
 12 oktober 2019, 14:00 (CEST)

Sportcluster Gentbrugse Meersen geopend: 11
hectare extra sportplezier

De sportcluster Gentbrugse Meersen is zaterdag 12 oktober 2019 feestelijk

geopend. Op het 11 hectare grote terrein kunnen buurtbewoners voetballen,

lopen, mountainbiken en aan de slag gaan op de street work-out. Ook zes

sportclubs vinden er hun uitvalsbasis. Zij krijgen er gloednieuwe velden voor

voetbal, cricket, korfbal, softball, baseball en boogschieten.

De nieuwe sportcluster sluit aan op de groenpool Gentbrugse Meersen en wordt een echte

trekpleister voor sporters uit de buurt. De site is vlot bereikbaar met zowel het openbaar

vervoer als met de wagen en is aangesloten op verschillende fiets- en wandelpaden. De publieke

sportvelden zijn vrij toegankelijk en gratis voor elke bezoeker.

⏲



Op het terrein vind je een publiek voetbalterrein (dat ook gebruikt wordt door voetbalclub VSV

Gent), een pannakooi met kunstgras, een Finse looppiste en een zone voor street work-out. Er is

ook een technisch mountainbikeparcours, inclusief afspuitplaats voor mountainbikes. De

mountainbikeclub Mountainbike Gent wil er zoveel mogelijk Gentse en niet-Gentse

mountainbikers dichter bij elkaar brengen.

'Ik ben ervan overtuigd dat deze 11 hectare extra aan sportplezier langs de
Gentbrugse Meersen zowel de sporters uit de buurt als onze clubs kunnen
bekoren. Gentenaars nog meer aan het sporten krijgen, daar gaan we voor en
daar kan zo'n laagdrempelige sportcluster zeker bij helpen.'
— Sofie Bracke, schepen van Sport

Nieuwe thuisbasis voor zes sportclubs

Met VSV Gent (voetbal), Neerlandia (korfbal), Ghent Knights (base- en softball), Arcadians

Cricket Club en Gent Cricket Club (cricket) en de Gentse Doelschutters (schieten op doel)

komen maar liefst zes sportclubs samen op deze nieuwe site. Stuk voor stuk krijgen ze een

nagelnieuwe infrastructuur.

https://www.mtbgent.be/


VSV Gent is een voetbalclub met 172 jeugdspelers, 80 seniorspelers en een voetbalploegje

voor kinderen met autisme. Zij kunnen nu trainen op twee extra oefenvelden naast het

bestaande wedstrijdveld.

Korfbalclub Neerlandia, met 230 leden ook de enige club met een gemengde competitie,

speelt op drie korfbalterreinen in kunstgras. Twee van hun jeugdteams spelen in de hoogste

nationale reeks en het seniorentopteam speelt dit seizoen een hoofdrol in hoofdklasse 2.

Baseball- en softballclub Gent Knights telt 150 leden en 7 ploegen, waarvan 2 ploegen in

Belgische eerste klasse spelen: het damesteam softball en het eerste herenteam baseball. De

club krijgt een baseballveld en een softballveld.

Arcadians Cricket Club met 150 leden en Gent Cricket Club met 75 leden krijgen in de cluster

een volwaardig cricketveld waar in de week afwisselend getraind wordt. Het cricketveld

wordt in het weekend vooral voor wedstrijden gebruikt.

Gentse Doelschutters telt 90 leden, waarvan enkele leden nationaal en internationaal

schieten. De club zal de schietbaan gebruiken voor lange afstanden, maar er zijn ook

clubcompetities en wedstrijden op hoger niveau mogelijk.

https://www.vsv-gent.be/
http://www.neerlandia.be/
https://gentknights.be/
https://www.arcadians-cricket.net/
https://www.facebook.com/GentCcCricket
http://gentsedoelschutters.be/
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Verloop van de werken

In augustus 2018 zijn de werken gestart. Veertien maand later wordt de sportcluster in gebruik

genomen, het resultaat van een vlotte samenwerking tussen de Stad Gent als opdrachtgever,

FARYS|TMVW als bouwheer en de firma Stadsbader nv als hoofdaannemer. Zowel voor, tijdens

als na de werken was er nauw overleg met de betrokken sportclubs. Voor de aanleg van de

sportterreinen is een bedrag van 3.800.000 euro (excl. BTW) geïnvesteerd. In dit bedrag is ook

twee jaar onderhoud van de terreinen inbegrepen. Voor de scoorderstoren werd nog een

bijkomend bedrag van 493.000 euro (excl. BTW)  uitgetrokken. Daarin vind je ook de

kleedkamers, berging en het sanitair voor de Ghent Knights.

Enkele cijfers

De totale oppervlakte van de sportcluster bedraagt 107.873 m²

Er is 60.000 m³ grond aangevoerd, 85.000 m³ grond verzet

De betonnen zitbanken zijn speciaal ontworpen voor de sportcluster

De twee nieuwe voetbalvelden en het softballveld zijn voorzien van ledverlichting

In de sportcluster ligt er een moerleiding die alle velden voorziet van water om te beregenen

Centraal is een bufferbekken om het drainagewater te bufferen en af te voeren naar de

Schelde

In de sportcluster zijn 200 inlandse bomen geplant
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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 259.000 inwoners en 74.000 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. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.

Contact

Bart Detemmerman, Sportdienst, gsm 0478 80 56 26, e-mail bart.detemmerman@stad.gent

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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