Het provinciaal domein Puyenbroeck is niet alleen ontzettend groot, het aanbod is er ook heel
gevarieerd. Het is een recreatieoord waar verveling niet in het woordenboek staat. Je ontdekt
er een prachtig speeldorp, een kleuterparadijs en een waterspeeltuin. Verder kan je er rustig
genieten van een wandeling in het bloemenpark, het terrein verkennen met een toeristische
treintje of heerlijk fietsen in het bos.

Verkeerspark

Wie een hele dag actief van het domein wil genieten, kan aan de slag met het ‘all-inticket’. Met dit
dagticket kan je gebruik maken van de fietsenverhuur, de minigolf, de roeivijver en het treintje.
Wanneer het verkeerspark open is in de zomermaanden kan je er met je all-inticket ook terecht.

Het 22 ha grote dierenpark van het domein werd de nieuwe thuis van een uitgebreide
verzameling oude rassen van boerderijdieren zoals onze grootouders die nog gekend hebben.
Deze dierenrassen werden de voorbije generaties verdrongen door meer productieve soorten
en dreigden daardoor helemaal uit ons erfgoed te verdwijnen. Het levend erfgoedpark van
Puyenbroeck wil deze oude boerderijdieren bewaren voor het nageslacht en ze in de belangstelling
brengen van het brede publiek.

Speelterreinen

Een van de troefkaarten van Puyenbroeck is ongetwijfeld het uitgestrekte speeldorp. Je vindt er
een verzameling uitdagende speelmogelijkheden met onder andere glijbuizen, klautertoestellen,
een kabelbaan, een fort, klimnetten en een waterspeeltuin. De kinderen kunnen zich op alle
toestellen in alle veiligheid uitleven. Er is eveneens een speelvoorziening voor andersvaliden.

provinciaal domein Puyenbroeck

Treintje

Het toeristisch treintje neemt je mee voor een rondrit van ongeveer 30 minuten doorheen het
domein. Het treintje rijdt van 1 april tot en met 30 september. Je ticket blijft de hele dag geldig,
dus je kan in de loop van de dag het treintje meerdere keren gebruiken.
Groepen kunnen best op aanvraag een rondrit boeken.

Fietsen- en bolderkarrenverhuur

Aan het loket van de fietsenverhuur kan je tijdens het seizoen (van 1 april tot 30 september)
terecht voor de huur van een fiets voor volwassenen en/of kinderen. Zo kan je op eigen tempo
elk hoekje van het domein verkennen. We vragen je wel een identiteitsbewijs af te geven
gedurende de huurperiode van de fietsen of bolderkar. Reserveren van fietsen kan enkel op
schooldagen en is aangewezen voor groepen.
In de periode buiten het seizoen kan je fietsen huren via het bezoekerscentrum (parking 1).
Verder heeft het domein een aantal dames- en herenfietsen ter beschikking voor verhuur en
gebruik buiten het domein. Deze fietsen worden verhuurd aan 9€ per fiets per dag. Met deze
fietsen kan je de mooie omgeving rond Puyenbroeck ontdekken. Je reserveert deze best vooraf.
In het bezoekerscentrum kan je steeds terecht voor de aankoop van fietskaarten. Er zijn ook
enkele fietsen voor mensen met een beperking te huur.

Petanque-, Kubb- en krulbolterrein

Ter hoogte van de speeltuin vind je ook een aangelegd petanque- en krulbolterrein. Het is vrij
te gebruiken. Petanquesets en krulbollen zijn te huur aan het fietsenloket. Een Kubb-spel is te
huur in het bezoekerscentrum

Roeivijver

Van 1 april tot eind september kan je op weekend-, feest- en vakantiedagen een roeiboot of pedalo huren
aan de steiger van de roeivijver. Per boot dient wel minstens één persoon 12 jaar of ouder te zijn.

Minigolf

Op het minigolfterrein, gelegen tussen de fietsenverhuur en de roeivijver, kan je terecht voor
een avontuurlijk partijtje golf. Het reserveren van de minigolf kan enkel op schooldagen en is
aangewezen voor groepen. Minigolfen kan tot en met 30 september.

In de maanden juli en augustus, tussen 12 en 19 uur, kunnen kinderen tot 12 jaar hun kennis van
de verkeersregels uittesten in het verkeerspark. Dat kan in een gocart op een speciaal daartoe
aangelegd parcours.

Levend erfgoed park

Voor de uitbouw van het Levend erfgoed park in Puyenbroeck werkt het provinciebestuur samen
met de Stichting Levend Erfgoed vzw.

Bloemenpark

Het bloemenpark van 23 ha is volgens de Franse en de Engelse tuinarchitectuur aangelegd. De
vijvers zijn voorzien van fonteinen die zorgen voor een speelse sfeer. Eén grote vijver is omgebouwd
tot een rietdoolhof, voor de kleinsten een niet te missen attractie.

Wandelen en fietsen

Er werden verschillende wandel- en fietsroutes uitgestippeld in en rond het provinciaal domein
Puyenbroeck. In het bezoekerscentrum aan parking 1 kan je terecht voor meer info en kan je van
verschillende routes ook een begeleidende brochure kopen.

‘Weekend ... natuurlijk!’

