
Vierde Loopomloop geopend in groenpool
Gentbrugse Meersen

Op zondag 6 mei 2018 is de nieuwe Loopomloop Gentbrugse Meersen ingehuldigd

tijdens de vijfde editie van de Boterkoekenloop. Het is de vierde loopomloop die

in Gent wordt geopend samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en Sport

Vlaanderen.

De route van 5,4 kilometer loopt door de groene long van Gentbrugge, langs

weidelandschappen, meersen en bossen en bestaat uit 77 % onverharde paden, uit bosgrind en

gras.

De start bevindt zich aan de parking van de sporthal Driebeek (Driebeekstraat Gentbrugge) en

de route strekt zich verder uit over de prachtige natuur van de Gentbrugse Meersen. Dit gebied

werd stap voor stap omgetoverd tot een echte groenpool waar Gentenaars naar hartenlust

kunnen wandelen, spelen, fietsen, …

#Lopeningent

http://persruimte.stad.gent//165099-vijfde-editie-van-de-boterkoekenloop-op-zondag-6-mei-2018


Elk jaar opnieuw neemt het aantal lopers toe. Om deze trend groeikansen te blijven geven, zet

Gent sterk in op lopen. De Claeys Bouüaertoute, de heraangelegde Drieleienroute, de Schelde-

Liedermeersroute, het doortrekken van de trimpiste en de aanpassing naar een exacte

vijfkilometerroute rond de Watersportbaan zijn enkele realisaties van de voorbije jaren. Alle

info over Lopen in Gent: www.stad.gent/lopeningent

'Tijdens de Boterkoekenloop stellen we de nieuwe loopomloop Gentbrugse
Meersen voor. Een prachtige manier om deze groenpool te komen ontdekken.
We blijven de komende jaren inzetten op nieuwe parcours en het motiveren
van lopers.'
—   Resul Tapmaz, schepen van Sport  

Overzicht looproutes

In Gent en de omliggende gemeenten hebben zowel de geoefende als de beginnende lopers

keuze uit een breed gamma aan looproutes:

1. De Drie Leienroute Drongen: 10,7 km

2. Loopomloop Schelde – Liedermeersroute Ledeberg Merelbeke: 6,8 km

3. Loopomloop Destelbergen: 3,7 km/6,5 km

4. Loopomloop Claeys Bouüaert / Mariakerke: 2,3km/3,3km/4,6 km en 5,8 km

5. Looppiste Blaarmeersen: 5,7 km (de fit-o-meter volgt grotendeels hetzelfde traject)

6. Loopomloop Gentbrugse Meersen: 5,4 km

7. Loopomloop Watersportbaan: 5 km

8. Looppiste en routenetwerk Henri Story – Nieuw Gent: 2889 m

9. Looppiste Rozebroeken Sint-Amandsberg: 1068 m

10. Looppiste Sint-Gerolfstraat Drongen: 970 m

11. Looppiste Lourdes Oostakker: 725 m

12. Looppiste E. Hielstraat Gentbrugge: 300 m

Provincie Oost-Vlaanderen en Sport Vlaanderen ondersteunen

Elke gemeente of stad die een loopomloop wil aanleggen, krijgt de startzuil en de wegwijzer- en

afstandsplaatjes. De gemeente plaatst dan zelf de bewegwijzering en het startzuil en staat in

voor een regelmatige controle en onderhoud van het looppad.

http://www.stad.gent/lopeningent


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

'Steeds meer sporters willen zelf kiezen waar, wanneer en met wie ze sporten.
Provincie Oost-Vlaanderen speelt graag in op deze nieuwe tendens en
ondersteunt in samenwerking met Sport Vlaanderen de steden en gemeenten
met de aanleg van uniform bewegwijzerde loopomlopen in een
natuurvriendelijke omgeving. Gent was de eerste stad waar dit project
gerealiseerd werd.'
— Hilde Bruggeman, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen

Deze loopomloop is in 2017 voor 50% door de provincie ondersteund. Sedert 2018 werden alle

bevoegdheden inzake sport van provincie overgedragen naar Vlaanderen.

Informatie

Elvira Verleyen, communicatiemedewerker Sportdienst, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, gsm.

0478 78 99 86, e-mail elvira.verleyen@stad.gent

Tanja Moens, promotieverantwoordelijke Sport Vlaanderen, Zuiderlaan 13, 9000 Gent, tel.

09 243 12 84, e-mail tanja.moens@sport.vlaanderen.be

Hilde Bruggeman, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000

Gent, tel. 09 267 82 55, e-mail hilde.bruggeman@oost-vlaanderen.be

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

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 53 58, e-mail: schepen.coddens@stad.gent
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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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