
Eerste nieuwe fietstelpalen geplaatst

De Gentse binnenstad heeft er twee fietstelpalen bij. Op vrijdag 7 september 2018

werden twee nieuwe palen geplaatst, een naast het fietspad aan de Zuidparklaan

en een aan de Groendreef. Het zijn de eerste in een hele reeks nieuwe

fietstelpalen die de komende weken en maanden zullen verschijnen.

De fietstelpalen tellen het aantal fietsers dat in beide richtingen passeert, met behulp van een

sensor in het fietspad. Ze tonen het aantal fietsers per dag en in totaal. De nieuwe palen ziet er

wat kleurrijker uit dan hun twee voorgangers, die in 2011 aan de Visserij en Coupure links

werden geplaatst. Met de glazen behuizing en het opvallende Gentse fietslogo vallen ze zeker op.

Het idee erachter is hetzelfde als in 2011: fietstelpalen maken de Gentse fietscultuur

zichtbaarder in het straatbeeld en geven beleidsmakers cijfers om de fietsstromen in het Gentse

beter te kunnen monitoren. Twee vliegen in een klap dus.



De twee nieuwe fietstelpalen vormen de aftrap voor een hele reeks die in de komende maanden

doorheen de stad zullen geplaatst worden. Zo komen er onder meer fietstelpalen aan de

Isabellakaai en Gandastraat. Ook de twee 'oude' palen aan de Visserij en Coupure Links zullen

vervangen worden door het nieuwe model. Sommige nieuwe palen werken op zonnepanelen,

andere op netstroom. Dat is afhankelijk van de toegang tot het elektriciteitsnet in de directe

omgeving.

Gekoppeld aan opeenvolgende fietscampagnes, geplande fietsbruggen- en onderdoorgangen en

een nieuw bewegwijzeringssysteem voor fietsers, blijft Gent zo de komende maanden en jaren

haar titel als 'Fietsstad van Vlaanderen' eer aandoen.
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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.
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