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1. Inleiding
Dit draaiboek dient als leidraad voor alle duikclubs op de Gavers. Enkel duikers die aangesloten zijn bij
de door de West-Vlaamse deputatie vergunde duikverenigingen mogen duiken in de Gavers.
Dit draaiboek bundelt alle nuttige info. Neem dit draaiboek zeker nog eens grondig door op de eerste
dag van uw komst of gebruik het als back-up bij mogelijke vragen of problemen.

1.1 Aanvraag duikvergunning:
Stap 1. Gegevens club bezorgen aan het PRNC
Voor het aanvragen van een vergunning op de Gavers dient u volgende gegevens te mailen
naar gavers@west-vlaanderen.be :
•
•
•
•

naam voorzitter + email en tel/gsm nummer
naam secretaris + email en tel/gsm nummer
adres club (administratie / maatschappelijke zetel)
ondernemingsnummer

Stap 2. Opmaken gebruiksovereenkomst door het PRNC
Uw aanvraag wordt door ons via onze dienst COOP in deputatie gebracht. Onder voorbehoud
van goedkeuring wordt er dan een gebruiksovereenkomst (bijlage 1: zie voorbeeld)
opgemaakt. Deze wordt dan aan u ter ondertekening bezorgd. De overeenkomst is voor 9 jaar
geldig met stilzwijgende verlenging zolang de jaarlijkse vergoeding betaald wordt.
Stap 3. Factuur betalen
U zal daarna een factuur ontvangen van 200 euro (= tarief voor 1 jaar gebruiksvergoeding in
2021). Deze prijs kan jaarlijks herzien worden.
Stap 4. Toegangsbadges ophalen
Er worden gratis 3 toegangsbadges opgemaakt door het PRNC voor de toegang tot de
duikzone, duikerslokaal en douches/kleedkamers.
Er kunnen maximum 5 extra badges aangevraagd worden tegen een tarief van 15€ per badge
(witte kaart).
U neemt contact op met het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum (PRNC) De Gavers
(gavers@west-vlaanderen.be of 056 23 40 10) voor het maken van enkele praktische
afspraken (rondleiding en uitleg ter plaatse) met betrekking tot :
1. de toegang (met badges)
2. het gebruik van de douches en kleedkamers
3. de (online) aanwezigheidsregistratie
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1.2 Beschrijving duikersactiviteit:
PERIODE
Er kan gedoken worden van 16 februari tot en met 30 november van zonsopgang tot zonsondergang.
Bij een algemene goedkeuring van avondduiken worden de clubs hiervan op de hoogte gesteld.
Een ‘normale’ duikersactiviteit op De Gavers ziet er als volgt uit:
AANKOMST
1.
2.
3.
4.

Slagboom openen met toegangsbadge (deze slagboom update telkens de gebruikte badges)
Hekken openen
Reglementair parkeren op de duikersparking (*)
Aankomst registreren in EHBO-ruimte:
4.1. Via smartphone
4.2. Online via tablet
Eventuele defecten kunnen gemeld worden aan gavers@west-vlaanderen.be

5. Doucheruimtes openen
6. Duikvlag plaatsen
VERTREK
1. Doucheruimtes sluiten
2. Duikvlag wegbergen
3. Vertrek registreren
3.1. Via smartphone
3.2. Online via tablet
Eventuele defecten kunnen gemeld worden aan gavers@west-vlaanderen.be
•

•

•

•
•

Elke duiker in de Gavers moet geregistreerd zijn via een club in het bestaande onlineregistratiesysteem van het PRNC De Gavers. Na goedkeuring door de clubverantwoordelijke
kan deze persoon duiken in de Gavers.
Elke duik wordt vooraf aangevraagd via het online-platform en dit minimaal 24 uur voor de
duik. Duiken in het weekend worden aangevraagd voor vrijdagmiddag 12 uur. Na
goedkeuring door PRNC van de aanvraag kan de duik doorgaan. Er kan op elk moment door
een medewerker van PRNC of handhaving gevraagd worden aan de aanwezige duikers om
de bevestigingsmail te tonen.
Bij misbruik en/of het niet volgen van de aanvraag en/of registratie kunnen duikers(-teams),
na overleg met de clubverantwoordelijke (tijdelijk) de toegang tot de duikzone ontzegd
worden.
Bij aanvatten van de duik, moeten de duikers zich aanmelden via het onlineregistratiesysteem. Wanneer de duik voorbij is, moet men zich onmiddellijk uitloggen.
Bij overmacht of in functie van veiligheid en/of de werking van PRNC De Gavers kan
uitzonderlijk, éénzijdig beslist worden om de duikzone en/of accommodatie geheel of
gedeeltelijk te sluiten. Hiervan worden de clubs, via de verantwoordelijke, vooraf op de
hoogte gebracht. Hiervoor volgt geen compensatieregeling.

4. Parking verlaten en hek sluiten
✓ Parkeren kan enkel en alleen op de voorziene parking aan de duikzone.
Wanneer volzet:
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- mag er tijdelijk aan het zwempaviljoen gestationeerd worden voor het laden en het lossen van
het materiaal. Parkeren aan het zwempaviljoen is verboden.
- plaats je auto op de kleine (driehoek) parkeerzone aan het begin van de Meersstraat ter hoogte
van huisnummer 9-11 of
- plaats je wagen op een andere parking in het domein en kom met 1 wagen terug
(carpoolprincipe).
✓ Er mogen enkel auto’s staan van duikende personen, geen wagens van vrienden/familie die
meekomen.
✓ Er mag op de parking aan de duikzone tussen de parkeerstroken geparkeerd worden. Dit is enkel
op voorwaarde dat jullie de andere geparkeerde wagens kennen/niet hinderen.
✓ De parking voor andersvaliden moet steeds vrij gemaakt kunnen worden voor duikers met een
beperking. Groepen die met meerdere duikers met een beperking komen duiken, kunnen dit
minimum een week vooraf laten weten via gavers@west-vlaanderen.be zodat we voldoende
parkeerplaatsen kunnen vrij houden.

