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INLEIDING
In de Gentse deelwijken worden in navolging van het centrum 
verkeersplannen uitgerold. Het Gents Milieufront wil ter voorbereiding 
van deze verkeersplannen samen met de lokale expertise van 
bewoners mee wegen op het debat. 

Met dit korte traject willen we samen met buurtcomités dromen over 
de wijk. Hoe kunnen onze straten er in de toekomst uitzien zodat ze 
veilig en aangenaam zijn en op maat zijn van onze kinderen en minder 
mobiele ouderen én voorzien in een bereikbaarheid op mensenmaat? 
Hoe kunnen we onze straten vormgeven als we rekening houden 
met lucht- en leefkwaliteit, verkoeling en waterinfiltratie, speel- en 
verblijfsruimte,...? We willen de nieuwe circulatie dus aangrijpen om 
de traditionele straat te herdenken vanuit de bekommernissen en de 
bezorgdheden van de bewonersgroepen.

In Zwijnaarde zien we niet zoveel verschillende buurtcomités, 
maar is er een sterk georganiseerd ‘Overlegplatform Zwijnaarde’. 
Via interactieve werksessies wordt op zoek gegaan naar 
gemeenschappelijke bekommernissen. We zitten samen rond het 
plan van de wijk. Door de verscheidenheid van het Overlegplatform 
Zwijnaarde vindt u in deze bundel geen consensus-verhaal terug. Het 
is een verbeelding van het traject. Aan de hand van de verslagen en 
afbeeldingen van de posters met opmerkingen in bijlage worden de 
argumenten ook meegenomen in de bundel.

Het resultaat bestaat niet enkel uit een aantal ambitieuze voorstellen 
voor de wijk. Het resulteert ook in een sterkere verbondenheid tussen 
de bewoners. Doordat mensen samen nadenken over de wijk en 
elkaars argumenten, horen wordt er ook meer begrip getoond voor 
elkaar(s mening). Daarnaast komen er ook heel wat vragen naar 
boven. Vragen waar we binnen dit traject niet meteen een antwoord 
op hebben, maar die we graag mee doorgeven aan de stad in de 
voorbereiding van de verkeersplannen.
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Zoals te zien in de sfeerbeelden hierboven denken 
we samen na over de verschillende thema’s en 
onderwerpen. Met stiften rond de plannen worden vele 
intense gesprekken gevoerd waarbij de pro’s en contra’s 
besproken worden.
 
Doorheen het traject werd er in de eerste fase gestart 
met een inventarisatie. We starten de sessie met de 
opdracht om alle potenties en frustraties op een kaart aan 
te duiden met de specifieke boodschap dat we niét over 
mobiliteit zouden praten. Als we de publieke ruimte willen 
inzetten voor andere doelstellingen dan verkeer, moeten 
we hier even van loskomen. Ambities rond vergroening, 
ontmoeting en verkoeling,... komen naar boven. We 
startten met het uitgangspunt dat het verkeer zich hier aan 
de woonomgeving aanpast en niet omgekeerd. 

Foto: © Steven Claus

Foto: © Steven Claus 
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WERKMOMENTEN

• Kennismaking Kern OPZwijnaarde 17_09_2019
• Fietstocht     09_10_2019 

• Werksessie 01   19_11_2019
• Werksessie 02   10_12_2019
• Werksessie 03   04_02_2020 

• Wijkmarkt    

In de tweede fase worden de (abstracte) plannen 
achterwege gelaten. Vanuit de conclusies uit 
de plannen wordt op een aantal concrete foto’s 
getekend. Hoe kan de straat er in de toekomst uitzien 
vertrekkende vanuit de ambities in de kaarten?

De varianten en discussies die beide invalshoeken 
opleveren zorgen er ook voor dat de bewoners 
binnen het Overlegplatform rond de tafel elkaar 
beginnen te begrijpen en naar elkaar gaan luisteren, 
waardoor de rol van het Overlegplatform maximaal 
tot haar recht komt. In deze bundel trachten we de 
‘gemeenschappelijke deler’ samen te vatten. 

Foto: © Steven Claus

Foto: © Steven Claus
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ANALYSE
Zwijnaarde bruist. De dynamiek en het enthousiasme voor de wijk is 
heel duidelijk aanwezig. De vele voorstellen die na de werksessies 
nog per mail worden gestuurd duiden dit. 

Er leven heel wat frustraties over verkeer en mobiliteit in de wijk zoals 
de aanwezigheid van de autostrades die een aanzuigeffect hebben 
op het verkeer en een aantal functies die sluipverkeer door de wijk 
trekken (bedrijvigheid, universiteit,...) leveren heel wat frustraties op. 
Daarnaast zijn er ook heel wat potenties in Zwijnaarde aanwezig. 
Kwaliteiten die soms als evidentie worden beschouwd die verder 
uitgebreid kunnen worden. Deze potenties en frustraties hebben we 
samen in beeld gebracht.

Deze kaarten hebben niet de pretentie om volledig of allesomvattend 
te zijn. Ze brengen louter een aantal frustraties en potenties in beeld 
die vanuit de gesprekken naar boven kwamen.

Met deze kaarten willen we ook het signaal geven aan de stad dat 
verkeersplannen vooral in dienst moeten staan van de potenties en 
frustraties in de wijk en het signaal geven aan de stad dat het zeker 
geen ‘blinde’ verkeersplannen mogen worden die zich enkel focussen 
op het verkeer. Enkel door een geïntegreerde aanpak kunnen we 
fundamentele stappen zetten in de wijk. We willen geen geïsoleerde 
maatregelen op één plek die frustraties op een andere plek creëren. 
Geen ingrepen voor het verkeer die geen rekening houden met 
gezondheid en vergroening in de wijk. We willen een ambitieus 
verkeersplan waarin de opgaves voor de wijk op een geïntegreerde 
manier aangepakt worden.

Ten slotte willen we met deze kaarten een aantal zaken in beeld 
brengen, maar reiken we deze subjectieve kaarten ook aan als 
een vraag voor onderbouwing. Wij hebben niet de capaciteit om 
grondige tellingen te doen om bijvoorbeeld sluipverkeer in beeld te 
brengen. Het lijkt ons wel interessant dat ter voorbereiding van de 
verkeersplannen een aantal thema’s die we naar voor schuiven verder 
onderzocht of onderbouwd worden door de stad.
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POTENTIE-KAART
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FRUSTRATIE-INVENTARISATIE
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WERK OP DE PLANK
De lijst van potenties en frustraties werd uiteindelijk heel lang. De 
complexiteit van de kaarten toont de diversiteit van de verschillende 
knelpunten. Er zijn echter drie conclusies die naar boven komen in de 
gesprekken. De steenwegen, het sluipverkeer (incl de snelheidsduivels) 
en het gebrek aan ruimte.
We stoppen echter niet bij het benoemen van de drie grootste 
uitdagingen. We gaan een stap verder en reiken al mogelijke 
oplossingen aan. Deze ‘scenario’s’ zijn niet gebaseerd op cijfermateriaal 
of mobiliteitsmodellen maar zijn ontstaan door collectief gezond 
verstand rond de tafel. 
Ook deze mogelijkheden zullen nog heel wat vragen naar boven 
brengen. Een aantal vragen geven we alvast mee voor de stad. We 
verwachten dus wel dat de voorstellen serieus genomen worden en dat 
de stad constructief meedenkt over hoe we een aantal ambities kunnen 
uitwerken.

Een algemene conclusie die niet apart behandeld wordt, maar die wel 
cruciaal is, is het feit dat de ingrepen op een geïntegreerde manier 
aangepakt worden. We zijn er ons van bewust dat een ingreep op de 
ene plek andere problemen op een andere plek kan genereren. Daarom 
zijn we blij dat de verkeersplannen gehele wijken ineens bekijken. We 
verwachten dat er ook samenwerkingen met bovenlokale overheden 
worden aangegaan om de opgaves in de wijk echt aan te pakken. De 
woon- en leefkwaliteit moet omhoog, hiervoor zijn een aantal duidelijke 
keuzes nodig. De stad toonde eerder dat ze bereid is gedurfde, 
ambitieuze keuzes te maken waar de (be)leefbaarheid van de bewoners 
prioritair wordt gesteld. Dit verwachten we ook voor deze wijken.
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2. Eénrichting
Uit de oefening die we in de werksessie van december deden werd het éénrichtingsverkeer als 
een basis-uitgangspunt genomen. Ondanks dat niemand vond dat het voorliggend plan volledig 
voldeed aan de wensen uit Zwijnaarde, groeide het geloof in éénrichtingsstraten. Dit biedt heel wat 
mogelijkheden naar ruimtewinst en verkeersveiligheid toe, maar moet in verhouding staan met de  
omrijfactor en gerichte uitzonderingen (twee-richting) of verstrengingen (knips).

1. Verkeersproblematiek
Bewoners ervaren dat het sluipverkeer in Zwijnaarde toeneemt naarmate er meer files ontstaan op 
het hogere wegennet (N60, R4, E40/E17). Het knelpunt is vooral de Ovonde aan Don Bosco en het 
Technologiepark. Om de Ovonde te vermijden rijdt het doorgaande woon-werk autoverkeer tijdens 
spitsuren dwars door straten, waar de woonfunctie primeert.
Daarnaast klagen bewoners over geluidsoverlast en verkeersonveiligheid in woonbuurten - ook 
buiten de spitsuren - veroorzaakt door het alsmaar toenemende logistiek verkeer naar de vele 
bedrijventerreinen in en rond Zwijnaarde. De oplossing is de rechtstreekse aantakking van deze 
bedrijvensites op de R4. De plannen hiervoor, die reeds decennia geleden werden aangekondigd, 
worden maar niet gerealiseerd.
De oplossing van beide problemen vergen infrastructuurwerken die voor het grootste deel in opdracht 
van de Vlaamse overheid moeten worden uitgevoerd en die, wat het woon-werkverkeer betreft, ook 
moeten aanzetten tot een duurzame modal shift. Dit valt echter buiten de scope van deze oefening, 
vermits het hier gaat over een verkeers- en wijkstructuurplan op niveau van de stad.

