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Opening nieuwe klimzaal Biover Sport 
Blaarmeersen Gent  
 

Door Vlaams Minister Philippe Muyters, Gedeputeerde Hilde Bruggeman en Gentse 

Schepen Resul Tapmaz. 

 

Op vrijdag 5 september  2014 opent het nieuwe klimcentrum Biover Sport Blaarmeersen 
Gent de deuren. Met meer dan 3.500 vierkante meter klimoppervlakte, verspreid over 
verschillende klimzalen, is klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent meteen het grootste 
klimcomplex in Europa en situeert het zich in de top drie van de wereld. Het klimcentrum is 
gebouwd door Gentse klimclub Bleau in samenwerking met verschillende partners: de Stad Gent, 
de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse gemeenschap en de Klim- en Bergsportfederatie . De 
grond voor de klimhal wordt ook door de stad via een erfpachtovereenkomst gratis ter beschikking 
gesteld. Via de Stad werd de klimhal ingediend bij de Vlaamse overheid als project voor 
infrastructuur met bovenlokale uitstraling. Het project scoorde hoog waardoor de Vlaamse overheid 
30% van de investeringskost subsidieert. De totale kostprijs voor het klimcomplex bedraagt zo’n 
5.000.000 euro. Het architectenbureau De Bouwerij heeft het gebouw ontworpen. Met dit nieuwe 
klimcomplex wil Bleau van de klimsport een brede sport voor iedereen maken, en tegelijk wil het 
de internationale referentie voor de klimsport worden. Op vrijdagavond 5 september mogen de 
abonnees van Bleau als eerste de klimmuren van de nieuwe klimzaal beklimmen en kan het eten 
uit het restaurant geproefd worden. Op zaterdag 6 september gaat Klimzaal Biover Sport 
Blaarmeersen Gent open voor het brede publiek. De huidige locatie van klimzaal Bleau aan de 
Rooigemlaan blijft ook behouden. 

 
Bleau wil iedereen in de hoogte krijgen 
Boulderklimzaal Bleau werd 14 jaar geleden opgericht in Gent.  De unieke klimstructuren van 
Klimzaal Bleau zijn een geslaagde imitatie van de ronde rotsen in Fontainebleau, en waren in 2000 
een mondiale innovatie in de klimsport. In 14 jaar tijd is Bleau uitgegroeid tot een groot succes, 
een hype in de klimwereld met internationale uitstraling, maar met vooral de laatste jaren een zeer 
sterke verankering in Gent en omstreken. Met zijn breedtesportvisie heeft Bleau de klimsport sterk 
doen groeien in de omgeving. De beleving in en rond Bleau is groot, er hangt een positieve sfeer, 
met veel respect voor sociaal-maatschappelijke waarden. Deze lijn wil Bleau doortrekken met het 
nieuwe klimcentrum in Gent.  
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De klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent is een totaalconcept en is meer dan een 
klimzaal. Het is een belevingscentrum waar iedereen terecht kan om zich onder te dompelen in 
de wondere wereld van het avontuur. Het gebouw is een omgekeerde berg waar je niet alleen 
binnenin kan klimmen maar waar je ook langs buiten op het gebouw kan klimmen.  Hierdoor  
straalt het gebouw zijn avontuurlijk karakter uit naar de omgeving. Het gebouw wordt 
geïntegreerd in de groene omgeving van de Blaarmeersen en is ook een verdere uitbreiding van 
de cluster van topsportinfrastructuur rond de Gentse Watersportbaan. Met een grote boulderzaal, 2 
lengteklimzalen, outdoorkliminfrastructuur, een via ferrata,…bieden we een brede waaier van 
avontuurlijke activiteiten aan, gericht naar een breed publiek. Met een recreatief aanbod op 
maat wil Bleau iedereen bereiken om zo de klimsport te laten uitgroeien tot een grote 
breedtesport. Zo is er een speciaal avontuurlijk aanbod voor scholen, maar ook bedrijven kunnen 
in het nieuwe klimcentrum terecht waarbij er naast de teambuildingactiviteiten ook een presentatie- 
en vergaderruimte beschikbaar is. Voor personen met een beperking zijn er speciale klimwanden 
ingericht. In de bar is er plaats voor ontspanning en kan er zelfs in het restaurant een gezonde, 
evenwichtige maaltijd genuttigd worden, of kan de klimshop bezocht worden die samen met 
partners Millet en Edelrid werd uitgerust met het nodige klimmateriaal. 
 
Het centrum beschikt ook over een opwarm- en stretchingzone, een functionele trainingszaal en 
een polyvalente zaal zodat klimclub Bleau een volledige omkadering voor de klimsport kan 
aanbieden met een brede waaier van klimcursussen om mensen te initiëren en te begeleiden in de 
klimsport naar een hoger niveau. In het centrum zijn alle mogelijke wedstrijdwanden voorzien voor 
het organiseren van internationale klimwedstrijden. Outdoor is er een boulder- en leadklimwand, 
indoor een boulder- lead en speedwand. Voor elke klimwand is er telkens een publiekszone 
voorzien. De klimwanden zijn gebouwd door Walltopia volgens de normen van de internationale 
klimfederatie. Met een perfecte kliminfrastructuur en professionele omkadering willen we hèt 
internationale trainings- en opleidingscentrum voor topsporters worden. 
 
