
Deel je favoriete looproutes in Gent via
Runamic

Bouw zelf mee aan de leukste looproutes in Gent door van 19 tot 26 mei je

favoriete looproute te delen via Runamic. Als iedereen zijn favoriete looproutes

deelt, krijg je op één week tijd een goed zicht op de loopmogelijkheden binnen de

hele stad en de omliggende gemeenten.

Overtuig je buren, vrienden en familie en deel je routes

'Lukt het je om samen met je wijk 100 keer te gaan lopen in 1 week?', die oproep lanceren de

UGent, Sport Vlaanderen en de Stad Gent. Het doel is om de mooiste looproutes van Gent in

kaart te brengen met behulp van de loopcommunity.



Iedereen kan eenvoudig via de smartphone of gps een favoriete route afleggen en toevoegen op

de website www.runamic.be. Elke dag volgt er via de website een update van hoe het netwerk

zich opbouwt, om te kunnen inschatten waar de nog niet belopen regio’s zich bevinden. Lopers

kunnen onder meer aangeven of het om een drukke of rustige route gaat, of de route geschikt is

voor 's avonds en 's nachts, in welke mate de route verhard is, ...

Runamic

Runamic is een loopapp die routes op maat uitstippelt door alle straten van een stad. Om de

kwaliteit van de routes te verbeteren, willen we weten welke routes echt goed beloopbaar zijn en

welke beter vermeden worden. Lopers kunnen een bestaande of nieuwe looproute in .gpx/.fit

formaat uploaden via de Runamic website. Het aantal uploads is onbeperkt. Hoe doe je dat? Dat

lees je op www.runamic.be

#lopeningent

Ontdek nog meer info over looproutes, loopervaringen en andere apps op de  Lopen in Gent

website. De Runamic testweek is een organisatie van UGent, Sport Vlaanderen en de Stad Gent.

https://stad.gent/sport/lopen-gent/loopapps-en-websites
http://www.runamic.be/
http://www.runamic.be/


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.

'Onder de noemer #lopeningent worden de laatste jaren regelmatig nieuwe
looproutes bewegwijzerd en aangelegd. Nu gaan we een stap verder en
brengen met hulp van de UGent alle mogelijke looproutes in kaart. Mensen
zijn gewoontedieren: ze nemen vaak dezelfde routes, terwijl er zoveel te
ontdekken valt. Runamic wil het lopers makkelijk maken om nieuwe paden te
verkennen.'
—  Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Ook buiten beleef je meer

Deze actie sluit ook nauw aan bij de campagne 'Ook buiten beleef je meer', waarbij

buitensporten de volledige maand mei in de kijker staan. #sportersbelevenmeer

Informatie
Steven Verstockt, Ugent, Technologiepark Zwijnaarde 19, AA-tower, 9052 Zwijnaarde, tel. 09

331 49 48 , e-mail steven.verstockt@ugent.be

Philippe Van de velde, Sport Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, tel. 09 243 12 80, e-mail

philippe.vandevelde@sport.vlaanderen

Elvira Verleyen, Sportdienst, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, gsm. 0478 78 99 86, e-

mail elvira.verleyen@stad.gent

Bevoegd

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
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