De gesprekken en werksessies brachten heel wat aandachtpunten naar 
de oppervlakte. Dit zijn onder meer zaken die aanwezige bewoners uit 
Zwijnaarde willen dat er rekening mee wordt gehouden in de nieuwe 
mobiliteitsplannen. Ze moeten mee de ruggengraat vormen voor de 
plannen om ervoor te zorgen dat ze aansluiten op het DNA en de 
bezorgdheid van de bewoners.

# 3.600
# 2.520 bewegingen / dag 

# sluipverkeer
?

 
3. Meten is weten
Tijdens de werksessies was er nog geen zekerheid omtrent de omvang van het sluipverkeer. Het is 
cruciaal om deze aantallen in beeld te krijgen om de impact van het sluipverkeer op de verkeersdruk 
beter te begrijpen.
Binnenkort kunnen zowel de stad als de buurtbewoners telresultaten kunnen delen.
De stad liet in oktober 2019 camera’s plaatsen, die één dag het traject volgden van de voertuigen, 
die Zwijnaarde binnen reden. Op basis daarvan kan het Mobiliteitsbedrijf de verkeersstromen in kaart 
brengen.
Daarnaast is er het burgerinitiatief Telraam. Buurtbewoners hangen een mini-camera thuis aan het 
raam op de 1e verdieping. De grootte, de snelheid en de richting van wat er op straat beweegt, worden 
gedetecteerd. Het wifi-netwerk in huis stuurt de gegevens naar een centrale computer. Na verwerking, 
kan iedereen de informatie bekijken op het Internet (https://telraam.net/). De resultaten zijn beschikbaar 
per uur, per dag en over langere periodes. De camera filmt niet, maar telt alleen en vormt dus geen 
inbreuk op de privacy. Een kwartaal na de start in oktober 2019 zijn er in Zwijnaarde reeds 10 Telraam 
meetpunten actief. Vermits de Telraam-camera daglicht nodig heeft, is het echter wachten tot de lente 
van 2020 om het effect van de ochtend- en avondspits te zien in de telresultaten.
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4. Centrale ingreep
Op een locatie waar een probleem is (sluipverkeer, snelheidsduivels,...) moet niet altijd per se een 
ingreep gebeuren om de problematiek aan te pakken. Zeker voor sluipverkeer kan een centralere 
ingreep soms veel efficiënter zijn. Een ingreep in de Heerweg-Zuid bijvoorbeeld kan het sluipverkeer in 
de Krekelstraat helpen afnemen.

5. Functies en bereikbaarheid
Het is belangrijk om alle publieke en commerciële functies in 
beeld te brengen. Ze zullen mee impact hebben op de gewenste 
mobiliteitsstructuur. Zeker voor de functies die veel en zwaar verkeer 
aantrekken is dit een cruciaal aandachtspunt.

6. Zorgcluster
De centrale zorgcluster is zo’n publieke plek. Het is een immense 
troef voor Zwijnaarde dat er zo’n cluster van sport, scholen en zorg 
aanwezig is. Dit vormt het kloppende hart van Zwijnaarde.

7. De Fiets en de Voetganger
Veiligheid en het comfort voor fietsers en voetgangers moet omhoog. 
Het fiets-comfort moet omhoog. Dit kan getest worden door middel 
van verschillende types van ingrepen. (Fietsstraat, vrijliggend 
fietspad, Schoolstraat,...)

8.Demografie
Zwijnaarde heeft een grijze bevolking. Ten opzichte van het Gentse 
(en het Vlaamse) gemiddelde zien we een grote aanwezigheid van 
zestigplussers. Dit zorgt ervoor dat we hier rekening moeten houden 
met bereikbaarheid, het comfort en de veiligheid. Maar het betekent 
ook dat er in de komende 30 jaar een grotere dynamiek zal ontstaan 
op de huizenmarkt. Als we ervoor zorgen dat deze nieuwe bewoners 
vanaf dag één een duurzamere mobiliteit gewoon zijn, ontstaat er 
minder druk.

9. Veiligheid
Mits een aantal (kleine) ingrepen kunnen er al eerste stappen gezet worden in functie van 
verkeersveiligheid. Uiteraard moet dit op een geïntegreerde manier aangepakt worden maar een 
aantal quick-wins moeten sneller.

10. Zwijnaarde vergroent - Zwijnaarde ontmoet
Het vergroenen en het ontmoeten moeten hand in hand gaan. Er is heel wat potentieel om Zwijnaarde 
extra te vergroenen.
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AART
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Zoals eerder al werd aangehaald is de algemene 
ambitie om de straten in Zwijnaarde op een andere 
manier in te zetten. Op welke manier kunnen we 
de auto niet meer centraal stellen en meer ruimte 
geven aan ontmoeting, voetgangers, fietsers, 
vergroening,...?

Eén van de strategieën die naar voor wordt 
geschoven is werken met éénrichtingstraten. Op die 
manier kunnen we het (sluip)verkeer veel beter sturen 
en komt er ruimte vrij voor andere functies.

Het voorstel op deze pagina is er om de rijrichtingen 
te veranderen. Het werd op de tweede werksessie 
naar voor geschoven, maar werd niet geslaagd 
bevonden omdat de omrijbewegingen te groot zijn.

Toch merken we op dat er veel draagvlak groeit 
voor dergelijke manier van werken om adhv slimme 
rijrichtingen het sluipverkeer te verminderen en de 
kwaliteit van het publieke domein in Zwijnaarde te 
vergroten.
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DE GEMENGDE FIETSSTRAAT

Op het moment dat we (alle) straten 
éénrichtingsstraten maken en een aangepast 
snelheidsregime installeren, wordt de positie van de 
fiets ook grondig veranderd. 

Vandaag wordt de fiets in deze straten naar de zijkant 
verdrongen. Om de gemengde straten duidelijk 
leesbaar te maken dienen de straten (visueel) 
versmald te worden. Het karakter van fietsstraat 
dient in eerste instantie ook door de rode kleur op de 
verharding aangeduid te worden.

DE GEMENGDE BOSSTRAAT

De bosstraten hebben vandaag reeds een zeer 
groen karakter of hebben het potentie om dit te 
krijgen. Het rustige woonkarakter van deze straten 
kan verder versterkt worden. Het nog aanwezige 
zoekend verkeer wordt uit de straten geweerd adhv 
éénrichtingstraten.

Dit rustige karakter laat toe om hier gemengde straten 
van te maken.

DORPSKERN

De omgeving van de zorgcluster vormt het kloppende 
hart van Zwijnaarde. De straten hierrond dienen te 
evolueren naar straten waar het aangenaam is om 
te verblijven en niet enkel aangenaam om ons in te 
verplaatsen. De straten vormen uitlopers van het 
groene binnengebied. 

Veiligheid voor jong en oud staat centraal in deze 
straten.

VRIJLIGGEND FIETSPAD

Op een aantal plekken is er ruimte en aanleiding 
om een vrijliggend fietspad te maken. Het fietspad 
voorziet twee rijrichtingen en is dus breed genoeg.

Doordat er weinig bestemmingen aan deze fietspaden 
liggen kan de berm tussen de rijweg en het fietspad 
een continue barrière vormen tussen de twee. 
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Wijk op straat
Vanuit de geformuleerde ambities en aandachtspunten gaan we nu 
concreet aan de slag. Hoe moet een straat er nu uitzien zodat we 
mensen ook kunnen overtuigen dat het met een aantal ingrepen voor 
iedereen aangenamer, beter, en gezonder kan?

We zijn er ons van bewust dat niet iedereen vanaf dag één zijn auto zal 
inwisselen tegen een deelauto en dat bepaalde diensten de auto altijd 
nodig zullen hebben. Ook straatparkeren moet in Zwijnaarde mogelijk 
blijven. Er kan wel nagedacht worden om dit op een slimmere manier 
aan te maken. In dichter bevolkte zones kunnen we zo nadenken over 
cluster-parkings. Ook in de onmiddellijke omgeving van handelaars, 
dienst- en zorgverleners moeten er geparkeerd kunnen worden, zowel 
door fietsers / bakfietsen als door auto’s. Door deze maximaal in te 
zetten voor handelaars/zorgveleners kan er nagedacht worden over een 
regime met enkel kortparkeren.In de woonwijken met grote individuele 
percelen moeten we ons de vraag durven stellen of het straatparkeren 
hier nog wenselijk is.

We zijn er ons ook van bewust dat het heraanleggen van straten een 
weg van lange adem is. Maar tegelijk moeten we nu wel een perspectief 
bieden. Waar willen we in de toekomst naartoe? Een straat wordt in 
Vlaanderen gemiddeld om de 70 jaar heraangelegd. Laten we dan elke 
straat die nu heraangelegd wordt alvast toekomstbewust aanpakken.

In tussentijd kunnen er tijdelijke oplossingen voorzien worden. De 
dynamiek in de wijk toont aan dat veel mensen de handen uit de 
mouwen willen steken, maar dat ze niet altijd de kans krijgen. We vragen 
de stad om constructieve en positieve initiatieven te omarmen om onze 
stad toekomstbestendig te maken.

Het feit dat we met een brede groep bewoners samen naar oplossingen 
zoeken zorgt er voor dat mensen alvast in gesprek zijn gegaan. Wij 
hebben nu al heel wat denkwerk gedaan, de stad zal dit ook nog even 
moeten doen. Maar dan vragen we toch vooral actie!
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ZANDVOORDESTRAAT - VANDAAG
Huidige situatie van een gemengde 
fietsstraat.

ZANDVOORDESTRAAT - MORGEN
In eerste instantie dient de verandering 
in statuut duidelijk aangepakt te worden. 
Een visuele versmalling van de straat 
samen met een duidelijke aanduiding van 
een fietsstraat.

ZANDVOORDESTRAAT - HERAANLEG
Bij elke heraanleg gaan we voor maxi-
male ambitie rond veiligheid en vergroe-
ning van de straten.
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Groen in de straat
Een gedeelte van de vrijgekomen 
ruimte wordt ingezet voor het 
groen in de straat. Dit kan tegelijk 
ingezet worden voor een water- 
en hitteaanpak.

Rustpunten
Er worden voldoende bankjes en 
rustpunten voorzien in de straat. 
De straat wordt opnieuw ingezet 

om elkaar te ontmoeten.

