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Meer ruimte voor fietsers en voetgangers langs
waterkant

Onder meer de Groendreef wordt tijdelijk een fietsstraat.

Op een aantal plekken is er weinig ruimte voor de vele wandelaars en fietsers om

de regels rond social distancing goed te kunnen volgen. Daarom selecteerde de

Stad Gent enkele locaties waar ze tijdelijk meer ruimte krijgen. In totaal gaat het

om 4 kilometer op enkele wegen langs het water.

Nu Gentenaars meer wandelen en fietsen en er tegelijkertijd minder auto's op de baan zijn, zijn

er kansen om op bepaalde locaties meer ruimte te maken voor wandelaars en fietsers. Dat is

ook nodig omdat de bestaande voet- en fietspaden vaak te smal zijn om de regels rond social

distancing te respecteren. Omdat waterkanten populaire plekken zijn om te wandelen en te

fietsen, heeft de Stad Gent 3 assen langs het water geselecteerd waar tijdelijk meer ruimte

vrijkomt voor voetgangers en fietsers. Samen zijn deze 3 assen goed voor 4 kilometer aan

wandel- en fietsmogelijkheden. Een aantal andere locaties en mogelijke maatregelen wordt nog

onderzocht.
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'Door meer ruimte vrij te maken voor fietsers en voetgangers kan iedereen
veilig van de publieke ruimte gebruikmaken om zich functioneel of recreatief
verplaatsen. Op de drie assen die we tijdelijk aanpassen, vind je nu heel veel
voetgangers en fietsers. Op de smalle voet- en fietspaden kan de social
distancing niet worden gerespecteerd.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

De Ferdinand Lousbergskaai wordt enkelrichtingsverkeer voor auto's van de stadsring

tot aan de Forelstraat. Een deel van de rijweg is voorbehouden voor voetgangers. Deze

maatregel wordt vrijdag 24 april ingevoerd.

De Groendreef - Gerard Willemotlaan wordt een fietsstraat van de Jan Van

Hembysebolwerk tot de Trekweg. Daardoor mogen fietsers de hele rijweg gebruiken, auto's

blijven verplicht achter fietsers. Het bestaande fietspad wordt voorbehouden voor

voetgangers. Ter hoogte van de blauwe voetgangers- en fietsbrug (tussen de Kempstraat en

de Weefselstraat) wordt het autoverkeer in de Groendreef tijdelijk omgeleid. Deze maatregel

wordt ingevoerd tussen 27 en 29 april.

De as Henleykaai - Neermeerskaai langs het water wordt een fietsstraat. Daardoor

mogen fietsers de hele rijweg gebruiken, auto's blijven verplicht achter fietsers. Op het

bestaande fietspad komt er zo meer ruimte voor voetgangers. Ook deze maatregel wordt

ingevoerd tussen 27 en 29 april.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.
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