LOSSEN, LADEN en PARKEREN OP HOOGVELD
voor de gebruikers van het Paviljoen, Landhuis en Hoeve
Beste verantwoordelijke van de groep,
Hoogveld biedt een groene, veilige en rustige omgeving aan, waar groepen zich kunnen ontspannen
genieten van de natuur. Om het laden, lossen en parkeren in goede banen te leiden en om
overbodige en storende verkeersbewegingen te vermijden, hebben we het volgende systeem
uitgewerkt.

Toegankelijkheid en parkeermogelijkheden
Er zijn twee dreven die toegang bieden tot het domein Hoogveld:
•
•

Dreef 1 (Oostzijde van het domein) ligt het dichtst bij het op- en afrittencomplex van de E403
en biedt toegang tot de Hoogveldparking.
Dreef 2 (Westzijde van het domein) enkel te gebruiken voor wie op het Kasteel verblijft.

!!! Het is strikt verboden om te stationeren of te parkeren in beide dreven.
Er zijn twee parkeermogelijkheden:
•
•

De Hoogveldparking : een parking met beperkte capaciteit op het domein zelf. Parkeren is er
daarom enkel toegelaten mét een ticket (zie verder). De parking is bereikbaar via dreef 1.
De Carpoolparking : een parking (in feite: doodlopende weg) net buiten het domein ter
hoogte van de Ruddervoordsestraat en de toegang tot dreef 1.
!!! Bussen zijn verplicht gebruikt te maken van deze carpoolparking en hebben geen toegang
tot het domein.

LOSSEN EN LADEN van de bagage: iedereen mag gebruik maken van de Hoogveldparking
via dreef 1 om de bagage te lossen of te laden. Indien de Hoogveldparking echter volzet is, moét men
gebruik maken van de carpoolparking.
!!! Het gebruik van de dreef voorbij de parking om te lossen en te laden is niet toegelaten, met
uitzondering van de verantwoordelijken van de groep, rolstoelgebruikers (en hun begeleider) en
personen die zeer beperkt zijn in het stappen.

PARKEREN: op één van beide parkings, afhankelijk van het feit of men al dan niet een ticket heeft.
De parkeertickets worden samen met de sleutel afgegeven aan de verantwoordelijke van de groep
bij het begin van het verblijf. Elke groep die op het domein verblijft, krijgt een beperkt aantal
parkeertickets voor de Hoogveldparking ter beschikking, rekening houdend met de grootte van de
groep en totale bezetting van het domein. De verantwoordelijke beslist zelf over hoe de
parkeertickets verder worden verdeeld binnen de eigen groep. De parkeertickets moeten op een
duidelijk zichtbare plaats worden gelegd, ter hoogte van de voorruit van de auto.
Het zou goed zijn, om in de mate van het mogelijke, de mensen van je groep op voorhand op de
hoogte te brengen van dit systeem van lossen, laden en parkeren. Dit om onnodig heen en weer
rijden in de dreven te beperken.
Wij danken je voor je begrip en je bereidheid om mee te werken.
Wist je dat: Carpoolen een milieuvriendelijke manier is om parkeerproblemen op te lossen!