De voetganger staat centraal
Iedere bewoner in de wijk is soms 
een voetganger. Brede voetpaden 
en  een voetpad zonder drempels 

zorgt ervoor dat iedereen mee kan.
Schuinparkeren
Het parkeren in de lengte wordt 
veranderd naar schuinparkeren. 
Op die manier maken we duidelijk 
parkeerclusters. Het straat- 
parkeren dient niet drastisch te 
dalen ten opzichte van het huidge 
gebruik.

Asverschuiving
Op tijd en stond worden as- 
verschuivingen toegepast. Ze 
zorgen voor een verkeersremmend 
effect. 

Versmald straatprofiel
Een smal straatprofiel zorgt ervoor 

dat automobilisten hun snelheid 
aanpassen. De fietsstraat waar 
fietsers centraal staan wordt zo 

automatisch afgedwongen.
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HEKERS - VANDAAG
Huidige situatie van Hekers. Een typische 
woonstraat in Zwijnaarde.

HEKERS - MORGEN
De betonelementen laten toe om één vak 
open te breken. Het werkt verkeersrem-
mend, laat toe om de straat gemakklijker 
over te steken en biedt ruimte voor water- 
infiltratie.

HEKERS - HERAANLEG
Bij elke heraanleg gaan we voor maxi-
male ambitie rond veiligheid en vergroe-
ning van de straten.
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De straat: uitbreiding van de tuin
De groene zones langs de tuinen 
kunnen in beheer van bewoners 

genomen worden. Samen de straat 
onderhouden met deskundige  

ondersteuning van de groendienst. 

Groen voor water
De infiltratiebekkens vangen het 

water van de wijk op zodat het ver-
traagd afgevoerd kan worden.

Speel-groen
Het groen kan ingezet worden voor 
spelende kinderen. De luwe straten 
maken dit mogelijk.

Straatbomen
De straatbomen worden zo centraal 
mogelijk geplaatst. Het rechtlijnige 
van de straat wordt zo doorbroken 
en het groen wordt maximaal  
zichtbaar 

Karrenspoor
De verharding wordt geminimal-
iseerd. De betonroosters zorgen 
ervoor dat het water weg kan en dat 
de aanleg van de straat minimaal 
verhard (en dus goedkoop) kan.

Parkeren
De ruimte voor het straat- 

parkeren wordt drastisch verlaagd. 
Het parkeren dient maximaal op 

eigen terrein opgelost te worden.



28

HUTSEPOTSTRAAT - VANDAAG
Huidige situatie van de centrale straat in 
de dorpskern: de Hutsepotstraat

HUTSEPOTSTRAAT - MORGEN
Vergroening wordt toegevoegd in  
combinatie met fietsenstallingen. Er wordt 
ruimte voorzien aan de ingang van de 
school.

HUTSEPOTSTRAAT - HERAANLEG
Bij de heraanleg ligt de focus op verblijfs-
functies in plaats van doorgaande functie 
van het verkeer. Er wordt maximaal plaats 
gemaakt voor fietsers en voetgangers.
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As-verschuiving
Op tijd en stond worden as- 
verschuivingen toegepast. Ze 
zorgen voor een verkeersremmend 
effect. 

Straatparkeren
De P&R wordt actiever ingezet. De 
afstanden van de P&R naar  
functies in de Hutsepotstraat is klein. 
Hier maken we ruimte voor actieve 
mobiliteit.

Eénrichtingsstraat
Het inzetten van gericht  

éénrichtingsverkeer moet  ervoor 
zorgen dat enkel het autoverkeer 

dat hier een bestemming heeft 
rijdt.

Schoolpoort
Ter hoogte van de schoolpoort 

wordt voldoende ruitme voorzien 
voor het veilig ophalen van de 

kinderen.

Ontmoetingsplekken
Op sommige plekken langs de 
brede voetpaden wordt er ruimte 
voorzien voor echte ontmoetings- 
plekken, zoals plaatsen met kleinere 
bomen. Op die manier ontstaan er 
nieuwe mogelijkheden. Een cafeetje 
kan zich plots langs de as plaatsen.

Schoolstraat
De veiligheid van kinderen moet een 
prioriteit zijn voor een nieuwe herin-
richting van deze straat.
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EEDSTRAAT - VANDAAG
Huidige situatie van de landschappelijke 
Eedstraat

HUTSEPOTSTRAAT - MORGEN
Gezien het feit dat de Eedstraat recent 
heraangelegd is en een tijdelijke ingreep 
toch moeilijk is met het bestaande profiel 
wordt dit geen evidente oefening. In een 
straat als de Hutsepotstraat lijkt dit geen 
enkel probleem.

EEDSTRAAT - HERAANLEG
Een groen middenberm en een dubbel-
richtingfietspad maken het aangenaam 
en veilig.
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Groene  berm
We voorzien een brede groenstrook 
tussen fietsas en éénrichtingsstraat. 

Parkbos
De aansluiting met het parkbos 

wordt hier gemaakt. Naast de fiet-
sas kan dit ook uitgebreid worden 

met een (waterdoorlatend) voet-
pad dat aansluit op het parkbos.

Toegangen
Op gerichte plekken kan de fietser 
oversteken naar inritten of andere 
straten.

Fiets-as
De fietsas is breed genoeg om  
verschillende gebruikers toe te  
laten. Zowel kleuters op weg naar 
de school, recreatieve fietsers of 
een bewoner uit Zwijnaarde die 
terugkomen van het werk.

Ecologische berm
Hier wordt het water opgevangen. 
Vanaf hier start het parkbos.
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‘Passeig de Sant Joan, Barcelona’© LOLA DOMÈNECH ARCHITECT

is een straat waar stukken inefficiënt 
gebruikte publieke ruimte omgevormd zijn 
tot groene verblijfsruimtes. Pocketparks 
kunnen zitbanken bevatten, maar ook 
gewoon als natuur in de stad dienen. Ze 
inspireren voor definitieve groene pockets 
in de stad, doen de temperatuur in de stad 
dalen en verbeteren de luchtkwaliteit. 

est une rue où des espaces publics mal 
utilisés sont transformés en espaces 
de vie verts. Les pocketparks peuvent 
accueillir du mobilier urbain ou peuvent 
simplement servir d’espaces naturels 
en ville. Ils servent d’inspiration pour de 
futures poches vertes en milieu urbain, 
ils rafraichissant la température et 
améliorent la qualité de l’air.

D E    P O C K E T PA R KS T R A AT L A   R U E   P O C K E T PA R K 

BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE
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typeprofiel woonerf zonder parkeren referentie woonerf referentie veldweg typeprofiel veldweg

Woonerf
Bij een beperkt profiel in het centrum of een rustige woonstraat bij nieuwe inbreidingsprojecten 
kan het profiel ingericht worden als een woonerf.  Wanneer we voor een woonerftypologie kiezen 
wordt het profiel volledig op één niveau gelegd en wordt er geen duidelijk onderscheid meer 
gemaakt tussen de zone voor fietser, voetgangers en auto’s. Hierdoor wordt het verblijfskarakter 
geaccentueerd en de snelheid gedrukt waardoor deze weg een aangename woonstraat wordt met 
ruimte voor spelen, ontmoeten, etc. 

belangrijke ontwerpelementen:

• aanleg van gevel tot gevel op één niveau

• duidelijke markering van de parkeervakken

• integratie van inrichtingselementen (banken, plantvakken, spelaanleiding, ...)

Veldweg
Wanneer een straat gelegen is in het landelijk gebied met enkel sporadisch of zelfs weinig of geen 
bebouwing wordt de straat ingericht als een veldweg. Dit wil zeggen dat het profiel zo compact 
mogelijk gehouden kan worden en zo goed mogelijk in zijn omgeving dient ingepast te worden. 

belangrijke ontwerpelementen:

• deze worden smaller gematerialiseerd met eventueel een uitwijkstrook in grasbetondallen

• rijweg in ter plaatse gestort beton

• er worden geen parkeerplaatsen voorzien

BRUT ism LAND | p17
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Bijlage
De dynamiek in de wijk zorgde ervoor dat heel wat mensen hun 
denkwerk ook op (digitaal) papier zetten. In de eerste reeks van 
bijlagen wordt een greep uit de documenten die werden doorgestuurd 
getoond (A). 

In een tweede deel van de bijlage (B) staan alle verslagen van de 
verschillende Overlegplatformen waar werksessies georganiseerd 
werden. Hiermee willen we ook een weergave brengen van deze 
avonden.

Daarnaast bestaan er veel onderbouwde studies die dezelfde 
uitdagingen behandelen. Hieronder wordt een lijstje weergegeven van 
interessante studies die kunnen helpen bij het verder realiseren van 
de doelstellingen die doorheen deze bundel aan bod kwamen.

1. Labo Ruimte - stratenclusters
 Er worden concrete en wetenschappelijk onderbouwde  
 maatregelen naar voor geschoven om een positieve impact te  
 hebben op luchtkwaliteit, geluidshinder en hitte-stress.
 https://www.ruimtelijkeordening.be/Publicaties/articleType/ArticleView/articleId/9285

2. Fietsberaad - Fix the mix
 https://fietsberaad.be/

3. Brussels Bouwmeester - 10 ontwerptips voor de gewone straat
 assets.bruzz.be/2019-06/190506_tipboekje%2001_avec%20cover.pdf
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A/VOORSTELLEN BEWONERS
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“circulatieplan” van Zwijnaarde.

oor de “indirecte”, 

(“ring van Zwijnaarde”) 

• 

• 

• 
–

• 



43

“circulatieplan” van Zwijnaarde.

oor de “indirecte”, 

(“ring van Zwijnaarde”) 

• 

• 

• 
–

• 

• 

• 
– – –

o 
o 

• overbelasting van de “ring” en o

, broodjeszaak t’ Zwijntje en 

Zwijnaarde heeft onvoldoende uitvalswegen om zo’n ring te maken.

