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Grootste skatepark van België opent met
demonstraties en livestream

Het grootste skatepark van België, aan de Watersportbaan in Gent, opent op

zaterdag 18 juli 2020 met tal van demonstraties en een livestream van 14.30 tot 17

uur, te volgen via Facebook. Het skatepark biedt voor elk wat wils, van skaters tot

rolschaatsers, BMX'ers en freerunners. Zij zijn deze zomer elke dag welkom,

maar reserveren is verplicht.

Showcase en initiaties

Het skatepark aan de Watersportbaan wordt zaterdag 18 juli 2020 officieel geopend.

Gentenaars krijgen meteen de kans om het skatepark uit te testen, want van 12.30 tot 14 uur

zijn er initiatielessen in verschillende disciplines, van skateboarden tot BMX'en. Inschrijven is

verplicht.

⏲

https://www.facebook.com/GentSport/


'Met een oppervlakte van meer dan 4.000 m² wordt het skatepark het grootste
openluchtskatepark van het land en het op twee na grootste van Europa. Maar
niet alleen de grootte telt. Dat de Gentse urban sportgemeenschap zelf het
park mee hielp ontwerpen én ook na de opening mee met ons zal zorgen dat
alles hier op rolletjes loopt, is voor ons een grote meerwaarde.'
— Sofie Bracke, Gents schepen van Sport

Van 14.30 tot 17 uur staat er een showcase en skatewedstrijd op het programma. Bekende

sporters geven het beste van zichzelf op het gloednieuwe terrein. Omwille van de

coronamaatregelen zijn maximaal 200 toeschouwers toegelaten, en is inschrijven verplicht. Om

iedereen te laten meegenieten, is er ook een livestream van het evenement, te volgen via de

Facebookpagina van Gent Sport.

De openingsdag: praktische informatie en inschrijvingen

https://www.facebook.com/GentSport/
https://stad.gent/nl/sport/nieuws-evenementen/opening-skatepark-blaarmeersen


Elke dag open, coronaproof

Deze zomervakantie is het skatepark vanaf 18 juli elke dag open voor iedereen die er gebruik

van wil maken, maar vanwege de coronamaatregelen is reserveren verplicht. Dat gebeurt per

tijdsblok van twee uur, individueel of voor groepen tot 6 personen. Er zijn op elk moment

maximaal 200 sporters toegelaten, en nog een extra 50 voor de aparte 'kiddy area'.

https://persruimte.stad.gent/images/359020
https://persruimte.stad.gent/images/359019
https://persruimte.stad.gent/images/359018
https://persruimte.stad.gent/images/359017


Reserveren gebeurt online en kan vanaf vandaag, dinsdag 14 juli. Wie gereserveerd heeft,

brengt zijn e-ticket mee. Voor 25 procent van de plaatsen kunnen sporters ook ter plaatse een

ticket krijgen. Het skatepark wordt afgesloten met hekken, medewerkers van Farys zien erop

toe dat enkel sporters met een ticket het skatepark ingaan.

Zeven zones, voor elk wat wils

Reserveren kan vanaf 14 juli via deze website

https://blaarmeersen.eventsite.be/page/128/Skate_park/
https://persruimte.stad.gent/images/359016
https://persruimte.stad.gent/images/359015
https://persruimte.stad.gent/images/359014
https://persruimte.stad.gent/images/359012


Het skatepark bevindt zich tussen het Huis van de Sport en de Topsporthal aan de

Blaarmeersen, en is met 4.000 vierkante meter het grootste skatepark van België en het op twee

na grootste skatepark van Europa. Het park bestaat uit zeven zones en biedt voor elk wat wils,

van skaters tot rolschaatsers, inlineskaters en BMX'ers. Er is ook een zone voor freerunners en

een ovalen track voor roller derby.

'Wij sprongen 17 jaar geleden gewoon op het voetpad, buiten een paar
toestelletjes aan het Zuid was er niets in Gent. De skaters vragen al 3
generaties om een park zoals dit. Maar na lang wachten, hebben we nu echt
de lotto gewonnen.'
— Nick Steenbeke, skater

De urban sportgemeenschap in Gent werd nauw betrokken bij het ontwerp van het skatepark.

Het is ook dankzij hen dat het park er is gekomen. De Stad Gent zal daarom met de sporters

blijven in dialoog gaan om te zorgen voor een goeie dynamiek.

Samenwerking

De bouw van het skatepark startte in oktober 2019, en is een samenwerking van de Stad Gent

en Farys, met de steun van Sport Vlaanderen. Farys staat in voor het onderhoud, de Stad Gent

en Farys werken samen voor het beheer. De bouw kost 1.806.627,72 (excl. btw), Sport

Vlaanderen betaalt daarvan 698.368 euro.

'Veel sport - en ook veel topsport - begint op een plaatselijk speelpleintje of
gewoon op straat. Samen met Sport Vlaanderen zetten we in op deze meer
hippe en urban vormen van sport om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te
prikkelen en te inspireren. Dit immense skatepark is een ideale
ontmoetingsplek en wie weet ook een broeihaard van opkomend
topsporttalent.'
— Ben Weyts, Vlaams minister van Sport

Het ontwerp is van het Franse architectenbureau Constructo in samenwerking met het

Brusselse B-ILD. De hoofdaannemer is de firma Stadsbader uit Harelbeke. De eigenlijke

skatehindernissen werden uitgevoerd door Concrete Dreams.

Alle praktische informatie over de inrichting van het skatepark

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


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.
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