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Intendant fietst met
100 Antwerpenaren
over de ring
Antwerpen – Meer dan 100 Antwerpenaren tekenden vandaag present voor de lancering van een
fietsparcours dat de overkappingsopdracht van intendant Alexander D’Hooghe op een toegankelijke
manier voorstelt. Met dit fietsparcours langs de Ring wil het team van de intendant burgers kennis
laten maken met het projectgebied en de uitdagingen van een overkapping. Het initiatief, dat zich richt
tot iedereen die mee wil denken over de toekomst van de stad, is tekenend voor een proces dat
burgers, organisaties en ontwerpers samen rond de tafel wil zetten om een nieuwe dimensie te geven
aan de leefbaarheid van de stad.

V e e lb e lo v e n d e n th o u s ia s m e
Ze waren met velen: naast burgemeester Bart De Wever, Schepen van Mobiliteit Koen Kennis en
vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid fietsten ook vele individuele burgers en sympathisanten van
Ringland, stRaten-Generaal en Ademloos mee. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis nam als eerste het woord
en benadrukte het belang van samenwerking om een ambitieus stadsproject neer te zetten waar
Antwerpenaren, en iedereen die verbonden is met de stad, beter van worden.
Intendant Alexander D’Hooghe noemde het enthousiasme veelbelovend voor het verdere proces: “Volgend
jaar willen we de beste ontwerpteams naar Antwerpen halen om samen met burgers, lokale organisaties en
experten overkappingsprojecten uit te denken. Dit project kan maar slagen als we de expertise van
ontwerpers en experten kunnen combineren met inzichten van mensen die de stad van binnenuit kennen. We
zijn ervan overtuigd dat we zo tot een beter project komen voor Antwerpen.”

1 0 c r e a t ie v e in s t a lla t ie s e n in g r e p e n in d e p u b lie k e r u im t e
Langs het fietsparcours zijn 10 interventies opgesteld die de veelzijdigheid van de overkappingsopdracht
belichten. Want met het overkappingsproject wil D’Hooghe vooruitgang boeken op zeer diverse domeinen:
verbinden van binnen- en buitenstad, creëren van groenverbindingen, een boost geven aan het wijk- en
buurtgroen, stimuleren van alternatieve vervoersmodi,…
De installaties doen echter meer dan alleen informeren: ze bevragen burgers, en nodigen hen uit om mee na te
denken. Met hun suggesties kunnen burgers terecht op de website www.overdering.be.

S ta p p e n v o o r u it s in d s d e a a n s te llin g v a n d e in te n d a n t
Geïnteresseerden kunnen het fietsparcours de hele zomer verkennen. Het is, sinds de aanstelling van de
intendant in januari van dit jaar, een eerste groot initiatief waarmee hij het brede publiek wil aanspreken.
Toch is er de voorbije maanden niet stilgezeten. De recent opgezette dialoog met overheden en
burgerbewegingen rond de herinrichting van de Zuidelijke ring kende een vruchtbare start, en met BAM en
andere stakeholders wordt intensief samengewerkt om de leefbaarheid van het Oosterweeltracé te
maximaliseren en de overkapping ervan voor te bereiden. In het najaar komt de intendant naar buiten met
een ambitienota, die als leidraad zal dienen voor de ontwerpwedstrijd.

P r a k tis c h
Het fietsparcours kan verkend worden tot 30 september. Het startpunt is station Antwerpen-Berchem, waar ook
fietsen gehuurd kunnen worden. Het plan van het parcours is verkrijgbaar aan de geluidstafel in het station, of
kan gedownload worden op www.overdering.be/fietsparcours. Ook informatie over de inhoudelijke thema’s van
het project vindt u via deze link.

Voor meer informatie: Griet Noë, 0473 41 41 59