 

 
 
 

• 
• 

–
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(“de knip”)

 

verkeersplannen. Bovendien wordt de ingang via de Hekers ’s ochtends gebruikt door ouders die 

sepotstraat zelf, waar ’s ochtends veel kinderen 

een “Hof”. We 

…
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(“de knip”)

 

verkeersplannen. Bovendien wordt de ingang via de Hekers ’s ochtends gebruikt door ouders die 

sepotstraat zelf, waar ’s ochtends veel kinderen 

een “Hof”. We 

…
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B/Verslagen Overlegplatform

 
Verslag Overlegplatform Zwijnaarde 15/10/2019 

 
 

 
0. Verwelkoming van de aanwezigen 

Jean-Pierre is de moderator van deze vergadering. Hij opent de vergadering om 20u. 

Het hoofdpunt op de agenda is het Technologiepark en omgeving. We laten ons inspireren door 
studenten stedenbouw en ruimtelijke ordening van de Universiteit Gent en hun begeleiders, 
die de resultaten van de studentenoefening - de “studio” - voorstellen. 

3 sprekers zetten de oefening van de masterstudenten uiteen: 
- Tara Op de Beeck, Universiteit Gent – begeleider van de “studio” 
- Jorik De Wilde, masterstudent 
- Professor Luuk Boelens, Universiteit Gent – begeleider van de “studio” 

Daarna is er tijd voor vragen uit het publiek. 

Vervolgens worden de andere punten op de agenda van de avond behandeld: 
- goedkeuring van het verslag van de vergadering van 30 april 2019 
- voorstelling van het programma van het Overlegplatform Zwijnaarde (afgekort: OPZw) voor 

de komende maanden (door Peter) 
- opvolging van lopende projecten in Zwijnaarde (door de wijkregisseurs Ann Manhaeve en 

Katelijne Van den Brande) 
- oproep voor kandidaat-kerngroepleden voor het Overlegplatform Zwijnaarde (door 

Lieven) 
- varia (er werd vooraf 1 punt geagendeerd: Roger vraagt de geplande zone 30 in 

Maaltemeers te behandelen) 

 
1. Ideeën en voorstellen van masterstudenten omtrent het Technologiepark en omgeving 

a. Inleiding door Tara Op de Beeck 

In een “studio” worden studenten stedenbouw uitgedaagd om de theorie concreet aan te 
wenden. Aan deze oefening hebben 12 studenten van het 1e masterjaar gewerkt van 
februari tot mei/juni 2019. 

p. 2 tot 6 verwijderd
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b. Inspiratie, ideeën en voorstellen voor onze buurten (verkeersplan voorbereiden met 
deskundige hulp (stedenbouwkundige Lieven Symons / GMF) 

Het GentsMilieuFront (GMF) helpt buurtcomités om voorstellen voor een verkeersplan op 
te stellen3. Uitgangspunt is dat elke woning bereikbaar moet blijven met de wagen, maar 
dit wil niet zeggen dat de route met de wagen in de toekomst altijd de kortste en 
makkelijkste zal zijn. Het inbouwen van een aantal kleine weerstanden is een manier om 
het duurzaam vervoer te stimuleren. 

Op 27/8/2019 heeft stedenbouwkundige Lieven Symons zijn deskundige hulp aangeboden 
aan de kerngroep van het OPZw. Op 9/10/2019 is Lieven met Ann en Peter door 
Zwijnaarde gefietst om de omgeving te ervaren. 

Op de volgende OPZw vergadering van 19/11/2019 worden (als 2e punt op de agenda) de 
uitdagingen en mogelijkheden van een verkeersplan in Zwijnaarde verkend. Er zullen 
frustratie- en kansenkaarten worden opgesteld. Op 10/12/2019 volgt er een brede sessie 
met o.a. het maken van collages. Op 4/2/2020 volgt de eindsessie met toelichting van 
collages en kaarten. In de loop van maart 2020 volgt een wijkmarkt (zie verder punt 4 f). 

c. Snelwegen E17 – E40 – R4 versus leefbaarheid (het OPzw maakt deel uit van Ademruimte, 
die vraag om de reikwijdte van de studie te verruimen tot snelwegen in en rond Gent) + 
weefstroken E40 

i. Ademruimte 

Op 5/6/2015 lanceerde de bewonersgroep Viadukaduk het idee “De E17 onder de 
grond?”. Zij vroegen een grondige studiefase op te starten naar alternatieven voor het 
E17-viaduct in Gentbrugge. In een animatiefilm (https://youtu.be/KCfdfHIMHdA) wordt 
geargumenteerd dat er 120.000 voertuigen per dag over het E17-viaduct rijden. 

De stad Gent vermeldde in het strategische mobiliteitsplan (goedgekeurd op 
29/9/2015): “Het stadsbestuur aanvaardt niet dat het viaduct van de E17 in Gentbrugge 
in dezelfde hoedanigheid op dezelfde locatie heropgebouwd wordt.” Ook de stad Gent 
vroeg aan het Vlaams Gewest om onverwijld een studie op te starten4. 

Om aanschouwelijk te maken wat er mogelijk is als de E17 uit het landschap zou 
verdwijnen, liet de stad Gent een speelmaquette maken. Deze maquette werd getoond 
tijdens de informatie avonden over de Structuurvisie 2030 op 2, 11 en 16/10/2017 – 
alsook op de OPZw-vergadering van 26/6/2018. De maquette omvat het gebied van de 
E17 binnen de R4, meer bepaald: vanaf de verkeerswisselaar in Destelbergen tot de 
Ghelamco Arena. Het klaverblad (de verkeerswisselaar) E17/E40 is er nog wel op te zien 
maar de Zwijnaardse woonwijken zijn – bij wijze van spreken – van de tafel gevallen en 
vielen dus buiten de scope. 

Tijdens de OPZw-vergadering van 24/10/2017 werd de Structuurvisie 2030 [Ruimte voor 
Gent] besproken. Er werd een bezwaarschrift opgesteld omdat het stadsbestuur de 
inwoners van Zwijnaarde was vergeten. Er rijden in Zwijnaarde 250.000 voertuigen per 
werkdag over de E17 + E40 + R4. Met een film (https://vimeo.com/243364659) toonde 
KUL docent en architect Dirk Coopman hoe 2 natuurgebieden, aan de ene kant de 
Scheldevallei in Zwijnaarde en aan de andere kant de Gentbrugse Meersen, ruimtelijk 
met elkaar kunnen verbonden worden eens de E17 in Gent - én dus ook in Zwijnaarde - 
onder de grond zit. Na intunneling zou er bovengronds in Zwijnaarde (en in Gent) enorm 
veel ruimte vrijkomen om er op te bouwen rond pleinen en parken en kan ook de natuur 
gevrijwaard worden van verdere aantasting. 

 
 
 

3 Zie GMF Frontaal herfst 2019, p. 9 (artikel bijgevoegd als bijlage 1 bij dit verslag). 
4 zie punt 5.3.6.4 van het strategische mobiliteitsplan 

p. 8 tot 11 verwijderd
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f. Wijkstructuurschets en verkeersplan 

De Structuurvisie 2030 [Ruimte voor Gent] was abstract, de wijkstructuurschetsen worden 
concreter. De Stad Gent wil werk maken van een ‘wijkplan’ voor Zwijnaarde en een stukje 
Sint-Denijs-Westrem (zie kaart hieronder). Zo’n wijkplan bepaalt hoe Zwijnaarde in de 
toekomst kan evolueren op het vlak van wonen, ontspanning, verkeer, winkelen, werken, 
zorg … 

 

De eerste stap in de opmaak van het ‘wijkplan’ is het in kaart brengen van volgende vragen: 
“Hoe beleven jullie Zwijnaarde ? , “Hoe gebruiken jullie Zwijnaarde ? Wat zijn volgens jullie 
de uitdagingen in de toekomst?” 

Het wijkplan zal een geïntegreerd beeld geven van de wijkstructuurschets en het 
verkeersplan. De wijkstructuurschets zal onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
het ook in de toekomst goed leven is in Zwijnaarde: Hoe zorgen we voor aangename 
straten, speel- en ontmoetingsplekken en voldoende groen? Hoe willen we wonen in de 
toekomst? Welke sportvoorzieningen hebben we nodig? Hoe kunnen we zorgen voor een 
goed economisch aanbod? Welke sociale voorzieningen willen we? 

Het verkeersplan zal voorstellen uitwerken naar aanpassingen van het mobiliteitsnetwerk 
en concrete acties aangeven om tot realisaties te komen (o.a. voetgangersnetwerken, 
fietsnetwerk, auto- en vrachtverkeercirculatie, voorkomen van sluipverkeer, enz..). 

Er is een sterke link tussen de wijkstructuurschets en de verkeersplannen. De keuzes op 
vlak van mobiliteit hebben een sterke ruimtelijke impact en vice versa. Het mobiliteits- 
netwerk (fiets, auto, openbaar vervoer) is een belangrijke factor bij het bepalen of een 
ruimtelijke ontwikkeling op een bepaalde plaats mogelijk is. 

Anderzijds bepalen bestaande ruimtelijke structuren ook voor een deel hoe we onze 
mobiliteit organiseren. Wanneer we op één van beide (ruimtelijke structuur of mobiliteits- 
structuur) ingrijpen, dan heeft dat ook consequenties voor de andere structuur. 

De Stad Gent wil zowel de wijkstructuurschetsen als de verkeersplannen samen met de 
lokale belanghebbenden vorm geven. Hiervoor doet de stad een beroep op de inbreng van 
de mensen die dagdagelijks in Zwijnaarde verblijven of er actief zijn. Hiervoor zullen 
focusgesprekken georganiseerd worden in november/december 2019. De stad streeft 
ernaar om elke focusgroep zo samen te stellen dat verschillende belangen en invalshoeken 
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aanwezig zijn. Naast bewoners gaat het bv ook om landbouwers, handelaars, bedrijven, 
scholen, enz.. Verder wordt er gezocht naar een goede verdeling man-vrouw en een variatie 
in specifieke woonplaats en leeftijd. 

In maart 2020 zal de stad Gent een wijkmarkt organiseren. Daarna zullen er in het voorjaar 
van 2020 nog brede participatiemomenten georganiseerd worden waarop alle bewoners 
van Zwijnaarde (en een stukje St-Denijs-Westrem) worden uitgenodigd. 

Het Mobiliteitsbedrijf zal intussen aan de slag gaan voor het verkeersplan en de dienst 
Stedenbouw voor de wijkstructuurschets. 

