
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

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

www.west-vlaanderen.be/gavers

 Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers    gaversharelbeke

Openingsuren PRNC De Gavers
Dagelijks open van 13.30 tot 16.30 uur, vanaf de paasvakantie open van 13.30 tot 17.30 uur. 
Gesloten op vrijdag. 

Het PRNC is op weekdagen telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren 
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Zondagmorgenwandeling De Gavers
Elke eerste zondag van de maand
Elke eerste zondag van de maand slaan het PRNC en Natuurpunt Gaverstreke de handen 
in elkaar. Telkens een andere wandeling, telkens een ander verhaal. Afspraak om 9 uur 
aan het bezoekerscentrum. 

Thema’s: 
- zondag 5 maart: Eekhoorns
- zondag 2 april: Kraaiachtigen
- zondag 7 mei: Nestkastenwandeling
- zondag 4 juni: Het Lam Gods en de Gavers

Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

De Gavermobiel
Elke tweede zondag van de maand, van 14 tot 17 uur
Zag je onze watermobiel, insectenmobiel of vogelmobiel al op het domein? Een gids toert 
er bij mooi weer op het domein mee rond. Kom je de blauwe go cart tegen, kijk dan zeker 
eens wat de gids die dag in petto heeft. 
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

Kajak
Elke zaterdag- en zondagnamiddag vanaf zaterdag 22 april tot en met zondag 1 oktober.
De Gavers van op het water ontdekken? Goed nieuws! Dit jaar kan je niet enkel in de 
zomermaanden, maar van eind april tot begin oktober tijdens het weekend kajakken op 
de Gavers.
Prijs per uur: enkele kajak 3 euro – dubbele kajak 5 euro – familiekano (4p) 8 euro

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum en kunnen aangekocht 

worden tussen 13.30 tot 17 uur

Fluisterboot
Zondag 26 maart, 30 april en 28 mei. Start om 14, 15, 16 of 17 uur. 
De fluisterboot, een unieke rondleiding op de Gavers. De schipper vertelt je met plezier 
het verhaal over het ontstaan van de plas, het leven in het water, de meest voorkomende 
watervogels en de gekste anekdotes.  
Prijs: 5 euro per persoon. Max 10 personen per uur.

Info en tickets: boek vooraf via www.west-vlaanderen.be/gavers. Tickets zijn ook de dag zelf te koop 

in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)
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Lenteschoonmaak
Zondag 26 maart, van 14 tot 17 uur
Samen maken we De Gavers schoon! Dit jaar starten we met een gratis  openingsshow 
‘Het is nog niet te laat’. Afspraak om 14.30 uur aan het speelplein t.h.v. parking 
 Stasegemsesteenweg. 

Aan de verschillende ingangen van De Gavers delen we grijpers en zakjes uit.  Iedereen 
kan zijn steentje bijdragen om het domein mee op te ruimen. Tussendoor kan je een 
kijkje nemen bij de duikers. Zij vissen die dag afval uit het water t.h.v. de cafetaria 
 Gavermolen. Een wandelend verteltheater neemt je mee op reis met Zack, de plasticzak 
(watersportgebouw).  
Wanneer: zondag 26 maart, van 14 tot 17 uur

Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

Nachtje Gavers
Vrijdag 31 maart of zaterdag 1 april – vanaf 17.30 tot 12 uur
Zin om De Gavers op een andere manier te ontdekken? Welkom op ‘Nachtje Gavers’, een 
mix van toffe kindvriendelijke natuuractiviteiten, duurzame catering en slapen in een 
tent. Bij zonsopgang kan je kiezen uit heel wat avontuurlijke activiteiten.  
Prijs: 15 euro voor -12 jarigen, 25 euro voor +12 jarigen

Info en tickets: www.west-vlaanderen.be/gavers (of klantenportaal Ceros?)

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april, van 13 tot 17 uur
Vandaag gaan we buiten spelen! Alle schermen op zwart, speelkleren aan, en GO! Samen 
met Stad Harelbeke en gemeente Deerlijk toveren we De Gavers om tot een heus speel-
paradijs boordevol avontuur! 
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

 

Open Molendag
Zaterdag 13 mei, van 14 tot 17 uur
Op Open Molendag zetten we de Koutermolen, fiere wachter van ons domein, in de 
bloemetjes. Neem een kijkje in de molen, maak kennis met de molenaar, ontdek het hele 
proces van graan tot bloem, en proef tot slot een heerlijk hapje, gemaakt met bloem van 
de molen! 
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

Week van de bij
Zondag 4 juni, van 14 tot 17 uur
Op zondag 4 juni draait alles rond de bij. Kom alles te weten over de vliegende honingfa-
briekjes  en zoek samen met de imker de koningin van de bijenkast.  
Gewapend met een netje ga je samen met onze gidsen op zoek gaan naar enkele wilde 
bijensoorten. 
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

Avonturenzondag
Hang de aap uit op het hoog-
touwenparcours (vanaf 1m40). De 
kleinste aapjes kunnen slingeren op 
het kidstouwenparcours (vanaf 4 jaar)
Wanneer: elke zondag vanaf zondag 23 april  
tem zondag 1 oktober. Start om 14, 15, 16 of 17 uur.
Hoogtouwenparcours: prijs per uur: 8 euro. 
Minimum lengte 1m40! 
Kidstouwenparcours: prijs per uur: 5 euro.  
Vanaf 4 jaar. 
Info en tickets: boek vooraf via  
www.west-vlaanderen.be/gavers. Tickets zijn 
ook de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum 
(open van 13.30 tot 17.30 uur)
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Zondagmorgenwandeling De Gavers
Elke eerste zondag van de maand
Elke eerste zondag van de maand slaan het PRNC en Natuurpunt Gaverstreke de handen 
in elkaar. Telkens een andere wandeling, telkens een ander verhaal. Afspraak om 9 uur 
aan het bezoekerscentrum. 
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er bij mooi weer op het domein mee rond. Kom je de blauwe go cart tegen, kijk dan zeker 
eens wat de gids die dag in petto heeft. 
Prijs: gratis, vooraf inschrijven is niet nodig

Kajak
Elke zaterdag- en zondagnamiddag vanaf zaterdag 22 april tot en met zondag 1 oktober.
De Gavers van op het water ontdekken? Goed nieuws! Dit jaar kan je niet enkel in de 
zomermaanden, maar van eind april tot begin oktober tijdens het weekend kajakken op 
de Gavers.
Prijs per uur: enkele kajak 3 euro – dubbele kajak 5 euro – familiekano (4p) 8 euro

Info en tickets: tickets zijn de dag zelf te koop in het bezoekerscentrum en kunnen aangekocht 

worden tussen 13.30 tot 17 uur

Fluisterboot
Zondag 26 maart, 30 april en 28 mei. Start om 14, 15, 16 of 17 uur. 
De fluisterboot, een unieke rondleiding op de Gavers. De schipper vertelt je met plezier 
het verhaal over het ontstaan van de plas, het leven in het water, de meest voorkomende 
watervogels en de gekste anekdotes.  
Prijs: 5 euro per persoon. Max 10 personen per uur.

Info en tickets: boek vooraf via www.west-vlaanderen.be/gavers. Tickets zijn ook de dag zelf te koop 

in het bezoekerscentrum (open van 13.30 tot 17.30 uur)
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