
BLAARMEERSEN OPENT STRANDZOMER MET GLOEDNIEUW 

SFEERCONCEPT EN AANGEPASTE TOEGANGSVOORWAARDEN 

 

 

 

 

 

GENT – Op woensdag 25 mei openen FARYS en Stad Gent de strandzomer op het 

sport- en recreatiepark de Blaarmeersen. Na twee zomers met heel wat restricties 

en geboden door COVID-19, zetten FARYS en Stad Gent dit jaar extra in op het 

aanbieden van een veilig en aangenaam verblijf voor gezinnen, jongeren, 

campingbezoekers en deelnemers aan sportkampen. Opvallend hierbij is het 

gloednieuwe sfeerconcept, met overal op het domein vrolijke en kleurrijke 

fantasievormen. Wie het strand wil betreden, moet net als vorig jaar voorbij een 

controle aan de toegangspoort. Die toegang is gratis voor Gentenaars, kinderen 

onder de 12 en enkele specifieke doelgroepen. Niet-Gentenaars betalen 4 euro.  

 

 

Gloednieuw sfeerconcept brengt kleur en vrolijkheid 

 

Wie straks de Blaarmeersen bezoekt, waant zich misschien wel even op een andere 

plek. De rode doeken met corona-regels en geboden zijn niet meer te bespeuren. Dit 

jaar wordt de bezoeker verwelkomd met een kleurrijk en gevarieerd vormenspel dat 

overal op en rond de strandzone opduikt. Die variatie in vormen en kleuren refereert 

naar het grote aanbod aan activiteiten op de Blaarmeersen, maar ook naar de grote 

diversiteit onder de bezoekers. In de strandzone staan nu ook grote tropische 

parasols en wie even moet wachten aan de ingang krijgt zomerse muziekdeuntjes te 

horen. Sportievelingen kunnen zich vanaf dit jaar ook uitleven in een panakooi en aan 

de basketringen. In juli komt er ook nieuw waterspeeltuig.  

 

Het doel is duidelijk: de Blaarmeersen als fijne en leuke plek waar het plezant 

vertoeven is. Op het terrein zullen ook opnieuw sfeerbeheerders aanwezig zijn, 

ondersteund door een externe beveiligingsfirma. 

 

 

Aangepaste toegangsvoorwaarden 

 

De strandzone is ook dit jaar te bezoeken via één centrale toegangspoort. Wie het 

strand wenst te betreden, moet zijn elektronische identiteitskaart laten scannen. Niet-

Gentenaars betalen een inkomprijs die is vastgelegd op 4 euro. Tickets aankopen kan 

ter plaatse of online. Er zijn ook voordelige abonnementen beschikbaar. 

 



Gentenaren, kinderen onder de 12, campinggasten, studenten en enkele andere 

specifieke doelgroepen bezoeken de Blaarmeersen gratis.  

 

 

Gebruikersonderzoek polst naar tevredenheid 

 

FARYS en Stad Gent zijn ook benieuwd naar de ervaringen van bezoekers met o.a. de 

toegangscontrole en de sfeer. Wie de strandzone bezoekt tijdens de zomermaanden 

kan deelnemen aan een grootschalig gebruikersonderzoek. De resultaten worden na 

de zomer bekendgemaakt. 

 

 

Zonnecrème in dispensers 

 

Verspreid over het terrein van de Blaarmeersen zal er ook zonnecrème in dispensers 

aanwezig zijn. Dit kadert in de sensibiliseringsactie #smeeremcampagne 2022 van 

Sport Vlaanderen waarin sporters worden aangezet om zonnecrème te smeren om 

zich te beschermen tegen zonnebrand.  

 

Praktische informatie 

 

▪ Dagelijks geopend vanaf 25 mei 

▪ Inkomprijs: € 4 (behalve voor Gentenaren en andere specifieke doelgroepen) 

▪ Redderstoezicht: in juli en augustus dagelijks van 11 tot 19u (buiten de 

vakantiemaanden op woe, za en zo van 13u tot 19u) 

▪ Roken enkel in toegewezen rokerszone 

 

 


