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Nieuw Fietspunt onder De Krook met
opmerkelijk ontwerp én straatkunst

Onder De Krook opent morgen, op dinsdag 10 november 2020, een nieuw
Fietspunt. Er is ruimte voor zes fietsherstellers, en fietsen huren kan ook. Het
ontwerp is van de hand van hetzelfde architectenbureau dat De Krook ontwierp.
Gents straatkunstenaar Resto vrolijkte de omgeving op met een groot werk.
In 'Fietspunt Onder De Krook', op verdieping -2, is er ruimte voor maar liefst zes fietsherstellers
die de tweewielers van bezoekers onder handen nemen. Ook een fiets huren is mogelijk, al
gebeurt dat momenteel enkel op afspraak, conform de coronarichtlijnen. Net als op haar vijf
andere locaties werkt De Fietsambassade ook onder De Krook deels met reguliere
werkkrachten, deels via sociale tewerkstelling.

'Om fietsen te promoten moet je veiligheid en comfort bieden. We doen al heel
wat op vlak van fietsinfrastructuur. Veilige en comfortabele fietspaden,
fietsbruggen, onderdoorgangen of fietsenrekken zijn prioritair. Maar met De
Fietsambassade ben je ook zeker dat je op je bestemming raakt en terug. In
het schitterende nieuwe Fietspunt Onder De Krook staan 6 mensen klaar om
je verder te helpen.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het nieuwe Fietspunt werd ontworpen door hetzelfde architectenbureau dat De Krook zelf
ontwierp, Coussée Goris Huyghe architecten. Het is een knap staaltje architectuur, bijna
volledig opgetrokken uit glas om optimaal aan te sluiten bij de stijl van De Krook. Bovendien
schakelde De Fietsambassade de Gentse kunstenaar Resto in om de grijze omgeving op te
vrolijken met een groot straatkunstwerk.

'Ik teken graag mensen in beweging, dus ging ik met plezier aan de slag voor
De Fietsambassade. Drie weken lang schilderde ik kleurrijke ontwerpen om
het nieuwe Fietspunt letterlijk en figuurlijk in de verf te zetten. Ik ben heel
dankbaar en trots op de vier grote murals die nu pronken onder De Krook.'
— Resto, Gents straatkunstenaar

Fietspunt Onder De Krook is open van maandag tot en met zaterdag. Buiten de openingsuren
kunnen fietsers terecht op verdieping -1. Daar staat een publieke fietspomp en een automaat
gevuld met fietslichtjes, sloten en herstelmateriaal.
Contact
Sofie Aelterman, woordvoerder schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, email sofie.aelterman@stad.gent
Karen Scheire, communicatie De Fietsambassade, gsm 0492 72 01 12, e-mail
karen.scheire@stad.gent
Emanuel Ramoudt, projectcoördinator Fietspunt Onder De Krook, gsm 0477 96 50 01, e-mail
emanuel.ramoudt@stad.gent
Bevoegd

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

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.

Stad Gent

