Skateparken, skateramps, inline skaten, rollerskaten, rolschaatsen, skeeleren

Inline skaten - rollerskaten - rolschaatsen - skeeleren
Op deze pagina vind je vooral informatie over skaten. Liefhebbers van inline skaten,
rollerskaten, rolschaatsen en skeeleren weten wellicht waar ze terecht kunnen: op de website i
nlinenieuws.be
- een website met veel informatie, een competitiekalender en een recreatiekalender, over
rollerhockey, fitness enz.
Skaten : indoor en outdoor skateparken, skateramps e.d.
Voor de meeste skate-terreinen is de toegang gratis. Voor sommige skateparken moet je een
algemene toegangsprijs betalen omdat het skatepark in een recreatiepark ligt (bv. provinciaal
domein De Nekker in Mechelen). Enkele skateparken zijn privé initiatieven waar je voor het
skatepark moet betalen. Maar je krijgt dan wel waar voor jouw geld, want ze zijn meestal super
uitgerust - bv. Fitopia Edegem. In onze lijst vermelden we zowel indoor als outdoor
skateparken. Spijtig genoeg hebben we niet zoveel links gevonden zodat we wat voorbehoud
vragen voor onze lijst. Als je een verbetering voor onze lijst hebt, mail ons die gerust door! Meer
en meer gemeenten leggen een eigen skatepark aan zodat onze link-lijst enkel groter kan
worden.
- 1500 Halle : Stedelijk Sportcomplex De Bres
- 2000 Antwerpen: alle skateparken vind je via de html-pagina " Spel-Speelterreinen " van
de officiële stads-website Antwerpen.be. Je vindt daar ook een link naar een bestand met alle
speelterreinen in Antwerpen. Klik hier voor die lijst:
pdf van 4,1 Mb
(opgelet dus als je dit met jouw smartphone wil opvragen).
-

Antwerpen - Park Spoor Noord : BMX en Skate Bowl
Antwerpen - District Antwerpen : Stadspark, Quinten Matijslei
Antwerpen - District Antwerpen : Noordschippersdok, Twee Netenstraat
Antwerpen - District Antwerpen : Kempenstraat, Skate Bowl
Antwerpen - District Antwerpen : GBA-Parking, VIIde Olympiadelaan
Antwerpen - District Berendrecht/Zandvliet/Lillo : Dominicanenstraat
Antwerpen - District Deurne : Ruggeveldlaan (naast Skipiste)
Antwerpen - District Ekeren : Veltwijckpark - Veltwijcklaan
Antwerpen - District Hoboken : Constant Meunierplein
Antwerpen - District Hoboken : Harold Rosherstraat
Antwerpen - District Hoboken : Coöperatielaan
Antwerpen - District Merksem : Distelhoek (wordt vernieuwd 2012-2013)
Antwerpen - District Wilrijk : Krijgslaan (wordt vernieuwd)

- 2070 Zwijndrecht : skateramp in de Van Goethemstraat , skatepark achter de sporthal
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- 2100 Antwerpen / Deurne : Antwerp Skate Depot. Dit is een indoor park met skate, bmx,
step, inline, street parcours, jumps, funboxes, rails, enz. Er kunnen lessen genomen worden en
kinderen kunnen er vrij skaten. Tijdens de schoolvakanties zijn er dagkampen waar de kinderen
van 's ochtends tot 's avonds opgevangen worden. Voor wie ernaar toe gaat: Antwerp Skate
Depot is een groot skatepark met een kleine toegangspoort. Meer info:
Antwerpskate.be
- 2440 Geel : Skatepark De Bogaard
- 2650 Edegem (nabij Antwerpen) : Fitopia. Groot indoor skatepark: veel mogelijkheden
zoals 2 rampen (1.2m/1.8m breed) en een streetparcours met jumps, funbox, wave,
quarterpipes, slides, spine, ... Link 1 : inline skating kinderen, inline skating volwassenen,
skateboard. Klik op
fitopia.be eerst op Club Fit en dan op skating. Link 2 : Kidopia - o.a.
begeleid in-line skaten voor kinderen vanaf 5j. Opgelet: Fitopia heeft enkele weken
zomersluiting.
-

2800 Mechelen : Provinciaal Domein De Nekker
3010 Kessel-Lo (Leuven) : Provinciaal Domein
3500 Hasselt: algemene pagina "skateparken " van Stad Hasselt
skatepark Kapermolenpark (Elfde Linielaan): 50m x 60m, met bowl en roll-in
sportcentrum Kiewit (Tulpinstraat / Action Park)
sportcentrum Stevoort (de Libottonstraat)
Beukenhof St.-Lambrechts-herk
Prinsenhof Kuringen (Overdemerstraat)
Malpertuus Godsheide (Vossenbergstraat)

-

3960 Bree : Recreatiepark Boneput (outdoor skateterrein)
8400 Oostende : skatebowl De Velodroom (Iependreef)
8400 Oostende : indoor skatepark De Veiling (Longchamplaan)
8400 Oostende : skatepark De BIB (Bibliotheek Kris Lambert)
8400 Oostende (Zandvoorde) : skatepark Egellaan
8400 Oostende : skatepark Vuurtorenwijk (Mansveldstraat)
8560 Wevelgem : skatepark Zumiez
9000 Gent : De Blaarmeersen
9090 Melle: Domein Kouterslag
9300 Aalst : Rollerland rolschaatsen - in-line-skaten
9500 Geraardsbergen : Provinciaal Domein De Gavers : skateramp en inline skaten

En verder ...
Hierboven hebben we enkel de skateramps vermeld waarvan we een online vermelding
vonden. Heel veel gemeenten hebben een skateramp aangelegd, maar maken er verder weinig
promotie voor. We hebben er dus ongetwijfeld tientallen gemist. Op de website skatespots.be
vind je een alfabetische lijst van skatespots, aangemeld door andere skaters.
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En tenslotte nog één voorbehoud: als een skateramp ergens gesloten wordt kan het een tijdje
duren voor iemand dat meldt. Beperk dus jouw kosten voor afstand en tijd als je hier - of elders
- enkel wat algemene informatie ziet.

vermelding op deze pagina gratis : mail info@UitstapjesMetKinderen.be
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