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Reglement voor het privaat domein POLDERWIND 

in beheer van Rode Kruishotel vzw 
  

 

Definities 

 

Artikel 1: Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

 

1. domein Polderwind: het privaat domein Polderwind, het zorghotel, de groene ruimtes rond het zorghotel en wa-

terplas, de waterplas, de toegangswegen, de wandelpaden, de parkings en alle aanhorigheden die Rode Kruishotel 

vzw als uitbater beheert; 

2. Wandelpad: wandelpaden rond de waterplas en de rest van het domein Polderwind dat voor het publiek toegan-

kelijk is;  

3. Gast Zorghotel: elkeen die gebruik maakt van het zorghotel op het domein Polderwind en als dusdanig inge-

schreven staat bij Rode Kruishotel vzw (reserveringsbeheer) of bij de professionele organisatie waarmee Rode 

Kruishotel een samenwerkingsovereenkomst heeft;  

4. Gast Recreatie: elkeen die gebruik maakt van de recreatiefaciliteiten op het domein Polderwind en als dusdanig 

ingeschreven staat bij Rode Kruishotel vzw of bij de professionele organisatie waarmee Rode Kruishotel een samen-

werkingsovereenkomst heeft; 

5. Bezoeker: elkeen, anders dan Gast Zorghotel of Gast Recreatie, die zich op het domein Polderwind bevindt, on-

geacht de reden voor diens aanwezigheid;  

6. domeinbeheerder: Rode Kruishotel vzw; 

 

Toepassingsgebied 

 

Artikel 2: Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling is dit reglement integraal van toepassing op het volle-

dig domein Polderwind.   

 

Acceptatie toepassing reglement 

 

Artikel 3: Door hun loutere aanwezigheid op het grondgebied van het domein Polderwind verklaren de Gasten 

Zorghotel en Gasten Recreatie en Bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig regle-

ment. De Gasten Zorghotel, de Gasten Recreatie en Bezoekers dienen onverwijld gevolg te geven aan alle richtlijnen 

en onderrichtingen die door het domein- of veiligheidspersoneel of de civiele en politionele hulp- en veiligheids-

diensten gegeven worden.  

 

Toegangsuren domein Polderwind 

 

Artikel 4. Het domein Polderwind is slechts toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang, behalve :  

 voor de Gasten Zorghotel;  

 voor wie toegang moet nemen om toeleveringsredenen of om dienstredenen voor het zorghotel en de re-

creatiefaciliteiten op het domein Polderwind;  

 voor de personen die via het domein Polderwind toegang hebben tot aanpalende percelen en met wie in 

dat verband een erfdienstbaarheidsovereenkomst bestaat;   
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Het al dan niet gemotoriseerd verkeer voor onderhoud, het toezicht en de politie- en hulpdiensten tijdens hun op-

drachten is te allen tijde toegelaten op het domein Polderwind. 

  

Inperkende toegangsregels en – voorwaarden 

 

Artikel 5. Rode Kruishotel VZW kan bij noodweer, risico op calamiteiten of brandgevaar steeds nadere toegangsre-

gels en -voorwaarden opleggen, daaronder inbegrepen het ontraden, verbieden of onmogelijk maken van de 

toegang tot het domein of een gedeelte ervan.  

 

Toegankelijkheidsregels op het domein Polderwind 

 

Artikel 6. De Bezoeker van domein Polderwind heeft uitsluitend toegang tot:   

  

 de voor het publiek opengestelde paden: dit betekent de wandelpaden met bijhorende zitbanken; 

 de publiek toegankelijke ruimtes van het zorghotel (concreet: het restaurant, bar/lounge en sanitair) 

 

Artikel 7. De Gast Recreatie van domein Polderwind heeft uitsluitend toegang tot:   

 

 de locaties waar de recreatiefaciliteiten op het domein zich bevinden en dit onder het beheer en de instruc-

ties van Rode Kruishotel VZW of de professionele organisatie waarmee Rode Kruishotel een 

samenwerkingsovereenkomst heeft; 

 de publiek toegankelijke ruimtes van het zorghotel (concreet: het restaurant, bar/lounge en sanitair) 

 

Artikel 8: 

 

a) Het Wandelpad is uitsluitend en alleen toegelaten voor voetgangers en (gewone of elektrische) rolstoel-gebrui-

kers. 

 

Als uitzondering op deze regels onder artikel 6 tem 8a) geldt de toegankelijkheidsregels in het kader van onder-

houd en toezicht op het domein Polderwind of om dienstredenen.  

 

b) Het wordt ontraden om het Wandelpad te gebruiken bij ijzel, sneeuw en overvloedig regenval. De Domeinbe-

heerder kan in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik in deze omstandigheden en voor 

de eventuele gebeurlijke ongevallen. 

 

Artikel 9. Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op het domein Polderwind, 

en dit te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het goed bestemd is.  

Iedere Bezoeker en Gast Zorghotel en Gast Recreatie van het domein Polderwind is te allen tijde verplicht de bepa-

lingen inzake openbare orde en zeden, rust en veiligheid na te leven.  

 

Begeleiding van honden 

 

Artikel 10. Op het domein Polderwind moeten honden aan een fysiek zichtbare leiband gehouden worden.  

De begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van de hond onmiddellijk op te ruimen.  

 

 

 

Toegang en gebruik parkings  

 

Artikel 11. Parkeren is enkel toegestaan op de daartoe ingerichte en aangeduide parkeerplaatsen.  

