
Binnenkort octopussen in Gent?

Op vrijdag 27 april 2018 zal er een gigantische vlieger in de vorm van een octopus
zweven boven het Sint-Pietersplein. De kite van meer dan 30 meter zal te zien zijn
tussen 11 en 15 uur. De octopus moet Gentenaars warm maken voor het gratis
klimaatfestival ‘Gent aan Zee’ van de Stad Gent, dat op zondag 6 mei 2018
plaatsvindt in de Bijloke.

Octopussen in Gent?



Neen, zover is het niet. En als het van de Stad afhangt, zal het ook niet zo ver komen.
Tijdens het gratis klimaatfestival ‘Gent aan Zee’ op zondag 6 mei 2018 onderstreept de
Stad de noodzaak om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. Het doel? De zee én
haar charmante bewoners op afstand houden. Dat is nodig, want door de
klimaatopwarming smelt er alsmaar meer ijs op aarde, waardoor de zeespiegel stijgt en
het water haar opmars maakt.

Voor alle Gentenaars en bezoekers

Het evenement Gent aan Zee is vrij toegankelijk voor alle Gentenaars en bezoekers.
Verschillende organisaties zullen er aantonen dat duurzaam leven een inspirerende
uitdaging kan zijn voor iedereen. Bezoekers kunnen deelnemen aan interactieve
workshops, verhelderende lezingen of een klinkend debat. Of ze genieten van een
bruisende info- en boerenmarkt, zilte strandanimatie of de (h)eerlijke lokale keuken en
een streepje muziek… Want het is en blijft natuurlijk een festival.

Reuzenvlieger boven het Sint-Pietersplein

Om dit evenement extra in de kijker te zetten, zal er op vrijdag 27 april tussen 11 en 15
uur een gigantische vlieger in de vorm van een octopus te zien zijn boven het Sint-
Pietersplein. Omdat de vlieger meer dan 30 meter groot is, zal hij bevestigd worden aan
een elektrische deelwagen van BattMobiel. Aan de voet van de tentakels zal er een
strandhut staan op wieltjes, waar medewerkers van Gent aan Zee het evenement zullen
promoten.

European Green Capital Award

Tijdens Gent aan Zee gaat ook de publiekscampagne van start in aanloop naar de
verkiezing van de European Green Capital Award 2020. Gent prijkt op een shortlist van
slechts drie steden, naast Lahti (Finland) en Lissabon (Portugal). De verkiezing van de
groenste hoofdstad van Europa vindt plaats op 21 juni 2018. #EGCA2020

Praktisch

Gent aan Zee op zondag 6 mei 2018
Gratis klimaatfestival in de Bijloke (van 14 tot 20 uur)
De vlieger op vrijdag 27 april 2018
De vlieger van meer dan 30 meter zal aan de trekhaak bevestigd worden van een
elektrische wagen van BattMobiel. BattMobiel is een nieuwe Gentse organisatie die
elektrisch autodelen naar elke Gentse wijk brengt. Het vernieuwende concept biedt voor
elke verplaatsingsbehoefte een duurzamer alternatief.



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.

Informatie
Sofie Verhoeven, Dienst Milieu en Klimaat - Stad Gent, tel. 09 268 23 60, e-mail
sofie.verhoeven@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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