
     

 

 
Directie Sport & Recreatiedomeinen 
provinciaal domein Puyenbroeck  

 
Aanvraag  

opstijgen met luchtballons vanuit 
het provinciaal domein Puyenbroeck  

te Wachtebeke 
 
 
Hierna genoemde piloot vraagt toelating om in                    (jaar) met luchtballon(s) vanop het provinciaal 
domein Puyenbroeck op te stijgen mits inachtname van de bepalingen vermeld op de achterzijde van dit 
document. Ondergetekende, aanvrager van de machtiging, verklaart zich akkoord met alle voorwaarden 
en modaliteiten. 

Naam:  

Adres:  

Postnummer + Woonplaats:  

Telefoonnummer: 

Geboorteplaats en -datum:  

Identiteitskaartnummer:  

e-mail adres :  

Aanvraagdatum vergunning :  

Immatriculatienummer(s) luchtballon(s): 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 

 
 

(naam + handtekening 
houder machtiging) 

 
Luc Derudder 

directeur 

 
te tonen op verzoek 

 
Vooraleer op te stijgen contacteer de wachtdienst van het domein 

op het telefoonnummer 09-342 42 32 of via e-mail 
wachtdienst.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be 



 
Reglementering op het opstijgen met een luchtballon 

 
 

Artikel 1: ballonvaarten vanop de terreinen van het provinciaal domein Puyenbroeck zijn slechts 
toegelaten nadat een machtiging voor opstijgen vanuit het provinciaal domein Puyenbroeck werd 
verkregen.  
 
 
Artikel 2: deze machtiging wordt verleend door de directeur van de directie Sport en 
Recreatiedomeinen mits melding aan de bevoegde gedeputeerde.  
De machtiging is voor één kalenderjaar (1 jan – 31 dec) geldig en wordt verleend tegen een bedrag 
van € 50,00/ballon te betalen op rekening van het provinciaal domein Puyenbroeck. Ongeacht de 
datum van de aanvraag en het aantal ballonvaarten blijft er steeds € 50,00/piloot/kalenderjaar 
verschuldigd.  
 
 
Artikel 3: de machtiging tot opstijgen kan geweigerd worden om redenen van openbare orde, in functie 
van de werking van het provinciaal domein Puyenbroeck, bij noodwendigheden,…  
Om diezelfde redenen kan een verkregen machtiging door de verlenende instantie ingetrokken 
worden. De machtiging moet voorgelegd worden aan elke bevoegde persoon die erom verzoekt.  
 
 
Artikel 4: het opstijgen van luchtballons mag enkel vanaf percelen die hiervoor door het provinciaal 
domein Puyenbroeck ter beschikking gesteld worden. Er mag enkel opgestegen worden op een 
gedeelte van het multifunctioneel grasterrein, naast parking 2, tussen zonsopgang en zonsondergang 
(zone aangeduid op plan). Het niet ter beschikking zijn van deze opstijgplaats kan nooit aanleiding 
geven tot schadevergoeding.  
 
 
Artikel 5: volgende voorwaarden moeten vervuld worden om een machtiging tot opstijgen vanuit het 
provinciaal domein Puyenbroeck te verkrijgen: 

 
- in het bezit zijn van een geldige vergunning van het Bestuur der Luchtvaart voor het uitvoeren 

van ballonvaarten 
- naleven van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de regeling van de 

luchtvaart 
- in het bezit zijn van een verzekering waarbij de risico's voor schade aan derden (personen & 

goederen) wordt verzekerd 
- gebruik maken van een branddeken om het bruin schroeien van het gras te voorkomen 
- het ter beschikking hebben van voldoende brandblusmiddelen 
- gebruik maken van een ventilator met veiligheidsklep 
- tijdens het ventileren en opstoken van de ballons de toeschouwers op een veilige afstand 

houden 
- mensen die helpen met het klaarmaken en opstijgen, grondig briefen 
- de luchtballons steeds vastleggen aan de wagen tijdens het opblazen 
- niet overbodig rondrijden op de (gras)terreinen 
- geen hinder veroorzaken voor de andere gebruikers van het provinciaal domein Puyenbroeck 
- voorafgaand aan het opstijgen dient het immatriculatienummer dat op de ballon en in de 

vergunning van het Beheer der Luchtvaart vermeld staat, evenals de datum en het uur van 
opstijgen aan de wachtdienst meegedeeld te worden 

- de volgorde van aankomst op het opstijgterrein bepaalt de volgorde van opstijgen 
- bij brand of het vermoeden van enig incident moeten brandweer, hulpdiensten en de 

wachtdienst van het provinciaal domein Puyenbroeck onmiddellijk verwittigd worden met 
minimaal vermelding van de locatie, de aard van het incident en het vermoedelijk aantal 
slachtoffers 

- het grasterrein naast parking 2 kan enkel betreden worden met voertuigen die rechtstreeks 
met de ballonvaart te maken hebben. Voertuigen van passagiers e.d.m. dienen op parking 2 
te parkeren. 

 


