PERSBERICHT
HET BXL S’KET PARK IS TERUG IN HET TER KAMERENBOS
Stad Brussel, 30 juni 2022 - Het 500m² grote BXL S’ket Park in het Ter
Kamerenbos aan de Dennenboslaan is terug! Voor de tweede keer
kunnen skateboarders, steppers, skeeleraars, BMX’ers, crossers, en
rolschaatsers er zich uitleven. Iedereen zal er zijn “tricks”, “ollies”, “drops”
en andere acrobatische kunsten kunnen oefenen op gerecycleerde
en volledig herontworpen modules. Dit skatepark kon er komen omdat
het grootste deel van het Ter Kamerenbos voorbehouden werd voor
voetgangers, fietsers en lopers, waardoor er ruimte vrijkwam in deze
druk bezochte groene zone. Voor alle liefhebbers van sporten op wieltjes:
afspraak van vrijdag 1 juli tot en met zondag 25 september in het
BXL S’ket Park!
Benoit Hellings, Eerste Schepen en Schepen van Sport en Klimaat van de
Stad Brussel, is enthousiast over het project: “We hebben nog maar twee
jaar te gaan tot de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, en we merken
dat urban sports heel populair zijn geworden, op alle niveaus en niet
alleen in onze wijken maar wereldwijd! Het zijn sporten die verjonging
met zich meebrengen en die een nieuwe wind doen waaien, zoals
breakdance en klimmen dat al deden. Het S’ket Park heeft dit jaar een
facelift gekregen, want er werd rekening gehouden met de opmerkingen
en suggesties van de gebruikers en de sportgemeenschap om het park
te verbeteren en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken.
Met dit project zetten we sporten in de stad in de kijker, en geven we
de Brusselaars de kans een sport uit te proberen of te beoefenen, in de
prachtige en ontspannende omgeving van het Ter Kamerenbos.”

Het skatepark zal bestaan uit een miniramp, twee hellende vlakken, een
diamantvormige module in het midden, twee quarter pipes, slide bars
en een nieuwigheidje: een tribune waarop toeschouwers, ouders en
vrienden kunnen plaatsnemen. Vanaf de opening op 1 juli 2022 om 15.00
uur is het dus voor iedereen toegankelijk.

#BXLSKETPARK
De Stad Brussel huldigt het BXL S’ket Park in op vrijdag 1 juli 2022 om 15:00 aan
de Dennenboslaan in het Ter Kamerenbos (vlakbij de Allée des Myrtilles, 1000

Brussel). Naast het doorknippen van het lint staan er ook demonstraties op het
programma.

Ter informatie: er zal een fotograaf aanwezig zijn om professionele
beelden te maken die wij na afloop van de plechtigheid ter beschikking
zullen stellen bij het persdossier.

Om organisatorische redenen vragen wij u om u vooraf in te schrijven op
Francois.Descamps@brucity.be

