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BEREIKBAARHEID

Op zondag 16 september organiseren we 
Gent Autovrij. Van 10 tot 18 uur is er in de 
binnenstad geen gemotoriseerd verkeer 
toegelaten. Benieuwd wat Gent Autovrij 
allemaal te bieden heeft? Op de kaart 
vindt u de belangrijkste trekpleisters, 
aangeduid met een cijfer. Bij elk cijfer hoort 
een woordje uitleg. Alle info in één handig 
overzicht. 

De uitgebreide kinderprogrammatie is ook 
meer in detail te vinden op
www.stad.gent/kinderen/gentautovrij

3 pleinen · 1 fly-over · tal van activiteiten
WELKOM

De B401 zoals we hem kennen is aan 
het wankelen. De betonnen reus 
die zo alom tegenwoordig is in ons 
dagelijks straatbeeld wordt steeds 
vaker het onderwerp van discussie en 
reflectie. Hoe zou het anders kunnen? 
In samenwerking met de Stad Gent 
slaan Treehouse vzw,  Springstof vzw en 
Kunstencentrum Vooruit opnieuw de 
handen in elkaar om voor één dag de 
fly-over autovrij te maken. 

Kunst en muziek als vonk

Met kunst, muziek en amusement als vonk wil 
de organisatie de toeschouwer laten nadenken 
én genieten van een B401 zonder wagens. Drie 
bekende Gentse muzikanten zorgen voor een 
muzikaal programma, de Brusselse street art 
kunstenaar Vincent Glowinski (aka Bonom) 
creëert speciaal voor deze dag verschillende 
werken op, rond en onder de fly over! Even te veel 
prikkels? De gigantische yoga sessie op de brug 
zal verlichting brengen!  

Groene en voedzame poort 
tot de stad

Op autoloze zondag creëren 
ROOF FOOD en In De Keuken in 
samenwerking met De Buurderij en 
VANIER een groene en voedzame 
toegangspoort tot de stad aan de 
voet van de fly-over.  Kom die dag 
kennis maken met onze lokale boeren, 
proeven van korte-keten lekkernijen 
en mee bouwen aan de toekomst van 
lokale, duurzame en gezonde voeding 
in de stad.

De Fietsambassade

Kom op Gent Autovrij naar 
De Fietsambassade en win 
één van de Gantoisefietsen, 
krijg gratis lucht en vet 
aan de herstelbakfiets en 
waan je in een park op de 
parkfietsen. 

Het voertuig van de toekomst  

Vzw Diepmassief helpt je een 
toekomst verbeelden zonder 
auto’s.  Een toekomst met zoveel 
hoeken af dat hij rond is.  Rol met 
je zelfgebouwde voertuig de brug 
op en af. Ervaar de autostrade als 
een ééndagspark op hoogte. Speel 
en vergeet gerust te kijken voor het 
oversteken. Voor stoute ouders en 
wilde kinderen.

Wat met de B401?

Sinds de beginjaren van het autoviaduct 
is de blik op mobiliteit en de rol van 
de auto daarin sterk veranderd. Jaar 
na jaar groeit de aandacht voor een 
meer duurzame mobiliteit, veiliger 
verkeer en meer openbaar vervoer. Ook 
andere aspecten zoals luchtkwaliteit, 
klimaatneutraliteit en leefbaarheid 
worden steeds belangrijker. Die evolutie 
heeft zijn impact op hoe de Stad Gent 
nadenkt over zijn openbare ruimte. 
Daarom onderzocht de Stad Gent 
samen met een studieteam (Tractebel 
Engineering NV – 51N4E ) en in overleg 
met het Vlaams Gewest wat dat kan 
betekenen voor het viaduct B401 en 
zijn omgeving. Ook suggesties van 
Gentenaars werden meegenomen. Kom 
langs en luister naar de resultaten van 
de studie.

Informatiedorp

Alles wat er te beleven valt op en rond 
de B401 maakt deel uit van een groter 
verhaal rond een leefbare, duurzame en 
mobiele stad. Benieuwd? Kom langs bij 
de verschillende informatiestandjes en 
leer meer over de toekomst van de B401, 
de werking van de fietsambassade en de 
Lage Emissie Zone.

Lage-emissiezone in 2020

De Gentse binnenstad wordt op  
1 januari 2020 een lage-emissiezone 
(LEZ). Om de luchtkwaliteit te 
verbeteren mogen de meest 
vervuilende wagens het gebied 
binnen de stadsring R40 dan 
niet meer inrijden. Check nu al 
of uw voertuig voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden en ontdek 
alle subsidies en premies op  
www.lez2020.gent  
Vragen? Kom gerust langs tijdens 
Gent Autovrij.

Kom tussen 8 en 18 uur naar de  fly-
over en beleef de mogelijke toekomst 
van de B401.

Meer weten? 
www.stad.gent/gentautovrij

“Dat vieren we 
 met een vree wijs 
autovrij volksfeest, 

samen met alle 
Gentenaars.”