Als het verkeersplan en de wijkstructuurschets zijn uitgewerkt zijn – wellicht na de 
zomervakantie 2020 – komen het Mobiliteitsbedrijf en de dienst Stedenbouw terug naar 
Zwijnaarde met de voorstellen voor een tweede ruime bevraging van de bewoners en 
anderen (landbouwers, handelaars, bedrijven, scholen, enz..). 

g. Heraanleg Krekelstraat en Eedstraat 

Het wegenis- en rioleringsproject omvat de heraanleg van de volledig Krekelstraat en de 
Eedstraat nrs. 1 tot ± 40, nl. van de Heerweg-Zuid tot en met het kruispunt Krekelstraat – 
Eedstraat. De eerstvolgende stap voor dit project is de realisatie van een studie als 
voorbereiding van deze werken. 

De  Gentse  gemeenteraad  heeft  op  11/1/2018  de  samenwerkingsovereenkomst  met   
De Pinte goedgekeurd waarbij TMVW/Farys werd aangeduid om een studieopdracht te 
laten uitvoeren en waarbij Farys, uiteindelijk, ook de werken mag aanbesteden. 

Anderhalf jaar na het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst – nl. op 13/6/2019 - 
heeft het Gentse stadsbestuur de overheidsopdracht (= het bestek) goedgekeurd voor het 
aanstellen van een dienstverlener voor het opstellen van een studie. Op 26/8/2019 heeft 
de gemeenteraad van De Pinte hetzelfde bestek eveneens goedgekeurd. 

Na de vergadering bleek dat deze overheidsopdracht werd gepubliceerd op 17/10/2019 en 
de offertes worden verwacht tegen 22/11/2019. 

h. Coca-Colaweg en ontsluiting bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III (Nieuweschelde- 
straat) 

Wat betreft de ontsluitingsweg van Coca-Cola naar de R4-Binnenring, heeft de stad Gent 
plannen getekend in samenwerking met zowel Coca-Cola als de Vlaamse Overheid. Er zijn 
gesprekken gaande met de andere bedrijven in de buurt van de Ghelamco Arena. De Stad 
hoopt voor het einde van 2019 het ontwerp van plannen voor de Coca-Colaweg te kunnen 
komen voorstellen aan de buurt. 

De Stad bekijkt en onderzoekt momenteel (nog steeds) met de andere overheidspartners 
(AWV en DVW) hoe we Zwijnaarde II (Domo/Alinso) en III (Klaartestraat) rechtstreeks 
kunnen aantakken op de R4. Dit desnoods alvast tijdelijk maar liefst voor onbepaalde tijd. 
De ontsluitingsweg in de oksel van de afslagbocht E17/E40, zoals was voorzien in het 
masterplan voor de Alinso site10, kan de volgende decennia namelijk niet aangelegd worden 
omdat de gebouwen, die daarvoor gedeeltelijk moeten afgebroken worden, recent werden 
verhuurd aan autoruitenproducent Soliver. 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 De definitieve ontsluitingsweg is beschreven in versie 6 van het Masterplan van Alinso, waarvan het college van 
burgemeester en schepenen kennis heeft genomen op 24/5/2017. 

p. 14 en 15 verwijderd
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c. Metingen van verkeer op meerder plekken in Zwijnaarde 

En Nederlandse firma heeft op meerdere plekken in Zwijnaarde (Campusstraat, Heerweg- 
Zuid, Zwijnaardebrug, Krekelstraat …) camera’s geplaatst om gedurende 1 week het verkeer 
te registreren. Men merkt op dat er momenteel gewerkt wordt aan de op- en afritten van 
de E17 in De Pinte en aan de N60. Door deze werken is er veel minder verkeer in Zwijnaarde. 
Het Mobiliteitsbedrijf zal hier rekening mee houden. 

Peter meldt dat ook bewoners zelf verkeer kunnen meten in hun straat door een ‘telraam’ 
op hun raam aan de straatkant te plaatsen. Een dergelijk ‘telraam’ bevat een camera en 
geeft de gegevens door aan een centrale website waarop alle metingen kunnen worden 
bekeken. 

d. Verkeersborden Oudespoorweg 

Jacqueline meldt dat de verkeersborden op de Oudespoorweg zouden moeten worden 
aangepast om toe te laten dat ook speedpedelecs over het volledige tracé kunnen rijden. 
Op het bord moeten volgende icoontjes worden weergegeven: fiets, paard, boerenkar, 
wandelaar, speed pedelec. 

e. Culturele activiteiten: Ciné Melac, 50 jaar Cultuurplatform Zwijnaarde, “Van Eyck in de 
wijk”, programmatie van OCZwijnaarde 

Tom meldt dat er tijdens de 4 donderdagavonden voor Kerstdag (op 28/11 en 5, 12 en 
19/12/2019), in de Nieuwe Melac, een filmreeks wordt gebracht over het thema "het dorp 
of het landelijke leven". Iedereen kon haar/zijn voorkeur van film bekend maken via een 
website of meedelen in de bibliotheek of het LDC De Mantel. 

Na de vergadering bleek dat volgende films zijn gekozen: Brasserie Romantiek, Il Postino, 
Bienvenue chez les Cht’is en Chocolat. 

In 2020 wordt jaar 50 jaar Cultuurplatform Zwijnaarde gevierd. Gent viert in 2020 ook het 
Van Eyckjaar. Zwijnaarde zal ook deelnemen aan “Van Eyck in de wijk”, die mee door de 
Cultuurdienst van de stad wordt georganiseerd. Wellicht wordt dit een brunch in het thema 
van Van Eyck. 

Ten slotte verwijst Tom naar de programmatie op http://www.oczwijnaarde.be/nieuwe- 
melac-cultureel-centrum/. De voorstelling van Walter Baele is helaas al uitverkocht. Voor 
Companie Cécilia (20/12/2019), Herbert Flack en Bob de Moor (22/2/2020), 
Schedelgeboorten (7/3/2020), een intiem podiumconcert (18/4/2020) en Tom Bibo 
(16/5/2020) zijn er nog kaarten beschikbaar. 
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Bijlage 1 bij het verslag van het Overlegplatform Zwijnaarde van 15/10/2019 
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’Avonds

toe staan geen geparkeerde auto’s. Ook de parking van de sporthal 
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Aan de tramhalte “Molen” en omgeving is de parkeerdruk overdag groot.

een aantal “vaste” plaatsen hebben. 

parkeren wordt ingevoerd (het ‘gelijkheidsbeginsel’). Daarom is de 
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“solorijden” en hoe die die alternatieven kunnen tot stand komen. De algehele stu

 
 
 
 

iseerd. Onderstaande  schema’s geven een beeld van de knelpunten voor de drie 
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auto’s bezitten. Er wordt daarom gevraagd om bewonerskaarten in te voeren. Dit kan wel

jn er gezinnen met 3 of 4 auto’s. Er wordt op gewezen dat alle maatregelen zowel voor

De Isabella van Oostenrijkstraat  staat na 17u vol met auto’s van bewoners. Er wordt gevraa
Noord voorlopig is. Daar staan wel dagelijks 20 à 25 auto’s. 

ein behoudt. Verder is de maatschappij “Woning Gent” 
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rdt gemeld dat auto’s in de Klossestraat / Heistraat frequent over het fietspad rijden om de 
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milieuthema’s en stedelijke mobiliteit.

bovenlokale functies, snelwegen sluipverkeer,… Een van de belangrijkste punten is inderdaad 

 

 Creëren van “bos”straten : ruime straten die redelijk verkeersluw zijn moeten anders 

 

 
 

 kers met een park, de eindhalte van de tram, de bib … vormt 
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Verslag Overlegplatform Zwijnaarde 10/12/2019

Gastsprekers : Lieven Symons (Gents Milieufront - GMF), Mike De Brie

Peter Provenier is de moderator van deze vergadering. Hij opent de vergadering om 20u. Hij heet
de aanwezigen welkom en stelt de gastsprekers voor.

Op de agenda staan volgende punten :

1. Goedkeuring van het verslag OPZw 19/11/2019

2. Uitwerken van voorstellen in het kader van het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde: bespreking
in kleine groepen op basis van voorgestelde mogelijkheden (met Lieven Symons, GMF)

3. Telraam : burgers evalueren de lokale mobiliteit

4. Varia

1. Goedkeuring verslag OPZw vergadering van 19/11/2019.

Er werd één opmerking gemaild:

In verband met de verkeersdrempels ter hoogte van de Klossestraat met de Heistraat heeft Tom
Van Wynsberge er ook naar verwezen dat er  moet gecontroleerd worden of de drempels
reglementair geplaatst zijn (liggen te dicht bij het kruispunt) en dat er ook naar alternatieven moet
gekeken worden zoals flitspalen of wegversmallingen. Een bewoonster heeft opgemerkt dat het
nieuwe fietspad terug aan het verzakken is omdat de automobilisten over het fietspad rijden om
de drempels te vermijden.

Het verslag van 19/11/2019 wordt goedgekeurd, mits aanvulling met hetgeen werd opgemerkt.

2. Uitwerken van voorstellen in het kader van het wijkmobiliteitplan Zwijnaarde.

Lieven Symons geeft een uiteenzetting over de oefening die zal worden gemaakt tijdens deze
vergadering.  Hij heeft een “voorstel van mobiliteitsplan voor de “vijfhoek” van Zwijnaarde”
voorbereid.  Het gaat om een discussie-document, een document dat nog niet DE oplossing is, maar
toelaat om erover te praten om na te gaan of het kan werken, wat betekent het voor individuele
bewoner?

De slides zijn downloadbaar via : https://af737ddd-73a2-422a-ae78-
ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_73ec209728a14bf9936a7b6f81978f11.pdf

Bedoeling van de oefening is om op zoek te gaan naar een win-win en sluiproutes aan te pakken.
Er bestaan noord-zuid sluipwegen en oost-west sluipwegen.  Daarbij moet aandacht zijn voor :
- de impact voor andere straten (hoe is de afwikkeling op andere straten),
- voldoende ruimte en toegankelijkheid voor hulpdiensten: de brandweer heeft een breedte van

4 meter nodig
- en hoe alles bereikbaar te houden (daarom niet noodzakelijk via de kortste weg).
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Er wordt enkel gefocust op het lokale verkeer, bovenlokaal verkeer (snelwegen, zuidelijke mozaïek)
dient via hoger niveau te worden behandeld.

