
 15 februari 2021, 09:50 (CET)

Werken nieuwe fietsonderdoorgang onder
Contributiestraat van start

Onder de Contributiestraat komt een nieuwe fietsonderdoorgang die de Coupure

Links en het Jan Van Hembysebolwerk met elkaar verbindt. Daarnaast wordt het

Jan Van Hembysebolwerk ingericht als parkzone. Ook de Tweegatenbrug wordt

vernieuwd, en zal dienstdoen als voetgangers- en fietsersbrug. De werken starten

vandaag, maandag 15 februari 2021.
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De nieuwe fietsonderdoorgang loopt via een helling aan de Coupure Links, steekt vervolgens

door onder de Contributiestraat en takt terug aan op de oever van het Jan van

Hembysebolwerk. Omdat fietsers en voetgangers voortaan ook onder de brug hun weg zullen

kunnen verderzetten, verdwijnen de verkeerslichten aan het kruispunt. Het Jan van

Hembysebolwerk wordt dan weer ingericht als parkzone. Zo loopt het Groenevalleipark door tot

aan het water. De rest van de zone wordt parkeervrij, en verspreid over de groenzone komen

bomen met een fietspad ertussen.

Ook de Tweegatenbrug wordt vernieuwd. Die is door haar slechte staat al jaren gesloten voor

autoverkeer, en wordt nu een voetgangers- en fietsersbrug. Ter hoogte van de brug komt ook

een gloednieuwe aanlegsteiger voor kajaks en kano’s.

Met de nieuwe fietsonderdoorgang komt er een vlotte en veilige verbinding
tussen het Jan Van Hembysebolwerk en de Coupure Links, een van de
drukste fietsassen van de stad. Er komt ook meer groen door het Jan Van
Hembysebolwerk als parkzone in te richten en het kruispunt Contributiestraat-
Nieuwe Wandeling krijgt een betere inrichting zonder lichten.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De provincie Oost-Vlaanderen kende voor de bouw van de fietsonderdoorgang een toelage toe

aan de Stad Gent van 2.408.387,50 euro (incl. btw). Vijftig procent hiervan wordt gefinancierd

via het Fietsfonds van de Vlaamse Overheid. Voor de vernieuwing van de Tweegatenbrug kan de

Stad rekenen op een provinciale subsidie van 56.136,26 euro (incl. btw).

Een route zoals die langs de Coupure wordt zo druk gebruikt dat tijdens de
spitsuren bijna heuse fietsfiles ontstaan. Door de nieuwe fietsinfrastructuur
waar we met de Provincie financieel aan bijdragen, krijgen die opstoppingen
geen kans meer en zal het comfort en de veiligheid van fietsers fors verhogen. 
— Riet Gillis, gedeputeerde Mobiliteit Provincie Oost-Vlaanderen

Kom meer te weten over het project Contributiebrug en omgeving

https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-contributiebrug-en-omgeving


Contact

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

mail sofie.aelterman@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
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