B401 Stad

ZONDAG 16 SEPTEMBER 2018 GENT AUTOVRIJ

De autovrije zone  ligt grotendeels tussen de Gentse 
waterlopen en wordt tussen 10 en 18 u. afgesloten voor 
alle gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dat deze zone 
niet bereikbaar zal zijn met de auto en de moto. De ideale 
gelegenheid om op een andere manier naar Gent te komen. 

TE VOET
Wie in en rond het centrum van Gent woont, kan best te 
voet komen. 

MET DE FIETS
Snel en goedkoop naar ‘Gent Autovrij’? Kom met de fiets. 

DAGPAS DE LIJN 
Op ‘Gent Autovrij’ kunt u gebruik maken van de speciale 
dagpas (volwassenen betalen € 4, kinderen tussen 6 en  
11 jaar € 3). Hiermee kunt u de hele dag gebruik maken van 
bus en tram. De dagpas is vanaf 2 september te koop in 
alle Lijnwinkels. www.delijn.be

DE TREIN 
Neem de trein tot Gent-Dampoort. Dit station ligt op 
wandelafstand van de autovrije zone.

P+R PARKINGS
Parkeer uw wagen aan de stadsrand en kom met De Lijn. 
Voor een overzicht van alle P+R’s, surft u naar  
www.stad.gent/gentautovrij en klikt u op bereikbaarheid. 

U kunt ook gebruik maken van de ondergrondse B-parking 
Sint-Pietersstation. Tram 1 brengt u dan naar het centrum. 

Alle info op www.stad.gent/gentautovrij

kindvriendelijke activiteit

B401B401

Vertrekpunt fietstocht
Fiets gezwind naar het Emile Braunplein, het start-
punt van onze fietstocht naar het Parkbos.

Vertrekpunt Buggyroute
Met de buggy op stap? Begin hier aan een buggy-
vriendelijke gezinswandeling doorheen de stad.

Informatie over ‘GENT AUTOVRIJ’
Hebt u vragen over Gent Autovrij? Nood aan een 
 programmabrochure? Informatie nodig over 
 mobiliteit in Gent? Het Mobiliteitsbedrijf Gent staat 
voor u klaar. www.stad.gent/gentautovrij

Info over onze partners
Verschillende organisaties slaan de handen in 
elkaar om ‘Gent Autovrij’ mogelijk te maken. Ontdek 
ze allemaal op het Emile Braunplein.

Centraal infopunt
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De Gocarttram en  
OEI, de gekke fietsen! 
Op de Korenmarkt rijdt vandaag een heuse blikvanger: de 
GOCARTTRAM. 
De collectieve trappers vinden langsheen hun parcours 
door de binnenstad allerlei leuke vragen. En op het einde 
van de rit wacht een leuke verrassing.

Meer zin om te fietsen? Maak op de Korenmarkt een ritje 
op een van de gekke fietsen. Dat wordt lachen!

Het magisch labyrint  
In het magische doolhof op het Sint-Baafsplein kunnen 
kinderen doorheen de tijd op zoek naar 3 historische 
figuren. Door de juiste antwoorden te geven op hun 
vragen, kan het doolhof steeds verder verkend worden. 
Vindt de weg naar de uitgang!

Fietsbeurs
Bent u benieuwd naar de laatste modetrends in de 
fietswereld? Ga dan zeker een kijkje nemen op het Sint-
Baafsplein. Verschillende Gentse fietshandelaars tonen 
er hun nieuwste aanwinsten. U kan hier ook terecht voor 
kleine fietsherstellingen.

Testparcours
Toch even testen hoe dat bolt zo’n e-bike of een 
plooifiets? Probeer ze uit op testparcours achter de 
Sint-Baafskathedraal. Het vertrekpunt van het parcours 
bevindt zich op het Sint-Baafsplein.

Acrobatische drones 
Altijd al eens met drones willen vliegen? Dit is de kans! Help 
onze acrobatische koerier het adres te vinden voor zijn 
levering. Vlieg met een drone over 4 puzzels en ontcijfer zo het 
adres. Onze veiligheidsinstructeur leidt alles in goede banen.

Educatief fietsparcours 
voor jong en oud 
In een fietsstad als Gent is het belangrijk dat kinderen en 
volwassenen zich vlot en veilig kunnen verplaatsen. Op dit 
fietsparcours maakt u kennis met verschillende hindernissen, 
zoals kasseien en tramsporen.
Kom tussen 11 en 15 uur naar het Emile Braunplein, waar de 
Sportdienst een educatief fietsparcours voor jong en oud 
organiseert. Om het half uur start een sessie van 15 minuten.

