
Officiële opening nieuwe fietsers- en
voetgangersbrug aan de Watersportbaan

Op woensdag 12 oktober werd de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug
over de zijarm van de Watersportbaan officieel ingehuldigd. De nieuwe
brug geeft fietsers en voetgangers een verkeersluwe en rechtstreekse
verbinding met de Verenigde Natieslaan via de Yachtdreef.

Sport

De brug verbindt de loods van de Koninklijke Cano Club Gent in de Yachtdreef met het
voet- en fietspad rond de Watersportbaan, wat heel wat voordelen voor watersportclubs
biedt. Zo kunnen trainers en volgers van roeiwedstrijden dankzij de brug de boten
gewoon vanop de fiets volgen langs de volledige oever.

De brug heeft ook een invloed op de lopers, want ze verlengt de Finse looppiste. In 2010
werd de exacte lengte van de trimpiste opgemeten door een spin-off van de Universiteit
Gent. Op basis van de resultaten van deze meting sneuvelde de stadslegende dat een
rondje Watersportbaan vijf kilometer zou bedragen.



Door het schorspad een bocht te laten maken over het gras vlak bij de brug en verder
weer te laten aansluiten op het bestaande pad, wordt de piste nu 33 meter langer. Een
rondje zal zo exact vijf kilometer zijn, en geen 4.967 meter zoals vroeger. De trimpiste is
een realisatie van de sportserviceclub Panathlon samen met de Stad Gent.

Stadsregionaal Fietsroutenetwerk

De realisatie van de brug kadert bovendien in het streven van de Stad Gent om een
uitgebreid Stadsregionaal Fietsroutenetwerk uit te rollen. Dat netwerk heeft als doel de
fietsroutes in de stad en tussen stad en randgemeenten optimaal te verbinden, zodat
fietsers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

Werken

De realisatie van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de zijarm van de
Watersportbaan startte op 15 februari 2016, op vraag van de watergebonden sportclubs
die actief zijn op de Watersportbaan. De vorm van de solide betonnen brug refereert naar
de vorm van een kano, een duidelijke link met de vele watergebonden (en andere)
sportactiviteiten op en rond de watersportbaan. De inhuldiging gebeurde door Resul
Tapmaz, schepen van Sport, en Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit.

Informatie
Vanessa De Vuyst, Coördinator Publiekswerking Sportdienst, tel. 09 266 80 00, gsm
0473 56 33 82, e-mail vanessa.devuyst@stad.gent

Bevoegd

De heer Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 50 97, e-mail:
schepen.watteeuw@stad.gent

De heer Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen,
Gezondheid en Sport, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 26, e-mail:
schepen.tapmaz@stad.gent

mailto:schepen.tapmaz@stad.gent
mailto:schepen.watteeuw@stad.gent
mailto:vanessa.devuyst@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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