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Park & Ride onder het E17-viaduct in
Gentbrugge terug open

Na de herstellingen aan het viaduct van de E17 in Gentbrugge kan de Park & Ride

onder het viaduct vanaf vandaag terug officieel worden geopend. Parkeren is

gratis en er is plaats voor 207 personenwagens.

Vanaf vandaag kunnen bezoekers en bewoners terug gratis parkeren op de Park & Ride aan de

Land van Rodelaan, onder het viaduct van de E17. Hoewel de Park & Ride er al enkele weken

gebruiksklaar uitzag, ontbrak het nog aan noodzakelijke signalisatie en infrastructuur om deze

officieel open te stellen. Zo moesten er bijvoorbeeld nog fietsenstallingen en een

tonnagebeperking geplaatst worden.
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De parking is een heel lange tijd onbruikbaar geweest door de werken aan het
viaduct. Samen met P+R Arsenaal, die aan de overkant ligt, zijn er nu bijna
500 plaatsen beschikbaar vlak bij de op- en afrit van de E17 én met een goede
verbinding naar het centrum.
— Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit

Klaar voor de Gentse feesten
De Park & Ride is een belangrijke pijler in het bereikbaar houden van de binnenstad. Door

bezoekers naar de P+R-locaties te leiden wordt het autoverkeer in de binnenstad verminderd.

De Park & Ride is dus ook net op tijd klaar om heel wat bezoekers van de Gentse Feesten op te

vangen.

Van P+R Gentbrugge E17 hebben bezoekers zowel met de tram (lijn 2) als met de bus (lijn 3)

een rechtstreekse verbinding met het centrum van Gent. Wie de fiets verkiest kan dan weer via

de fietsroute Oude Brusselseweg-Visserij vlot en veilig naar het centrum rijden.

Contact
Sofie Aelterman, Kabinet Filip Watteeuw, e-mail sofie.aelterman@stad.gent, gsm

0471905704
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