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‘BK Duo Bergop Lopen’ luidt Gents loopjaar in

Het ‘BK Duo Bergop Lopen’ op zaterdag 26 februari 2022 betekent het startschot

van een Gents loopjaar met heel wat klassiekers én enkele nieuwe

loopwedstrijden. De Stad Gent zelf steekt een tandje bij met een vernieuwde

Boterkoekenloop.
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Het ‘BK Duo Bergop Lopen’, waarbij je met twee de Karel Sabbeberg in de Blaarmeersen

oploopt, vindt plaats op zaterdag 26 februari en is het begin van een Gents loopjaar met tal van

evenementen. De Stad bundelt die allemaal op www.stad.gent/lopeningent. Veel kleppers zijn

terug van weggeweest, zoals de Sofico Gent Marathon en de Engie Stadsloop De Gentenaar. De

eerste gaat door het centrum, de Ghelamco Arena en het Parkbos, de tweede start en eindigt op

het Sint-Pietersplein en gaat over de fly-over. Ook het parcours van nieuwkomer Ghent 10

Miles gaat over de fly-over.

Gent wil dé loopstad van Vlaanderen zijn en dat lijkt ook te lukken. In maart
bijvoorbeeld kan je elk weekend deelnemen aan een loopwedstrijd. Na twee
jaar afwezigheid kijk ik ook enorm uit naar de terugkeer van de Stadsloop. En
in september krijgen we voor het eerst een loopwedstrijd over 10 mijl in onze
stad. Het parcours van deze laatste twee loopwedstrijden brengt ons op de fly-
over met zicht op de torens van Gent, als motivatie kan dat tellen.
— Sofie Bracke, schepen van Sport

De Stad steekt zelf een tandje bij met de negende editie van de Boterkoekenloop op zondag 1

mei, een loop voor jong en oud doorheen de Gentbrugse Meersen. Nieuw dit jaar is dat je de

route van 5,5 kilometer kan lopen met extra obstakels zoals banden, camouflagedoeken en

houten paaltjes. De loop is ook extra toegankelijk gemaakt: personen met een beperking

kunnen een buddy aanvragen en zo meelopen of meewandelen.
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