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Nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang
Drongensesteenweg geopend

De nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang onder de Drongensesteenweg is

vandaag, woensdag 18 augustus 2021, plechtig geopend. De onderdoorgang biedt

een veilige en vlotte route onder de Drongensesteenweg en verbetert de

doorstroming van het gemotoriseerd verkeer.
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Om de onderdoorgang te realiseren is gebruikgemaakt van de bestaande Griendijkbrug,

waarvan de vloerplaat en de wanden gedeeltelijk zijn behouden. De onderdoorgang is naast de

bestaande brug gebouwd en ermee verbonden. Een nieuwe dakplaat gaat zowel over de nieuwe

onderdoorgang als over de oude Griendijkbrug. In het midden van de onderdoorgang is een

lichtschacht voorzien tussen de beide rijrichtingen van de Drongensesteenweg om meer

natuurlijk licht binnen te brengen. De nieuwe fiets- en voetgangersonderdoorgang is een

belangrijke schakel in het 'Westerringspoor'. Deze fietsroute verbindt Oostakker met het station

Gent-Sint-Pieters via de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort.

De fietsroute Westerringspoor wordt dé fietsring rond Gent. Deze tunnel is
daarin een belangrijke schakel. Iedereen kan nu kilometerslang op een breed
fietspad autovrij én conflictvrij in één vloeiende lijn met de fiets van de
Bourgoyen tot de Watersportbaan. Dit is het kwaliteitsniveau waar we voor de
hele route, en eigenlijk voor de hele stad, naar streven.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De fiets is in Vlaanderen al langer aan een opmars bezig en die positieve
fietstendens willen we verder stimuleren. Daarom trek ik de Vlaamse
fietsinvesteringen in 2021 fors omhoog tot maar liefst 355 miljoen euro. Deze
nieuwe fietstunnel en -onderdoorgang is een mooi voorbeeld van
samenwerken tussen de Stad Gent, Vlaanderen, de provincie én Europa om
vanuit een gedeelde fietsambitie snel te zorgen voor meer en betere
fietspaden en fietssnelwegen.
— Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit

De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met verschillende partners aan de
versnelde uitbouw van het netwerk van fietssnelwegen. Met deze
fietsonderdoorgang is een belangrijke missing link op de fietssnelweg F400 –
de fietsring rond Gent - weggewerkt. De realisatie van deze onderdoorgang is
een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen de Stad Gent,
Vlaanderen, Europa en de Provincie Oost-Vlaanderen.
— Riet Gillis, gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen



De onderdoorgang werd gefinancieerd door de Stad Gent, EFRO (Europees Fonds voor

Regionale Ontwikkeling), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Provincie Oost-

Vlaanderen.

Totale kostprijs: 2.642.868 euro

Stad Gent: 827.468 euro

EFRO: 915.400 euro

AWV: 600.000 euro

Provincie Oost-Vlaanderen: 300.000 euro
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Contact

Liesbeth De Bruyn, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0470 21 05 92, e-

mail liesbeth.debruyn@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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