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Bagattenstraat heropent als fietsstraat na twee
jaar werken

Vandaag is de Bagattenstraat geopend. Het is een comfortabele fietsstraat

geworden met grote fietsparkeervakken en binnenkort meer groen. Uitrusten kan

op de grote bank aan De Vooruit. Authentieke kasseien zijn er nog steeds, maar

fietsers hoeven er niet langer overheen.

Comfortabele fietsstraat

Veel Gentenaars kennen de Bagattenstraat omdat fietsen er een hele opdracht was. Maar na

twee jaar werken is het een comfortabele fietsstraat geworden. Fietsers hebben er voorrang, de

straat kreeg brede fietsstroken in bordeauxrood asfalt en er zijn grote fietsparkeervakken.
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De straat is ook een pak aangenamer dankzij grote plantvakken waar de komende weken nog

bomen worden geplant. Om het authentieke karakter van de straat te bewaren, zijn er

bovendien nog kasseien, maar fietsers hoeven er niet langer overheen. Uitrusten kan dan weer

op de grote zitbank aan De Vooruit.

De heraanleg van de Bagattenstraat is bijzonder geslaagd. Meer comfort voor
voetgangers en fietsers én de oude kasseien werden in het ontwerp verwerkt.
Op de kop aan de Vooruit is nu ook een nieuwe ontmoetingsplek met
bijkomend groen. Een absolute meerwaarde voor deze buurt.
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Als werknemer van Voo?uit heb ik bijna 40 jaar zicht op de Bagattenstraat. Ik
droomde er ooit van dat de straat, die eerder op een stukje Parijs-Roubaix
leek, wel eens de Genste Ramblas zou worden met bomen en veel comfort
voor voetgangers en fietsers. De nieuwe heraanleg komt aardig in de buurt. De
zon en de warmte denken we er dan wel bij.
— Peter Van den Eede, werknemer Voo?uit

Woonerven in de omgeving
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De heraanleg van de Bagattenstraat was het sluitstuk van de werken. Voordien werden nog een

aantal woonstraatjes in de omgeving aangepakt. Zo werden de Jeruzalemstraat, het

Rozendaalken, de Sint-Liesbetsteeg, de Sint-Barbarastraat en de Pollepelstraat helemaal of

deels omgevormd tot woonerf.

De Savaanstraat, ook deel van het project, zit al langer in een nieuw jasje. Aan de kant van de

Walpoortstraat werd de straat een woonerf, aan de andere kant kwam er een nieuwe rijweg in

asfalt met eenrichtingsverkeer in de richting van de Pollepelstraat. In alle straten werd ook de

onderliggende riolering vernieuwd.

Na de kerstvakantie worden nog de laatste details afgewerkt, zoals belijning en

blindengeleiding.

Contact

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

mail sofie.aelterman@stad.gent
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