Eén van de methodes om sluipverkeer aan te pakken bestaat uit de invoering van
eenrichtingsstraten die toelaten om ruimte te scheppen voor fietspaden zonder onteigening.  Naast
de vier meter voor de rijweg komt ruimte vrij voor andere invullingen zoals ruimte voor groen,
parkeerpocket (bv aan bakker).

Het voorstel vertrekt van een lus rond de kern van Zwijnaarde (vijfhoek) waar eenrichtingsverkeer
geldt.  Voor sommige straten binnen de lus wordt ook eenrichtingsverkeer voorzien om meer
ruimte en geen andere sluiproutes te creëren.

De aanwezigen worden uitgenodigd om na te denken en te discussiëren over de impact van het
voorstel aan de hand van vijf vragen :

1/ Biedt het voorstel een antwoord op het sluipverkeer van twee hoofd-sluip-routes?
2/ Zijn er potentiële verschuivingen van het sluipverkeer te verwachten ?
3/ Is de lokale omweg aanvaardbaar ?
4/ Kunnen we de strategie ook doorvertalen op andere “secundaire” sluiproutes ?
5/ Opgelet voor eenvoudige oplossingen!

Er worden slides van mogelijke andere invulling van het straatbeeld getoond zoals aanleg van een
karrespoor in de weg, meer bomen, bredere voetpaden, vergoenen van voetpaden.

Bij de oefening moet ook aandacht gaan naar de volgende vragen :

1) Is verandering verbetering?
2) Draagt verandering bij tot veranderd gebruik van mobiliteit
3) Op welke punten kan het nog beter/ambitieuzer
4) Voor welke zaken moeten we waakzaam  zijn (bv alternatief geven voor afwijzing, impact voor

De Lijn)

Er worden vier discussietafels gemaakt.  Elke tafel noteert de bevindingen van de groep.

Gesprekstafel 1 (Peter)

- Er is geen verzet tegen het principe om in veel woonstraten het verkeer in slechts één
richting toe te laten. Dit biedt een opportuniteit om de ruimte, die vrijkomt, niet voor
autoverkeer te gebruiken - wat iedereen positief vindt.
- Wel wordt er aan getwijfeld of éénrichtingsverkeer wel kan en nodig is in ALLE
woonstraten?
- Sommigen menen dat de voorgestelde rijrichting (van het verkeer op de vijfhoek rond de
kern van Zwijnaarde) beter omgekeerd zou zijn (de Hutspotstraat is meer een INGANG naar
de Dorpsstraat en niet een UITGANG).
- Over de bestemming van de vrijgekomen ruimte door éénrichtingsverkeer (te gebruiken
als fietspad, extra parkeerplaatsen of de rijweg ontharden voor meer groen ?) waren de
meningen verdeeld.



64

3

Gesprekstafel 2 (Katelijne)

Probleem sluipverkeer wordt voor een groot deel veroorzaakt door de slechte doorstroming
op de N60/ ovonde en de in- en uitgang van het Technologiepark aan de Tramstraat. Idee
dat dit moet worden aangepakt. Bv door het autoverkeer aan de ovonde een niveau lager te
leiden, de ontbrekende verbinding tussen N60 en R4 bij te maken, de in- en uitgang van het
Technologiepark ter hoogte van de Campusstraat volledig af te sluiten.
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Wat het deeltje ten noorden van de Tramstraat betreft:
Ook met de voorgestelde circulatie zal er nog sluipverkeer zijn. Er wordt gedacht aan een
systeem van knips (vb in Isabelle Van Oostenrijkstraat & Hofakkerstraat), zonder tot een
afgewerkt plaatje te komen.

Van de eenrichtingslus rond het centrum van Zwijnaarde wordt gevreesd dat die niet alle
verkeer zal kunnen slikken.

Algemeen wordt opgemerkt niet zomaar alle straten tot eenrichtingsstraten om te vormen.

Discussie over de Krekelstraat: knippen? Invoeren eenrichting uitwaarts?

Bedenking dat er eerst tellingen zouden moeten uitgevoerd, vooraleer verkeersmaatregelen
te plannen.

Collages:
Discussie over wenselijkheid van alternatieve inrichtingen. Enerzijds het mooie, sfeervolle van
de alternatieve inrichtingen. Anderzijds de wens om plaats te behouden voor wagens en
problemen die grote bomen & bladafval in de praktijk opleveren.
Idee een autoloos dorpscentrum te maken of een stukje eenrichting in te voeren voor de
scholen. Dit zou in eerste instantie als proef kunnen worden ingevoerd.

Gesprekstafel 3 (Lieven)

1. De lus van Zwijnaarde
Er wordt gesteld dat het voorgestelde alternatief wel een antwoord kan bieden op het
sluipverkeer doorheen dit gedeelte van Zwijnaarde. Het omrijden zal er mede voor zorgen dat
deze sluiproutes ontraden worden en dat deze waarschijnlijk ook langere tijd in beslag zullen
nemen.
Er heerst ook de vrees dat de lus een echter ringweg zal worden. Vanuit cijfermateriaal
zouden we hier een beter zicht moeten krijgen wat het betekent voor de intensiteit van deze
wegen. Aan de hand van de inrichting moeten we ervoor zorgen dat ook deze ringweg geen
snelle / drempelloze route wordt. Ook deze lus van Zwijnaarde blijft een zeer lokale weg die
enkel het verkeer van de andere woonstraten mee afleidt naar N60 en de Tramstraat.

2. Lokale routes
De lus zorgt ervoor dat ook de bewoners van Zwijnaarde niet meer de kortste routes kunnen
maken. Dit delicate evenwicht wordt hevig bediscussieerd rond de tafel. Welke omweg is
aanvaardbaar? Wat met hulpdiensten en IVAGO? Wat met De Lijn?

We moeten er op waken dat we het verkeer niet van de ene naar de andere straat
doorsturen.
Bijvoorbeeld betekent het voor het afzetten van de kinderen aan de schoolpoort met de auto
in het circulatie-voorstel dat op tafel ligt een grote consequentie. Het betekent dat de ouders
een hele weg om moeten rijden (bijvoorbeeld via de Krekelstraat richting N60) of dat er heel
wat verkeer via de Campusstraat richting de Tramstraat zal rijden. Het omrijden kan er mee
helpen voor zorgen dat een aantal ouders eerder geneigd zijn om de fiets te nemen als dit in
combinatie is met een veiligere schoolomgeving. Daarnaast kunnen we ook nadenken hoe de
P&R Hekers beter ingezet kan worden. Als we deze bereikbaar houden zullen heel wat ouders
zich hier parkeren om de kinderen af te zetten.
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3. N60 – Tramstraat
Vandaag hebben we geen zicht op de aantallen ifv het sluipverkeer, de richtingen en het
bestaand verkeer op de N60 en de Tramstraat. Als we alle sluipverkeer op deze wegen van
een hoger niveau verplaatsen zullen deze nog extra verkeer moeten slikken. Wat betekent dit
voor deze straten? Kan er dan vanuit de Campusstraat of Heerstraat Noord überhaupt in deze
wegen worden gereden? Of zijn hier dan ook extra ingrepen ifv rijrichtingen van de zijstraten
noodzakelijk?
Ook hier dient onderbouwd cijfermateriaal gebruikt te worden om verdere keuzes te kunnen
maken.

4. Fietsveiligheid
Zowel bij ouderen als bij jonge gezinnen heerst een gevoel van onveiligheid op de fiets. Het
inrichten van éénrichtingsstraten kan ervoor zorgen dat vrijgekomen ruimte ingezet kan
worden voor de fietser. Ook de aansluiting naar de fietswegen op een hoger niveau
(fietssnelweg Parkbos of Fietspad Schelde) moet hierin beter.

5. Varianten
Voortbouwend op het scenario dat op tafel ligt worden een aantal voorstellen gedaan waarin
dezelfde doelstellingen ifv het sluipverkeer behaald worden EN die het lokale verkeer iets
vlotter maakt.

a. Twee halve lussen die een andere richting uitgaan maar wel een noord-zuid richting
hebben met een centrale as (Heerweg zuid) die van een Zuid-Noord richting heeft.

b. Wat is de meerwaarde van ‘de lus’? Afstappen van het lussysteem maar wel overal
éénrichtingsstraten toepassen.

c. De lus niet sluiten maar vanuit N60 via Hutsepotstraat – Eedstraat – Zandvoordestraat
– Schaeykstraat naar Della Faillelaan laten lopen waardoor ALLE straten binnen dit
gebied nog lokaler kunnen ingericht worden.

d. De vraag wordt gesteld of knips op gerichte locaties niet interessanter zijn dan een lus
waarin er wordt omgereden.

e. Kunnen knips georganiseerd worden dat deze enkel gelden voor het sluipverkeer en
niet voor bewoners? Hoe wordt dit in het centrumgebied in Gent georganiseerd?

f. …

6. Collages
Als het praktisch kan dat een automobilist een fietser kan voorbijsteken in het type ‘bosstraat’
lijkt dit wel een mooi droomscenario voor een aantal mensen rond de tafel. De centrale
grasstrook kan aan de hand van ‘grasdallen’ aangelegd worden. Deze zijn gemaakt om over te
rijden (bijvoorbeeld voor Brandweer) maar er kan toch gras tussen groeien.
Voor de Hutsepotstraat is het belangrijk dat de straat veiliger en aangenamer wordt ifv
scholen en zorgfuncties. Ruimte voor de fiets is hierin belangrijk. Een fietsstraat kan een
interessante piste zijn, andere schuiven eerder een aparte fietsstrook naar voor.

Gesprekstafel 4 (Ann)

Opmerkingen i.v.m. het mobiliteitsplan:

- Dit is een goed idee (allen behalve één iemand).
- De persoon die vindt dat dit geen goed idee is, vindt dat het voldoende is om de

Campusstraat en de Schayckstraat af te sluiten om het sluipverkeer te weren. Als dit zou
gebeuren, is dit eenrichtingsverkeer niet nodig.

- Eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat, de Hutsepotstraat en de Zandvoordestraat is een
goed idee. Die straten zijn te smal om tweerichtingsverkeer toe te laten.
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- Zal deze ‘ringweg’ het sluipverkeer van de N60 via de Krekelstraat en de Zandvoordestraat
voldoende tegenhouden? Dit verkeer kan immers nog via de Dorpsstraat en de Heerweg-
Noord naar de Tramstraat en zo naar Merelbeke rijden.

- Ook het sluipverkeer naar de ‘illegale’ toegang van het Technologiepark langs de
Tramstraat zal nog mogelijk zijn via de Zandvoordestraat – Dorpsstraat/Hutsepotstraat –
Campusstraat. Van zodra die toegang wordt afgesloten, zal deze stroom sluipverkeer
allicht ophouden.

- Ook de buurt rond de I. Van Oostenrijkstraat en Nederzwijnaarde slikt veel verkeer:
o Door Nederzwijnaarde rijdt veel vrachtverkeer en camionettes van de bedrijven

op de Alinsosite. Die rijden zeer snel, waardoor veel fietsers bang zijn om op de
weg te fietsen. Sommigen rijden daarom op het trottoir.

o Door de I. Van Oostenrijkstraat passeert sluipverkeer van en naar Merelbeke.
o Voorstel: paaltjes aan het kruispunt van de I. Van Oostenrijkstraat en de Della

Faillelaan en tweerichtingsverkeer in de I. Van Oostenrijkstraat.
o Er ontstond discussie over de rijrichting in de I. Van Oostenrijkstraat: indien de

rijrichting in het laatste stuk van de I. Van Oostenrijkstraat zou worden
omgekeerd (uitrijden naar de Della Faillelaan), zou het zeer onveilig worden voor
chauffeurs die richting Merelbeke willen rijden en daar de Della Faillelaan zouden
moeten oversteken.

o Vraag naar zone 30 in die buurt.
- Met het voorgestelde lussenplan moeten alle bewoners van de Zandvoordestraat/R.

Vlerickstraat via de Tramstraat passeren als ze naar het zuiden willen rijden. Dat is een
grote omweg en niet evident door het vele verkeer op de ovonde.

- Mensen die in de buurt Hekers wonen moeten bij het voorgestelde lussenplan Zwijnaarde
verlaten via de Eedstraat-Krekelstraat. Voorstel om in de Hekers, tussen de Laurierstraat
en de Eedstraat, tweerichtingsverkeer te behouden. Hierdoor kunnen de plaatselijke
bewoners én de bewoners van de buurt rond de Zandvoordestraat/R. Vlerickstraat vlotter
wegrijden.

- Aan het kruispunt van de N60 en de Gebuurtestraat staat een verkeersbord ‘uitgezonderd
plaatselijk verkeer’. Dat wordt geregeld genegeerd door chauffeurs die toch deze straat
inrijden van op de N60.

- Vraag om veiliger fietspaden te voorzien op de Tramstraat.
- Krekelstraat als invalsweg naar Zwijnaarde is OK als het sluipverkeer door de lus

inderdaad geweerd wordt. Dan zal er veel minder verkeer door de Krekelstraat rijden.
- Als het sluipverkeer kan worden geweerd, zal het verkeer op de lus allicht meevallen –

hoogst waarschijnlijk zal er minder verkeer door de Eedstraat rijden dan vandaag tijdens
de spits het geval is.

- Ook het verkeer van en naar Van de Velde zou door de Zandvoordestraat moeten rijden.
Dat is geen goed idee.

- Vraag om in de Heerweg-Zuid, tussen de Laurierstraat en ter Linden, tweerichtingsverkeer
te behouden zodat het vrachtverkeer van bedrijf van Dhr. Verdonck het bedrijf nog kan
in- en uitrijden.

- De verkeersproblemen in Zwijnaarde worden veroorzaakt door de moeilijke doorstroming
op de ovonde. Men moet dit eerst aanpakken.
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Opmerkingen op de collages:

- De omvorming is te extreem. Er mag wel meer groen zijn, maar niet zoveel als op de
collage. Als er zoveel groen is, worden leveringen door vrachtwagens veel te moeilijk.

- Als er zoveel bomen staan, moeten bewoners nog veel meer bladeren opruimen. In
Zwijnaarde wonen relatief veel oudere mensen. Voor hen is het opruimen van de
bladeren vaak en probleem.

- Vraag om aandacht te hebben voor mogelijke hinder door de aangeplante bomen
(opstuwen van opritten, verstoppen van dakgoten …).

- Een dergelijke groene omgeving zal de waarde van de woningen misschien doen stijgen.

3. Telraam : burgers evalueren de lokale mobiliteit (door Mike De Brie)
Mike De Brie geeft een toelichting over de werking van “telraam”.

De slides zijn te raadplegen via : https://af737ddd-73a2-422a-ae78-
ee141a6100ca.filesusr.com/ugd/560a5a_aa1766320de64c96ab47e4f3b403eeb4.pdf

Informatie of het telraam zelf is te raadplegen via :
https://telraam.zendesk.com/hc/nl/articles/360020909491-Wat-met-privacy-

Een Telraam is een toestelletje dat op een privacyvriendelijke manier het verkeer in een straat
meet. Aan de hand van een kleine camera en een microcomputer wordt de passage in een
straat(deel) geteld. Daarnaast wordt ook de snelheid gemeten. De gegevens van elk Telraam
zijn voor iedereen beschikbaar via een Website of een App.

We krijgen een beeld van het aantal :
- voetgangers
- fietsers
- personenwagens
- grote voertuigen

De komende maanden worden er voor Zwijnaarde ‘wijkmobiliteitsplannen’ opgesteld in
samenwerking met de inwoners. Vermoedelijk worden de plannen voor de verbetering van de
mobiliteit binnen een tweetal jaar uitgevoerd. Het zou interessant zijn om voor Zwijnaarde een
nulmeting te hebben. Maw, hoeveel verkeer rijdt er vandaag aan welke snelheid en op welke
momenten.  Na de invoering van ingrepen op mobiliteit kunnen we dan vrij snel vaststellen of
hinder zich verplaatst en waar er eventueel moet worden bijgestuurd. De Telramen blijven dus
liefst een drietal jaren hangen.

Een Telraam kan door elke geïnteresseerde burger geplaatst worden. Per straat(deel) hoeft
echter slechts 1 camera te worden geplaatst. Liefst op een locatie waar het verkeer goed in
beeld komt en waar de snelheid representatief is.  Buren kunnen ook samen de kostprijs dragen
voor ‘hun’ camera in hun straat(deel).

Inwoners die willen meewerken of weten wie al een telraam heeft geplaatst om mee in de
kosten te delen, kunnen contact opnemen met Mike De Brie.

4. Varia
Omwille van de drukke agenda, worden varia punten verschoven naar de volgende vergadering
op 4/2/2020.
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5. Volgende werksessie

Eveneens te noteren in de agenda : dinsdag 4 februari 2020, om 20u in Woonzorgcentrum
Zonnebloem. Derde werksessie over het wijkmobiliteitsplan : dromen verbeelden.
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Verslag Overlegplatform Zwijnaarde 4/2/2020

Gastsprekers : Lieven Symons (Gents Milieufront – GMF), Wim Allegaert (Burgerplatform
Windturbines Gent-Zuid)

Peter Provenier is de moderator voor deze vergadering.

Hij opent de vergadering om 20u. Hij heet de aanwezigen welkom en stelt de gastsprekers voor.

Op de agenda staan volgende punten :

1. Goedkeuring vorig verslag (10/12/2019)

2. Aandachtspunten en voorstellen voor het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde. Afrondende
oefening met Lieven Symons (GMF). Toelichting en bespreking.

3. Windturbines Gent-Zuid, waarvan 1 gepland op het Eiland. Impact op omwonenden en
natuur. Door  Wim Allegaert van het Burgerplatform Windturbines Gent Zuid

1. Goedkeuring verslag OPZw vergadering van 12/12/019.

 Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Wijkmobiliteitsplan – inleiding – gesprekstafels – gedachtenwisseling
a) Wijkregisseur Ann Manhaeve geeft een toelichting bij de opmaak van het wijkplan

Presentatie: klik hier.

Het wijkplan Zwijnaarde omvat zowel een wijkmobiliteitsplan als een wijkstructuurschets.
Het wijkmobiliteitsplan zal uit concrete maatregelen bestaan, de wijkstructuurschets
biedt een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

Het plan bestrijkt het grondgebied Zwijnaarde en 2 aanpalende woonwijken (op
grondgebied St-Denijs-Westrem): het Pleispark en de Schilderswijk, die ten oosten van de
Kortrijksesteenweg liggen.

Ann legt de opeenvolgende stappen uit en wijst op kansen voor participatie:
o november 2019 – april 2020 = verzamelen van input d.m.v. meerdere participatie-

trajecten, ook gericht op specifieke doelgroepen (o.a. senioren / kinderen /
handelaars / ...) en via diverse kanalen (gesprekken, brochure, wijkmarkt 31 maart,
mails, online participatieplatform, stickerborder, enz..)

o maart – april 2020 = oprichting wijkpanel voor wijkstructuurschets
o 2e helft 2020 = opmaak scenario’s door stad Gent en participatie door wijkpanel
o begin 2021 = bespreking scenario’s op 2e wijkmarkt
o voorjaar 2021 = stad Gent bepaalt definitief scenario + informatievergadering
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b) Peter Provenier geeft toelichting bij: hoe past de oefening met het GentsMilieuFront
(GMF) in de opmaak van het wijkplan?

Presentatie: klik hier.

Het Overlegplatform Zwijnaarde heeft de traditie om volwaardig te participeren op basis
van dossierkennis. Vermits de buurtbewoners geen ervaring en geen expertise hebben in
het opstellen van wijkplannen, proberen wij – los van de stad Gent – informatie en kennis
te vergaren. Het GMF laat buurtcomités inspiratie opdoen onder begeleiding van een
stedenbouwkundige. Dit is Lieven Symons, die deze oefening eerder heeft gedaan in de
Dampoortwijk. Wij zijn ingegaan op het aanbod van het GMF. In Zwijnaarde loopt de
oefening van 27 augustus 2019 tot 31 maart 2020.

