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Blaarmeersen klaar voor de zomer: vrije inloop
voor Gentenaars en uitgebreide zwemzone

De zomer duurt dit jaar extra lang op de Blaarmeersen, met redders die op mooie

dagen vanaf mei tot eind september ingezet kunnen worden. Een familiezone op

het strand, een uitgebreide zwemzone, rookvrije zones en vrije inloop voor

Gentenaars zorgen ervoor dat de Blaarmeersen een dagje aan zee in eigen stad

kan zijn.

Geen reservatie meer voor Gentenaars
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http://persruimte.stad.gent/


Ook deze zomer moet er wellicht nog rekening gehouden worden met het coronavirus en de

bijhorende maatregelen. Daarom wordt er op de Blaarmeersen opnieuw ingezet op

crowdcontrol, met het tijdelijk afsluiten van de strandzone, een capaciteitsbepaling en een

reservatiesysteem. Dat systeem is voor het eerst van toepassing tijdens de lange weekends van

12 tot 16 mei en 22 tot 24 mei 2021. Vanaf woensdag 9 juni wordt er elke woensdag en in de

weekends met het reservatiesysteem gewerkt, en in de zomervakantie is het elke dag van

toepassing.

Anders dan vorig jaar hoeven Gentenaars, Oost-Vlamingen en studenten aan de Gentse

universiteit en hogescholen niet meer op voorhand hun plekje te reserveren voor het strand. Er

wordt een bepaalde capaciteit vrijgehouden voor hen, zodat zij op elk moment het strand op

kunnen. Bezoekers van buiten Oost-Vlaanderen moeten wel reserveren en betalen 1 euro

reservatiekost per ticket. Aan de ingang wordt dan de toegang gecheckt via de registratiecode en

hun eID.

Tijdens de zomervakantie wordt de zwemzone uitgebreid met het stuk water aan het

sportstrand. Het strand wordt ook opgedeeld in twee zones: een rustige familiezone en een

eerder sportieve zone.

Als het erg warm is buiten de vakantiemaanden, willen we redders voorzien
zodat Gentenaars verkoeling kunnen zoeken in het water van de
Blaarmeersen. We doen dat bij mooi weer in juni en september op woensdag
en in het weekend, en tijdens de verlengde weekends in mei. In juli en
augustus voorzien we de mogelijkheid dat redders tot 21 uur aanwezig zijn in
plaats van tot 19 uur. 
— Sofie Bracke, schepen van Sport 

Roken enkel nog in specifieke zones

Roken op de Blaarmeersen wordt vanaf de zomer enkel nog toelaten in specifiek voorziene

rookzones. Deze beslissing kadert in het rookvrij maken van alle Gentse sportterreinen. Onder

de noemer 'Frisse neuzen' wordt een campagne uitgerold om mensen op te roepen zich hieraan

te houden.
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