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Omloop Het Nieuwsblad zonder publiek, maar
nieuwe fietsroute verzacht de pijn

Omwille van de coronamaatregelen is er tijdens de Omloop Het Nieuwsblad op

zaterdag 27 februari 2021 geen publiek toegelaten. 'Gandrien', een nieuwe

fietsroute van 40 kilometer waar Iljo Keisse en Jesse Vandenbulcke aan

meewerkten, moet de pijn verzachten.

Zaterdag start het wielerseizoen met de voorjaarsklassieker de Omloop Het Nieuwsblad.

Omwille van de coronamaatregelen wordt geen publiek toegelaten aan de start en aankomst en

langs hellingen en kasseistroken. Om de pijn te verzachten, stelden de Stad Gent en Flanders

Classics een nieuwe fietsroute samen. Want het wielerseizoen begint niet toevallig in Gent. Tal

van plekken in en rond de stad ademen fietsgeschiedenis.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


We zijn dankbaar dat de Stad Gent een coronaproof alternatief heeft
uitgewerkt. De Gandrien-route is een aanrader voor iedereen die van de koers,
de fiets en vooral van Gent houdt. Of voor wie een unieke manier zoekt om
een van de wielerhoofdsteden bij uitstek te verkennen.
— Tomas Van Den Spiegel, CEO Flanders Classics

De mooie route, die de naam Gandrien kreeg, bundelt heel wat Gentse wielerweetjes, van het

centrum tot de deelgemeenten. De route is 40 kilometer lang en geschikt voor iedereen met een

voorliefde voor de koers. Iljo Keisse en Jesse Vandenbulcke maakten het traject compleet door

er hun favoriete Gentse sportplekjes aan toe te voegen.

De start van de Omloop volgen vanuit de zetel. Het zal mij, net als alle Gentse
wielerfans, zaterdag toch wat pijn doen. Maar volgend jaar maken we er
gewoon een dubbel wielerfeest van, daar ben ik van overtuigd. 
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Contact

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

Fiets de Gandrien en ontdek de Gentse wielergeschiedenis!
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https://stad.gent/nl/sport/nieuws-evenementen/fiets-de-gandrien


Bevoegd

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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