Opmerkingen
✓ Voer steeds alle gevraagde taken telkens correct uit.
✓ Draag zorg voor materiaal en infrastructuur.
✓ De duikzone is geen plaats voor barbecue, bar, …
We wensen jullie alvast veel succes.
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2. Rondleiding De Gavers
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Legende:
1 = Parking Eikenstraat 131

6 = Ponton motorboten

2 = Watersportcentrum - loods (techniekers)

7 = Slagboom zwempaviljoen (updaten

3 = Cafetaria Watersportgebouw

8 = Zwempaviljoen

4 = Onthaalgebouw (updaten badges)

9 = duikersparking

badges)

5 = kleine parkeerzone begin Meersstraat (driehoek)
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3. Duikzone
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Legende:
1 = slagboom zwempaviljoen (updaten badges)

5 = hek duikzone

2 = zwempaviljoen

6 = duikersparking

4 = parkeerverbod

7 = dames- en herendoucheruimtes (EHBO + registratieruimte (tablet))

De duikzone is volledig afgesloten van de zwemzone met een slagboom en een hek.
In de loop van 2021 zal de slagboom verplaatst worden ter hoogte van de kleine parkeerzone
Meersstraat (driehoek).
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De parking Meersstraat werd afgesloten en omgevormd tot stapelplaats en groenzone. Ter hoogte
van de huidige parking loopt de asfaltweg door als vlotte fietsverbinding richting de zwemzone. Alle
werken werden uitgevoerd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen.
Door de provincie werd een nieuwe parking aangelegd langs de Gaversstraat in Deerlijk.
Er zijn 11 langsparkeerplaatsen. De toegang tot het domein via de Gaversstraat is nu afgesloten voor
auto’s. Dit verbetert de veiligheid van fietsers en voetgangers.
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4. Communicatie
1. ALGEMEEN
Technische mankementen gebouw
PRNC De Gavers – tel 056 23 40 10 of gavers@west-vlaanderen.be
Problemen met toegangsbadges (ook bij verlies en diefstal)
Tel. 0499 565 990 (Lieve Van Severen) of gavers@west-vlaanderen.be
Problemen met (online) registratie
Stuur een mailtje naar guy.vandevoorde@west-vlaanderen.be én gavers@westvlaanderen.be
2. BIJ VASTELLING VAN ONREGELMATIGHEDEN (vb vandalisme, diefstal, …)
1. PRNC De Gavers: tel 056 23 40 10 of gavers@west-vlaanderen.be
2. Groendienst De Gavers: tel 056 23 40 12
3. Domeinchef De Gavers – Peter Vandenberghe : gsm 0497 510 969 of
peter.vandenberghe@west-vlaanderen.be
4. Politie: tel 101
3. EHBO
Schat de ernst van het ongeval correct in. Indien noodzakelijk:
1.
2.
3.
4.

Hulpdiensten: 112
Personeel PRNC De Gavers: 056 23 40 10
Huisarts: keuze van slachtoffer of wachtdienst dokters: 056 722 354
Domeinchef De Gavers – Peter Vandenberghe : gsm 0497 510 969

Er is een AED beschikbaar op het domein. Deze hangt aan de openbare toiletten naast het
bezoekerscentrum (Eikenstraat 131 – 8530 Harelbeke).
Tijdens juli en augustus is er een mobiele

AED in het redderslokaal aanwezig.
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5. Veiligheid

•

Er mag enkel gedoken worden in de groen omlijnde zone :

•

Bij elke duik dient de blauw-witte duikersvlag duidelijk zichtbaar op het duikponton geplaatst
te worden. Nadien moet deze terug opgeborgen worden in het EHBO-lokaal. Er wordt steeds
afgesproken met de andere duikers ter plaatse wie de vlag terugplaatst.

•

Het duikponton is de enige instapplaats waar de duikers te water mogen gaan en terug boven water
mogen komen. Indien men op een andere plaats wenst boven te komen moet op deze plaats eerst een
markeringsboei worden geplaatst. Dit om ongevallen met andere waterrecreanten en de
gemotoriseerde veiligheids- en reddingsboten te vermijden.

•

De duikclub treft steeds zelf de nodige veiligheidsmaatregelen ten einde ongevallen te voorkomen. De
duikers dienen zich te houden aan de wettelijke bepalingen inzake controle en onderhoud van hun
duikmateriaal.

•

De duikclub dient houder te zijn van een geldig certificaat van een verzekeringsmaatschappij waarbij
bevestigd wordt dat de premie betaald werd en volledig risico van de burgerlijke aansprakelijkheid
gedekt is.

•

De duikclub verklaart de provincie te ontslaan van alle verantwoordelijkheid inzake ongevallen,
bewaking of beschadiging van materiaal gebruikt bij het duiken en waarbij zij zelf of derden zouden
kunnen betrokken zijn.
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Bijlage 1 (voorbeeld overeenkomst)

OVEREENKOMST TOT INGEBRUIKGEVING VAN BEPAALDE ZONES
VAN HET GAVERMEER OM TE DUIKEN
Een kopie van het vernieuwde contract volgt nog.
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Isohypsenplan Gavers Harelbeke dd. 01-09-1984
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