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Alle Kortrijkse sportcentra hebben nu
minstens één drinkwaterfontein
De �jd van PET-flessen in de sportcentra is voorbij. Alle stedelijke sportcentra hebben voortaan een

drinkfontein met groot debiet waar sporters makkelijk grote drinkflessen kunnen bijvullen. Zo

verkleinen we onze afvalberg. In �jden van corona is dit bovendien een veiliger alterna�ef dan

waterflessen delen onder ploeggenoten.

Sinds 1 januari 2020 is er een verbod voor sportclubs om nog éénmalige drankverpakkingen te gebruiken

�jdens sportwedstrijden. Tijdens trainingen kon dit nog maar de stad wilde de sportclubs s�muleren om

ook voor trainingen een milieuvriendelijke oplossing uit te werken. Herbruikbare drinkflessen werden zo

de norm, alleen ontbrak de infrastructuur om die flessen snel en makkelijk bij te vullen. Met de installa�e

van 10 nieuwe drinkwaterfonteinen van Aqualex en één bestaande in de Lange Munte hee� elk

sportcomplex in Kortrijk nu minstens één toestel waar men makkelijk drinkflessen kan bijvullen.

"September vorig jaar reikten we de eerste ecosportief labels uit aan 4
Kortrijkse sportclubs. Duurzaamheid is een thema dat ook in de sportwereld
sterk leeft. We doen dan ook ons best om vanuit de Kortrijkse sportdienst de
clubs hierin te ondersteunen. Er waren reeds clubs die hun leden voorzagen
van drinkflessen. Nu er overal drinkwaterfonteinen staan, zullen veel clubs
ongetwijfeld volgen. De toestellen zullen vrij toegankelijk zijn voor iedereen, dus
individuele sporters kunnen hier ook gebruik van maken. We beslisten
trouwens bij aanvang van de coronacrisis om hier versneld werk van te maken.
Door de installatie van de drinkwaterfonteinen hoeven flessen niet meer
gedeeld te worden, wat de verspreiding van het virus beperkt.
— Arne Vandendriessche, schepen van Sport

Overzicht drinkwaterfonteinen
• SC De Weimeersen - sporthal

• SC De Weimeersen - voetbalvelden
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• SC Lange Munte - fitness

• SC Lange Munte - zaal 1 (geïnstalleerd in maart 2020)

• SC Ter Biezen

• SC Lagae

• SC 3 Hofsteden

• SC Mimosa

• SC Olympiadeplein - sporthal

• SC Olympiadeplein - voetbalkleedkamers

• SC Wembley




