 

tijdelijk stopzetten.  

Welke activiteiten? 
Wie is de redder? 

☐ Muziek afspelen op 

eventweides 

Geluidsnorm is 85 dBA van 

januari tot juni 

(broedseizoen), 95 dBA van 

juli tot december 

Boxen steeds weg 

georiënteerd van 

natuurreservaat 

Doel gebruik muziek? 

☐ Gebruik van walkietalkies op 

terrein 

  

☐ Gebruik van 

vuurschalen/kaarsen op 

eventweides 

Steeds 

brandbestrijdingsmiddelen 

in de buurt. 

Enkel op de aangeduide 

zones op het plan hieronder 

Wat? 
Waar? 



 

 

 
 

 
 

 Wat Randvoorwaarden Wat meer uitleg geven 

☐ Gebruik van gasbekkens, bbq, 

… op eventweides 

Steeds 

brandbestrijdingsmiddelen 

in de buurt 

Enkel op de aangeduide 

zones op het plan hieronder 

Wat? 
Waar? 
Reden? 

☐ Food- en/of dranktruck nabij 

gebouw, tent of eventweide 

Als organisator ben je zelf 

verantwoordelijk dat de 

foodtruck die aanwezig is in 

orde is met alle keuringen 

en vergunning (vraag dit 

steeds na) 

Aard foodtruck? 

Waar? 

☐ Uithangen van eigen 

promomateriaal (geen 

sponsoring) aan gebouwen of 

op eventweides 

Promomateriaal steeds 

wegnemen de dag zelf 

 

☐ Uithangen van signalisatie op 

eventweides, gebouwen 

Signalisatie steeds 

wegnemen de dag zelf 

 

☐ Andere specifieke vragen:    Wat wil je nog doen/gebruiken 
dat niet in de bovenstaande lijst 

opgesomd werd? 

Bv: commerciële 

filmopnames, gebruik drone, 

plaatsen koelcel, … 

 

Cafetaria 
Gavermolen 

 

Watersport-
gebouw 

Picknick-
ruimte 

Bezoekers-
centrum 


