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Van Blaarmeersen tot sporthallen, Gent bereidt
zich voor op veilige sportzomer

Ook sportieve Gentenaars kunnen zich deze zomer op een veilige manier uitleven.

Zo heropenen de Blaarmeersen met een reservatiesysteem en een grotere strand-

en zwemzone. De sporthallen doen voor het eerst de deuren open in juli en ook

enkele zwembaden zullen deze zomer uitzonderlijk openen, als de maatregelen

dat toelaten.

Blaarmeersen

Onder de naam 'Sporten in uwe kot(é), ook deze zomer' zorgt de Stad voor een aangepast en

veilig sportief aanbod. Ook zwemmen of zonnebaden in de Blaarmeersen behoort tot de opties.

Gentenaars die op zeker willen spelen, reserveren best hun plekje aan het strand op voorhand.

Om op het domein alles veilig te houden, worden zowel de strandzone als zwemzone vergroot

zodat bezoekers voldoende afstand kunnen houden. Aan de ingangen komen verschillende

dispensers met alcoholgel en er zal eenrichtingsverkeer gelden waar mogelijk.
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Zowel in juli als augustus zullen bezoekers elke donderdagavond van 18 tot 20 uur lange

afstanden kunnen zwemmen. Watersportclubs kunnen elke dag terecht op de Blaarmeersen

voor trainingen, maar moeten ook eerst reserveren. Sportverenigingen kunnen het

boogschietterreintje en omnisportveldje gratis reserveren voor hun buitensporttrainingen.

'We zetten alles op alles om Gentenaars die voor een staycation kiezen te
laten sporten in hun kot(é), ook deze zomer. Een baantje trekken in het
zwembad, basketballen in de plaatselijke sporthal of luieren op het
Blaarmeersenstrand? Het kan allemaal.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Indoorsporthallen

Normaal gezien zijn in juli behalve Lago Rozebroeken alle indoorsporthallen uitsluitend

geopend voor sportkampen. Uitzonderlijk zullen dit jaar in juli verschillende sporthallen open

zijn voor individueel of groepsgebruik, en dat tot 22 uur in plaats van 18 uur. Driebeek,

Keiskant, Wolfput, Tondelier en Lago Rozebroeken zijn open van 29 juni tot 4 juli, Driebeek,

Hekers, Neptunus, Tondelier en Lago Rozebroeken van 6 tot 11 juli, Driebeek, Keiskant,

Wolfput, Tondelier en Lago Rozebroeken van 13 tot 18 juli, Keiskant, Wolfput, Tondelier, Lago

Rozebroeken van 20 tot 25 juli, en Bourgoyen, Driebeek, Keiskant, Tondelier en Lago

Rozebroeken van 27 juli tot 1 augustus. In augustus openen alle sporthallen volgens de normale

uren.

Zwembaden

Als zwembaden vanaf 1 juli de toelating krijgen om te openen, dan biedt de Stad Gent deze

zomer extra zwemmogelijkheden aan. Zo zal het Stropzwembad in juli en augustus open zijn, en

zwembad Van Eyck van 1 juli tot 8 augustus. Lago Rozebroeken zal de deuren openen op 1 juli

en dat de hele zomer lang. Om alles veilig te houden, wordt daar het aantal zwemmers beperkt

en wordt er gewerkt met verplichte reservatie en tijdssloten.

Skatepark

Op zaterdag 18 juli opent het gloednieuwe skatepark aan de Blaarmeersen. Als de huidige

coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, zal er gewerkt worden met een reservatiesysteem

dat het aantal skaters per tijdsblok beperkt.

https://stad.gent/nl/blaarmeersen/skatepark-gent


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Contact

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent

Wim Vandendriessche, directeur Sportdienst, tel. 09 266 81 38, e-mail

wim.vandendriessche@stad.gent

Bevoegd

Voor alle informatie over de sportieve zomer in Gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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