Het Proefkabinet
Naast al het fiets- en springkasteelgeweld, is er ook ruimte 
voor een beetje artistieke verwondering. Laat je meenemen 
door de Bewakers van de Goede Smaak in een exotisch 
Proefkabinet, zij verleiden je met allerlei lekkers. Ze dompelen 
je onder in een wereld vol verbeelding waar niets is wat het 
lijkt. Durf jij proeven van de meest bijzondere, rare, bizarre, 
maar vooral ook wonderschonen tongstrelers?

Een concept van vzw Bougie, met de steun van Gent, kind- en
 jeugdvriendelijke stad.

Gents Milieufront
Eén van de speerpunten van Gents MilieuFront (GMF) is 
duurzame mobiliteit in de stad. Kom naar de infostand, 
draai aan het rad van fortuin en leer Gents MilieuFront beter 
kennen . Of deel de goede en slechte fietspunten van de stad 
met andere bezoekers. GMF bundelt alle resultaten in een 
fietslijst.

Kinderanimatie  
Springkastelen en reusachtige gezelschapsspelen staan 
klaar naast de Stadshal voor kinderen van alle leeftijden. 
En dat alles onder kundige begeleiding van Freetime-
animatoren. Veel spelplezier!

Babyspot  
Zoekt u een plaats om snel even uw baby te verversen 
en eten te geven? Dan bent u hier op het juiste adres. In 
deze knusse caravan staat alles ter beschikking voor de 
verzorging van uw ukje. 

Fietsambassade Gent 
De Fietsambassade is het contactpunt voor alle vragen en 
info over het gebruik van de fiets in Gent. Fietsherstelling, 
fietsverhuur, fietsmarkeren, fietsenstallingen plaatsen 
… de Fietsambassade doet het allemaal. En dit met 
aandacht voor sociale economie. 

Ontdek op het Gouden Leeuwplein de verschillende 
soorten fietsen van De Fietsambassade. Bekijk live hoe zij 
een slot open slijpen of laat er uw fiets markeren.

Meer info: www.defietsambassade.gent 

2de hands fietsenmarkt

Bent u op zoek naar een stalen ros voor uzelf of voor 
uw kroost? Kom dan naar de tweedehandsfietsenmarkt, 
georganiseerd door Ateljee VZW en het Mobiliteitsbedrijf. 
Na aankoop markeren zij gratis uw ‘nieuwe’ fiets.

Wilt u een fiets verkopen? Dat kan de dag zelf. Breng uw 
fiets mee en registreer u gratis aan de inschrijvingsstand. 
Voor 9 uur kunt u de fiets(en) afzetten met een 
aanhangwagen of (bestel)wagen. De markt is enkel 
bedoeld voor particulieren. U mag maximaal 5 fietsen per 
persoon verkopen. 
Let op, indien u met de wagen fietsen wil afzetten 
of ophalen, dan moet u tijdens het inschrijven uw 
nummerplaat opgeven. Doet u dit niet, dan krijgt u een 
GASboete van 55 euro. Tussen 10 en 18 uur  moeten alle 
(aanhang) wagens uit het autovrij gebied zijn.
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Fietstocht naar het Parkbos  
Wat is er beter op een stralende autoloze zondag dan 
een ritje naar het Parkbos? Gent kreeg er deze zomer  
2 prachtige Parkbosbruggen bij, die een vlotte en 
veilige verbinding vormen tussen Gent en het Parkbos. 
Dit maakt de langeafstandsverbinding mogelijk tussen 
Gent, Deinze en Oudenaarde. Onderweg rijdt u langs 
verschillende mooie fietsverwezenlijkingen van de Stad 
Gent.

Buggyroute
Onze buggyroute is de ideale manier voor jonge 
gezinnen om de stad te verkennen. Kinderwagens 
hoeven op deze route geen obstakels te trotseren. 
U rolt de kinderwagen simpelweg tot op het Emile 
Braunplein: hier start de route en kunnen de kleintjes 
zich volop uitleven. Daarna begint u aan een prachtige 
wandeling door de stad. 

Met de fiets of het openbaar vervoer gekomen en nood 
aan een buggy? Haast u dan naar de Fietsambassade 
onder de stadshal (links van brasserie Belfort), waar 
u één van de vijf beschikbare buggy’s gratis kunt 
uitlenen (voor kindjes die al zelfstandig zitten).

De Zeswijkse 
  editie Gentbrugge 

Supporter voor uw favoriete Gentse wijk tijdens 
de Zeswijkse, een ludieke wielerkoers die dit jaar 
Gentbrugge doorkruist. Start en finish van dit 
memorabel koersparcours liggen aan het Arbedpark. 
Zowel enthousiaste kleuters met driewieler, fitte 
veertigers met jus in de benen als kranige oma’s met 
hippe retrofiets worden aan de startlijn verwacht. Bent 
u benieuwd welke Gentse wijk zich tot wielerkampioen 
mag kronen? Kom dan naar het Arbedpark Gentbrugge, 
vanaf 12 uur.

Inschrijven kan de dag zelf of via www.6wijkse.gent
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