Parking 1 is enkel toegankelijk voor de Gasten Zorghotel. 

Parking 2 is toegankelijk voor de Gasten Recreatie en voor de Bezoekers. 
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Artikel 12. Het is verboden te overnachten in de auto, kampeerauto, kampeeraanhangwagens, tenten en dergelijke. 

 

Toegang waterplas 

 

Artikel 13. De waterplas op het domein Polderwind is uitsluitend en alleen toegankelijk voor de Gasten Zorghotel 

en de Gasten Recreatie.   

 

Artikel 14. De waterplas is voor de Gasten Zorghotel en de Gasten Recreatie enkel toegankelijk op de plaatsen waar 

‘toegang’ uitdrukkelijk aangeduid is of mits toelating en onder begeleiding van de Domeinbeheerder.  

Daar waar toegelaten mogen kinderen jonger dan 12 jaar de waters enkel betreden onder bestendig toezicht en 

verantwoordelijkheid van een meerderjarige toezichthoudende persoon. 

 

Artikel 15. Bij vriesweder is het verboden om zich op het ijs (ongeacht de dikte) van de waterplas te begeven.  

 

Artikel 16. De Domeinbeheerder kan te allen tijde de toegang tot de waterplas ontzeggen. 

 

Artikel 17. Het is verboden voorwerpen in het water te gooien. 

 

Hengelen 

 

Artikel 18. Vissen in de waterplas is uitsluitend en alleen toegelaten voor de gasten en enkel op de aangeduide 

plaatsen.  

 

Respecteren van het karakter, properheid en netheid van het domein 

 

Artikel 19. Het is verboden eender welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijke karakter van het domein 

Polderwind zou worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan eender 

welke roerende en onroerende installaties en voorwerpen hetzij aan de beplantingen, de gewassen, de vruchten, de 

bodem en de fauna en flora.  

 

Artikel 20. Zonder uitdrukkelijke toelating van de Domeinbeheerder is het verboden ontploffings- of elektrische 

motoren of op andere wijze aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te gebruiken, waaronder maar niet 

beperkend telegeleide voertuigen, vliegtuigen, drones of vaartuigen. Het laten opstijgen van wens- en speelgoed-

ballonnen is verboden.  

 

Artikel 21. Het is verboden luidruchtige muziek te laten spelen, elektronisch versterkte muziek te gebruiken, geluid 

via elektronische communicatiemiddelen te produceren of een of ander geluidshinder te veroorzaken, waardoor de 

rust en sereniteit op het domein Polderwind wordt verstoord. 

 

Artikel 22. Het is verboden dieren en planten op het domein achter te laten, eender welk voedsel voor dieren achter 

te laten, te deponeren of te werpen, dieren te voederen of dieren op het domein Polderwind onbewaakt te laten 

rondlopen.  

 

Artikel 23. Het is verboden om voorwerpen of zaken, die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin begrepen 

afvalstoffen en afvalwaters, op het domein Polderwind achter te laten.  

 

Artikel 24. Bij de voorziene afvalmanden, bestemd en aangeduid voor selectief afval, mogen enkel de aangeduide 

geselecteerde afvalstoffen gedeponeerd worden.  

Het is verboden de voorziene afvalmanden te gebruiken om zich te ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen.  

 

Artikel 25. Het is verboden eender welk vuur aan te leggen tenzij op de specifiek hiertoe toegestane plaatsen na 

uitdrukkelijke toelating van de Domeinbeheerder.  
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Artikel 26. Onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake is het verboden om 

eender welk vuurwerk te ontsteken, af te steken of tot ontploffing te brengen of gebruik te maken van voetzoekers, 

thunderflashes, lichtinstallaties, lasers en lichtstralen, knal- en/of rookbussen.  

 

Artikel 27. De speeltoestellen zijn slechts toegankelijk voor de Gasten Zorghotel en Gasten Recreatie. Het is verbo-

den de speeltoestellen, speelzones, strand en de zandbakken bedoeld om in te spelen voor een ander doeleinde te 

gebruiken of te bevuilen.  

 

Artikel 28. Onverminderd de bepalingen betreffende de ambulante handel is het verboden op het domein Polder-

wind te leuren, koopwaar uit te stallen of te verkopen, of bij wijze van reclame aan te bieden. Het is verboden flyers, 

strooibiljetten, drukwerk en reclame van welke aard ook, in het domein aan te brengen, uit te delen, te verkopen, te 

verspreiden, weg te werpen of achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen.  

 

Toelating afwijkingen   

 

Artikel 29. De Domeinbeheerder kan, al of niet mits het opleggen van bepaalde voorwaarden, afwijkingen op de 

bepalingen in dit reglement toestaan en mits dergelijke afwijking en de bijkomende voorwaarden uitdrukkelijk 

schriftelijk worden bevestigd door de Domeinbeheerder. De aanvraag voor deze afwijking moet schriftelijk en min-

stens drie maanden voor de geplande datum bij de Domeinbeheerder ingediend worden.  

 

Artikel 30. In het kader van de eigen exploitatie door de Domeinbeheerder voor socio-culturele, sportieve, recrea-

tieve en wetenschappelijke doeleinden kan de Domeinbeheerder specifieke afwijkingen van langere duur toestaan 

en bijzondere voorwaarden opleggen, evenwel beperkt tot een gedeelte van het domein Polderwind en mits duide-

lijke informatie en signalisatie. 

 

 


