
Gent krijgt eigen pretpark ‘Pierlalaland’ op
domein Blaarmeersen

Na de zomer van 2018 starten in het huidige Sport- en Recreatiedomein De
Blaarmeersen ingrijpende werken, om het hele domein om te vormen tot een
spectaculair pretpark. Het pretpark, dat de naam 'Pierlalaland' krijgt, zou klaar zijn
tegen 2020. In een deel van het park komt een kleine zoo met exotische dieren.

Gentenaars en mensen uit de nabije omgeving die graag een attractiepark bezoeken,
moeten daar tegenwoordig te ver voor rijden. Er is al lang nood aan een groot
ontspanningscomplex in de regio en daar wil de Stad Gent een oplossing voor bieden.
Het was even zoeken naar een geschikte locatie en een exploitant, maar na overleg met
zakenpartner en medebeheerder Farys bleek Sport- en Recreatiedomein De
Blaarmeersen de ideale bestemming voor dit grootscheepse project.



'Het themapark krijgt de naam ‘Pierlalaland’; een eerbetoon aan Luk De Bruyker of
‘Pierke Pierlala’, die enkele weken geleden nog werd verkozen tot Dé Strafste
Gentenaar. Jong en oud zal zich kunnen uitleven op tientallen typisch Gentse
attracties, zoals de Slingerstrop, de Tierenteyn Terror, de Gentsche Bieste en de
Niagara Neuzenval.'

— Daniel Termont, burgemeester

In een deel van het park komt een kleine zoo met exotische dieren zoals leeuwen (er
staat niet voor niks een leeuw in het Wapen(schild) van Gent), beren en giraffen. Gent
had lang geleden al een zoo, in de Muinkwijk nabij Gent-Zuid, maar die sloot al in 1905
de deuren.

'Het park dat Gent ademt, gecombineerd met de groene omgeving, wordt een
nieuwe toeristische trekpleister. Daarenboven leidt het recreatiepark meteen ook
tot extra werkgelegenheid in de regio: een 400-tal jobs, van dierenverzorger tot
attractiebediener.'

— Resul Tapmaz, schepen van Sport

Om de lancering kracht bij te zetten, loopt momenteel een actie op de Facebook-pagina
van de Stad Gent. Als u het bericht over ‘Pierlalaland’ deelt, maakt u kans op een van de
vijf levenslange abonnementen voor het pretpark.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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