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Autovrije zondag op 18 oktober keert terug naar
de basis

Tijdens de autovrije zondag in Gent, dit jaar op 18 oktober, wordt het grootste deel

van de binnenstad autovrij. Ook op de fly-over zijn opnieuw geen auto's

toegelaten. Vanwege de coronamaatregelen biedt de Stad dit jaar enkel extra

bewegwijzerde fietsroutes aan, naast de vele wandel- en fietsroutes die er al zijn.

Terug naar de basis

⏲



Op 18 oktober 2020 kunnen Gentenaars en bezoekers genieten van de straten en pleinen

zonder autoverkeer. Auto’s zijn voor één dag niet toegelaten in het grootste deel van de

binnenstad. Op die manier is het mogelijk om zorgeloos te fietsen en wandelen van het

Zuidpark tot het Prinsenhof. Ook de afrit van de autosnelweg via de fly-over zal die dag

afgesloten zijn voor auto’s: autoverkeer wordt afgeleid via de stadsring. Om het coronavirus

geen kans tot extra verspreiding te geven, organiseert de stad deze editie uitzonderlijk geen

eigen speciale activiteiten in de afgebakende zone.

'Autovrije zondag geeft een idee van wat we kunnen doen met de publieke
ruimte als die niet wordt ingenomen door auto's. Met deze editie gaan we terug
naar de basis van autovrije zondag: ruimte voor voetgangers, fietsers, skaters,
steppers, terrassen...en niets anders.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Ontdek Gent

Toch zal er genoeg te doen zijn. Er worden twee extra fietstochten bewegwijzerd langs bekende

en minder bekende stukjes Gent. Eentje van 10 km (route downloaden) en eentje van 34 km

(route downloaden). De autovrije zondag is meteen ook een goede gelegenheid om de vele

wandelingen en fietstochten te ontdekken die Visit Gent, de Fietsambassade Gent en vele

andere partners aanbieden.

De Gentse Fietsenroute: 37 km langs de favoriete plekken van 3 rasechte Gentenaars, niet

bewegwijzerd, maar wel beschikbaar op een papieren routeplan en op de smartphone.

De route Gent on Wheels: een route langs de hoogtepunten van de historische binnenstad,

toegankelijk voor bezoekers met en zonder rolstoel. Haal het plan aan het infokantoor van

Visit Gent bij de Oude Vismijn (Sint-Veerleplein 5, Gent).

Volg in de voetsporen van 15 Gentenaars met Walk Local: 15 tochten waarin evenveel

bekende Gentenaars hun favoriete plekken prijsgeven.

Of haal of download hét onmisbare Wandelplan in het infokantoor van Visit Gent, en laat je

leiden door de stad.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Bevoegd

https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7588228/recreatieve-fietsroute/gent-kids-10km
https://www.routeyou.com/nl-be/route/view/7589047/recreatieve-fietsroute/gent-lang-34
https://fietsambassade.gent.be/gentsefietsen
https://visit.gent.be/nl/walk-local
https://visit.gent.be/sites/default/files/content/brochure/files/20200325_PU_Notendop-2020-NL_v3.pdf


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 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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