
PARKBOS

Evenementenweide tot 10000 personen

Ruime porfierpaden voor vrachtverkeer

Ingang van het parkbos met ruime parking Extra zone voor grote evenementen

Indianenpaden in het wild



Parkbos

Het Parkbos ligt op de grens van Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem. De volledige groenpool is 1200 hectare groot. Variatie 
troef in het Parkbos: behalve bos vind je er ook moerasgebieden , speelnatuur, knotbomen, weidse graslanden en statige 
kastelen met imposante toegangsdreven. Een kruisbestuiving tussen rijke geschiedenis en nieuwe natuurontwikkeling, ideaal 
voor je volgende evenement of opname. De grote evenementenweide biedt heel wat mogelijkheden.

ADRES

Kortrijksesteenweg
9000 Gent

ROUTE

Met de wagen Met de lijnbus Met de trein

GPS coördinaten:  
Parkbos, Kortrijksesteenweg, 
9000 Gent

Buslijn 77 met halte Sint-Denijs-Westrem 
Grand Noble of Tram 1 tot aan Flanders 
Expo, waarna je verschillende buslijnen 
kan nemen (76, 77 of 78) tot aan het 
Parkbos

Station De Pinte ligt op 
wandelafstand van het Parkbos. 
Aan het station Gent-Sint-Pieters 
kan je fietsen huren en zo naar 
het Parkbos rijden.

PARKING

Maak gebruik van de randparkings:
• Parking Grand Noble: Kortrijksesteenweg 1177, 9051 Sint-Denijs-Westrem
• Parking Den Beer (Scheldevelde en de Zeven Dreven): op de rotonde op de N60, 9840 De Pinte
• Parking Maaltebruggepark: Buitenring-Zwijnaarde 420, 9051 Sint-Denijs-Westrem

PRIJZEN

Voor evenementen Voor filmopname/fotoshoot

0 - 500 bezoekers: 650 euro per dag
501 - 1000 bezoekers: 1000 euro per dag
1001 - 5000 bezoekers: 1500 euro per dag
> 5000 bezoekers: 2500 euro per dag
Opbouw- en afbraakdagen: 50% van de dagprijs

www.natuurlocaties.be.  
Ga naar filmloket - tarieven

CAPACITEIT
Maximaal 10 000 personen tegelijkertijd aanwezig op de evenementenweide.

FACILITEITEN

Geen elektriciteit, sanitair of afvoer voorzien. Water is wel beschikbaar.

VERHUUR-
PERIODE

Jaarrond, grote evenementen kunnen niet tussen 1 april en 30 juni.

CONTACT

Hannah Dermaux
info@focuslocaties.be

WEBSITE

www.natuurlocaties.be
www.natuurenbos.be/parkbos

 
GOOD TO 

KNOW

 Foodtrucks mogen niet koken met gas.

Prijzen zijn excl. BTW