Biover Sport 
De klimzaal zal de naam dragen van hoofdpartner Biover Sport. 
Biover staat al meer dan 25 jaar gekend als specialist in natuurlijke gezondheidsproducten die 
bijdragen tot het dagelijkse goed functioneren.  Het assortiment Biover Sport richt zich op de 
actieve sporter die op een gezonde manier op hoog niveau wil presteren.  Bij zware inspanningen 
helpen deze speciaal ontwikkelde voedingssupplementen het lichaam te hydrateren, de uithouding 
te bevorderen, het energieverlies te compenseren en de recuperatie te versnellen.  Biover Sport 
biedt een compleet en uitgebalanceerd gamma vol lekkere en licht verteerbare voedingsproducten 
die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en helpen om de sportprestaties op natuurlijke wijze te 
verbeteren.  Voor, tijdens of na het sporten: Biover Sport zorgt voor uw gezondheid. Het 
assortiment van Biover Sport zal in de bar en de shop te verkrijgen zijn. Met Biover Sport klimmen 
we naar de top! 
 
Keuze voor ecologie, duurzaamheid en Gents. 
Samen met het architectenbureau De Bouwerij heeft Bleau gekozen om het gebouw op een 
ecologische en duurzame wijze te bouwen. Het uitgangspunt van architect Lode Vranken was 
om een duurzaam, ecologisch gebouw te creëren. De hoofdaannemer van het gebouw is 
Molenschot. Daarnaast zijn het voornamelijk Gentse aannemers die de werken hebben uitgevoerd. 
Zo heeft bijvoorbeeld het Gentse Houtd de bar gecreëerd in recuperatiemateriaal en heeft het 
Gentse Jos+ de barinrichting gedaan. Quobu heeft de software en datanetwerk in orde gebracht.   
Altemp heeft de technieken voor zijn rekening genomen en Van Baeveghem de elektriciteit. Naast 
de structurele maatregelen inzake milieu- en energievriendelijke concepten in de infrastructuur van 
het gebouw, wil Bleau het sportcentrum ook uitbaten op een energiezuinige en milieubewuste 
wijze. Verbruik van water en energie én de productie van afval zal tot een minimum beperkt 
worden. Met energieleverancier BEE werken we met hernieuwbare energie van eigen bodem.   
 
 
 
 
 



Bar en Restaurant 
In de bar kan je terecht voor een energiedrank van Biover Sport, een bier van brouwerij Bockor, 
een bio-drank van Biofresh of kan je lokale bio-bieren proeven. Ook een Gentse Roomer of koffie 
van De Draak zal niet ontbreken. In het Bleau-resto trekken we de sportieve, avontuurlijke lijn van 
de klimzaal door. Onze keuken staat voor feel good food: voedzame en evenwichtige gerechten, 
met originele combinaties uit de internationale keuken aan democratische prijzen. Het restaurant 
gebruikt zo veel mogelijk biologische, eerlijke, volkoren en ongeraffineerde producten. 
 
Sport-medische omkadering 
Het klimcentrum zal onder meer een medische cel bevatten waar sportdokters, osteopaten en  
kinesisten klimmers met raad en daad zullen bijstaan. Zowel beginners als topsporters kunnen bij 
hen terecht. Sporten doe je op een medisch verantwoorde wijze, waarbij de primaire doelstelling is 
om de gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek via samenwerking Universiteit Gent 
Via een samenwerking met de Universiteit Gent wil Bleau wetenschappelijk onderzoek binnen de 
klimsport ondersteunen. Dit staat momenteel nog in de kinderschoenen. Op deze manier moet de 
kennis over en de begeleiding en de omkadering van de klimsport nog beter worden. 
 
Sterke groei van de klimsport 
De bergsport heeft een lange traditie maar het is pas de laatste 25 jaar dat de klimsport is 
uitgegroeid tot een recreatiesport en als een echte sportdiscipline. Het ontstaan van verschillende 
klimzalen de laatste 25 jaar zijn daar tegelijk de oorzaak en het gevolg van. Binnen de klim- en 
bergsport zijn er verschillende disciplines waarvan lengteklimmen en boulderen de voornaamste 
indoordisciplines zijn. Klimmen is geen echte conditiesport, maar kan door het gebruik van 
verschillende spiergroepen wel als een totaalsport beschouwd worden. Wie denkt dat je enkel 
armkracht nodig hebt, heeft het goed fout. Vertrouwen in je voeten en een flinke portie techniek 
zijn onontbeerlijk. Het mentale aspect mag zeker niet vergeten worden, want klimmen vergt heel 
wat concentratie en inzicht in je bewegingen. Ook lichaamscoördinatie en evenwicht zijn 
belangrijke elementen in het klimmen. De klimsport is intussen een mondiale sport geworden. 
 

 Lengteklimmen 
Een lengteklimroute bestaat uit een lijn van klimgrepen van eenzelfde kleur die uitgezet zijn 
op een klimmuur. De hoogte varieert van 10 tot 18m. De klimmer wordt beveiligd door een 
zekeraar waarmee hij door een touw verbonden is.  

 
 Boulderen 

Boulderen (of blokklimmen) is het beklimmen van lage klimstructuren zonder gebruik te 
maken van touwen. De veiligheid blijft echter steeds gegarandeerd door het gebruik van 
een goede valmat. Boulderen is een jonge sporttak, maar wel één van de snelst groeiende 
sporten in België. Terecht, want er komt heel wat spektakel aan te pas: elke beweging ligt 
op de persoonlijke limiet, en het klimmen is zeer dynamisch en explosief. Spanning en 
emotie zijn steeds gegarandeerd! Boulderen is tegelijkertijd een erg sociaal gebeuren. 
Elkaar aanwijzingen geven, iets voordoen of supporteren bij een moeilijke route zijn een 
vanzelfsprekende gewoonte. 

 
 

Meer info & contact? 

Bert Geerinckx 

0486/62.24.35 

bert@bleau.be 

 