Provinciaal Domein Puyenbroeck organiseert elk jaar vier momenten om even stil te staan bij een
bepaald natuur- of milieuthema. Ben je geïnteresseerd in één van deze thema’s? Kom dan zeker
af! De activiteiten gaan steeds door tijdens het weekend. Zo krijgt iedereen de kans om deel te
nemen.
Deelnemen is gratis , maar inschrijven is wel verplicht!
Deze activiteitenreeks gaat op dezelfde dagen ook door in De Kaaihoeve, Het Leen, en Den Blakken
Meer info vind je op onze website (www.puyenbroeck.be) of via 09 342 42 17
Inschrijven doe je via puyenbroeck. educatie@oost-vlaanderen.be
Voor groepen is er een geleide wandeling met gids mogelijk, indien je deze op voorhand reserveert.
Mogelijke thema’s zijn natuur algemeen, geschiedenis van Puyenbroeck, vogels, kruiden, ...
Met de Puyentas willen we jong en oud de kans geven om de natuur in het provinciaal domein
Puyenbroeck actief te ontdekken en te beleven. Of je nu een gezin bent met kinderen, een
jeugdvereniging, een seniorenvereniging of een leerkracht, met de puyentas kan je in het domein
zonder voorkennis en voorbereiding aan de slag. Met het opdrachtenboekje dat afgestemd is op
verschillende leeftijdsgroepen, kies je uit een waaier aan leuke opdrachten. In het rugzakje zit dan
al het materiaal dat je nodig hebt.

recreatie
aanbod

		Tarieven

		Openingsuren
uitbating 		
bezoekerscentrum 		
fietsenverhuur 		
minigolf 		
roeivijver
april
mei
juni
juli & augustus
september
treintje
april
mei
juni
juli & augustus
september
verkeerspark 		

weekdagen
weekend en vakantie
9–17 uur
10–18 uur
10–18 uur
10–19 uur
10–18 uur
10–19 uur
gesloten
11–18 uur
gesloten
11–18 uur
gesloten
11–19 uur
11–19 uur
11–19 uur
gesloten
11–18 uur
9–17 uur (woe 10–18)
10–19 uur
9–17 uur (woe 10–18)
10–19 uur
9–17 uur (woe 10–18)
10–19 uur
10–19 uur
10–19 uur
9–17 uur (woe tot 18)
10–19 uur
enkel juli en augustus: 12–19 uur

opmerkingen
tot 1 uur vóór sluiting
tot 1 uur vóór sluiting
tot 45’ vóór sluiting
tot 45’ vóór sluiting
tot 45’ vóór sluiting
tot 45’ vóór sluiting
tot 45’ vóór sluiting
tot 1 uur vóór sluiting
tot 1 uur vóór sluiting
tot 1 uur vóór sluiting
tot 1 uur vóór sluiting
tot 1 uur vóór sluiting

Praktisch

Het domein is het hele jaar dagelijks gratis toegankelijk van 9 uur tot zonsondergang,
behalve op maandagvoormiddag van oktober t.e.m. maart.
De uitbatingen zijn enkel tijdens het seizoen geopend (1 april – 30 september).
Voor informatie over:
gidsen en educatieve pakketten
tel. 09 342 42 17
puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be
camping en caravanning
tel. 09 342 42 31 · 09 342 42 07
puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be
of via de aparte folder
vu: Peter Hertog, gedeputeerde provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent

uitbating categorie
tarief in euro
fietsenverhuur 		volwassene
4 EUR/2 uur
		groepen vanaf 20 personen
2,5 EUR/2 uur
		bolderkar
4 EUR/2 uur
		fiets met aanhangfiets of fietskar
8 EUR/2 uur
		tandem
10 EUR/2 uur
		tandem voor 55 plus of personen met een handicap
6 EUR/2 uur
		dagfiets
9 EUR
petanque		1-persoonset (3+1)
2 EUR/ 2 uur
		kinderset (8+1)
4 EUR/ 2 uur
krulbol		krulbol
1 EUR/ 2 uur
Kubb		
Kubb
4 EUR/ 2 uur
minigolf 		volwassene
2,5 EUR/beurt
		kind t.e.m. 12 jaar
1,5 EUR/beurt
		groepen vanaf 20 personen
1,5 EUR/beurt
roeivijver 		boot of waterfiets
5 EUR/30 min.
treintje 		ticket blijft hele dag geldig, ongeacht het aantal ritten
		volwassene
3 EUR
		groepen vanaf 20 personen
1,5 EUR
		kind van 4 t.e.m. 12 jaar
1,5 EUR
		kind -4 jaar (individueel)
gratis
verkeerspark 		per persoon
1,5 EUR/10 min.
all in ticket 		gebruik alle uitbatingen + zwembad voor zover beschikbaar
		individuelen
9 EUR
		groepen vanaf 50 personen (vooraf te reserveren)
7 EUR

het gebruik van het domein en zijn infrastructuur voor de organisatie van evenementen
tel. 09 342 42 21
ann.helderweirt@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be
of via de aparte folder ‘Puyenbroeck voor een geslaagd evenement’
de sportinfrastructuur en het zwembad
tel. 09 342 42 60
sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be
het golfterrein
tel. 09 342 42 79
golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.golf.be/puyenbroeck
MOLA provinciaal molencentrum
tel. 09 342 42 40
mola@oost-vlaanderen.be
… of via aparte folder.