Het is een denkoefening of een generale repetitie, onder een deskundige leiding, met de
bedoeling om ons goed voor te bereiden op het echte overleg met de stad Gent.

Het was precies de intentie om buurtbewoners te prikkelen met concrete voorstellen.
Iedereen werd tijdens vorige vergaderingen uitgenodigd om te reageren op de plannen en
schetsen. Velen hebben daarna nog nagedacht en hebben er met anderen over
gesproken, zo een mening gevormd of hun mening gewijzigd en sommigen hebben –
alleen of in groep – tegenvoorstellen gemaild. De respons is groot en het opzet is geslaagd
om velen actief te betrekken bij het verzamelen van voorstellen voor het wijkplan.

Peter wijst erop dat wij in onze verwachtingen moeten rekening houden met de
reikwijdte en de beperkingen van dit wijkmobiliteitsplan:
o de stad Gent heeft geen (extra) budget voorzien voor de heraanleg van straten – maar

als een straat wel moet heraangelegd worden, zal dit wel volgens dit plan gebeuren
(in de voorbije legislatuur werden 4 straten volledig heraangelegd in Zwijnaarde),

o het is beperkt tot Zwijnaarde en 2 extra woonwijken – d.w.z. geen ingrepen op
grondgebied De Pinte en Merelbeke,

o geen werken en circulatiemaatregelen m.b.t. snel-, ring- en gewestwegen (E17, E40,
R4, N60/Ovonde, Tramstraat / A. della Faillelaan), waarvoor het Vlaams Gewest
bevoegd is.

De concrete maatregelen van het wijkmobiliteitsplan zullen bestaan uit aanvullende
reglementen van politie op het wegverkeer (= plaatsen verkeersborden), maatregelen
m.b.t. éénrichtingsverkeer (grote of kleine lussen), knips, verkeersremmers
(versmallingen, plateaus, enz..), schoolstraten, fietsstraten (verf op de grond), enz..

Op de vraag of voorstellen m.b.t. gewestwegen aan de stad Gent kunnen overgemaakt
worden, antwoordt Peter positief. De stad kan voorstellen meenemen naar het overleg
met het gewest. Wat er daarna mee wordt gedaan, valt echter buiten de bevoegdheden
van de stad. De eindverantwoordelijkheid voor gewestwegen ligt op het Vlaamse niveau.

Tot slot vertelt Peter wat er wordt gedaan met het resultaat van deze oefening:
1. alle werkdocumenten zijn beschikbaar op de website toekomstzwijnaarde.be
2. een overzicht zal getoond worden op de wijkmarkt van 31 maart - opnieuw de

bedoeling om  te inspireren, prikkelen, aanzetten tot denken, bespreken en
(tegen)voorstellen formuleren.

Het resultaat zal niet voorgesteld worden al ‘het voorstel van het Overlegplatform
Zwijnaarde’ aan de stad Gent.

c) Stedenbouwkundige Lieven Symons van GMF begeleidt de afsluitende oefening om de
leefbaarheid in Zwijnaarde te verzoenen met de bereikbaarheid.

De presentatie vind je hier.
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Lieven Symons verwijst naar de oefening van 10/12/2019. Hij is tevreden dat de
belangstelling groot en is gecharmeerd door de reacties en voorstellen, die daarna
werden ingediend.

Wat het eenrichtingsverkeer betreft, herhaalt Lieven:
a) de basis (de breedte van de weg) biedt veel potenties
b) de omrijweg moet in verhouding zijn
c) uitzonderingen op éénrichtingsverkeer zijn mogelijk (dubbele richting of knips)
d) optimalisatie in functie van het bewonersverkeer

Er zijn dus varianten mogelijk op het eerdere voorstel van 10/12/2019: kleine lussen, alles
tegengesteld, knippen, enz..

Bekijk ook de volumes (op basis van verkeerstellingen en Telraam). Zwijnaarde telt 3.600
gezinnen. Op basis van gemiddelden berekend, leidt dit tot 2.520 vervoersbewegingen
per dag. Een hoger volume door alle woonstraten samen, wijst op sluipverkeer.

Door een ingreep in een centrale straat, volgt een impact er rond.

Hou rekening met andere functies dan wonen (handel, zorg, tewerkstelling, enz.) en de
bereikbaarheid.

Bekijk de toestand van fiets- en voetpaden. Meer straten op maat van fietsers en
voetgangers. Besteed aandacht aan gemengde straten. Ook plaats voor ontmoeten op
straat.

Er is veel vergrijzing in Zwijnaarde, maar op wat langere termijn komt er een jongere
generatie wonen. Hou rekening met senioren en jongeren.

Beperkte ingrepen zijn op korte termijn mogelijk. Later volgt dan een definitieve
heraanleg.

Voor 4 types straten toont Lieven de uitgangspunten en de mogelijkheden voor snelle en
definitieve ingrepen:

1) gemengde fietsstraat (voorbeeld: Zandvoordestraat)
- fietser centraal op de straat
- parkeren duidelijk afgebakend
- vergroenen + ontmoetingsplekken

2) gemengde woonstraat (voorbeeld: Hekers)
- weg versmallen in functie van snelheid
- versmallen in functie van oversteekbaarheid
- de groenste wijk van Gent

3) vrijliggende fietsstraat (voorbeeld: Eedstraat)
- fietsstraat sluit aan op Parkbos
- gescheiden fietspad
- lokaal en recreatief fietspad

4) dorpsstraat (voorbeeld: Hutsepotstraat)
- veilige schoolomgeving
- ouders en kinderen krijgen plaats
- autoverkeer is te gast

De schetsen en grondplannen zijn in groot formaat op 4 gesprekstafels gelegd. De
aanwezigen verdelen zich over deze tafels en geven commentaar door op rode en groene
stickers te vermelden wat niet goed en wel goed is. Ook opmerkingen inzake de
haalbaarheid en eventueel tegenvoorstellen kunnen geformuleerd worden.
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meest 
belaste 
gevel

Overzicht ruimtelijke reductiestrategieen geluid

Street canyon & geluid: huidige situatie

wind

1/ LABO RUIMTE
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Street canyon & geluid: meer ideale inrichting NA toepassing maatregelen geluid

inzetten op 
niet-gemotoriseerd 
verkeer

elektrisch wagenpark

groene gevel 
of geluidsscherm

continue geluidsbreker 
tegen rolgeluid

continue geluidsabsorptie 
tegen rolgeluid 
vb haag/meubilair

herinrichting straat naar
1-richtingsbaan

type en detaillering wegdek

1
2

6

5

5

3 4

wind

ontharden in de 
directe omgeving 
door uitsparing in 
lintbebouwing, plein-
aanleg, parken, ...

7

principe (kosten)efficiëntste reductiestrategie geluid: zo dicht mogelijk bij bron

motorgeluid

motorgeluid

elektrisch wagenpark
een ander maar niet gemotoriseerd vervoersmiddel

+ rolgeluid

ontharden in de directe omgevingsaanleg

1
2

absorptiewanden aan meest belaste gevel (luwe zijde) 6
geluidsbrekers (taludopstanden) 5
type en detaillering wegdek 4
circulatieplan+mobiliteitsvisie (2 naar 1 richtingsbaan = -10dB) 3

7
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Overzicht ruimtelijke reductiestrategieen luchtverontreiniging

Streetcanyon & geluid: huidige situatie

wind
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Street canyon & lucht: meer ideale inrichting NA toepassing maatregelen lucht

inrichting parkeer-
plaatsen zo dicht 
mogelijk bij best 

geventileerde ruimte

continue drempelloze 
rijweg garanderen
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PM2,5
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luchtvochtigheid  

regen

neerslag

1

reductiemaatregelen luchtverontreiniging met bronmaatregelen en ruimtelijke ingrepen
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Streetcanyon & hittestress: huidige situatie

wind

Overzicht ruimtelijke reductiestrategieen hitte
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Streetcanyon & hitte: meest ideale inrichting NA toepassing maatregelen

collectieve zonnetent

plint meest bezonde kant in 
natuursteen: albedo

ruimte voor 
doorworteling boom

verdamping door ondiep 
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reductiemaatregelen hittestress
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Rapport

Fix the Mix!

Figuur 11: Voer een verkeersluw circulatieplan in

Een circulatieplan werkt vaak met rijrichtingen: tweerichting in eenrichting om-

vormen, of een doorlopende route van eenrichtingsstraten breken door tegenover-

gestelde eenrichtingsstraten. Dat kan helpen, maar als dat de enige maatregel is, heeft 

het ook zijn beperkingen. Het doorgaand verkeer kan hardnekkig zijn, en verschuiven 

of zich aanpassen. Of toch op korte wegvakken soms tegen de richting in rijden, wat 

ook handhaving nodig maakt. En voor bewoners wordt het al gauw een labyrintachtig 

kluwen.

Kiezen voor een filter8 is doeltreffender, creëert meteen een meerwaarde en is 

leesbaarder met de auto. Een knip filtert het autoverkeer weg. Op een wegvak of 

een kruispunt kan het autoverkeer fysiek niet meer door, voetgangers en fietsers wel, 

mogelijk zelfs een bus met een bussluis. Dat kan vaak op een snelle manier met paaltjes 

of stadsmeubilair (planten, banken…). Ook een wegvak omvormen tot woonerf of 

shared space kan als knip worden ingezet. De auto kan er dan strikt genomen nog door, 

maar het ontwerp, het erfprincipe en de snelheidsbeperking van 20km/h geven de 

voet ganger alle bewegingsvrijheid in de opengewerkte ruimte en de auto moet hem 

voorrang geven.

8 Een filter wordt soms een ‘knip’ genoemd (bv. Gent, Leuven) of een ‘stop’ (bv. SintNiklaas). Ook een 
‘lussenplan’ steunt op ‘filters’ op doorgaande routes die verkeer terug leiden naar de richting waar ze 
zijn binnengereden.

Een directe en snelle route door de wijk

Aantrekkelijk voor auto’s én fietsers

Geen ruimte voor een fietspad

Fietsers gemengd met druk doorgaand verkeer

Onveilig, onprettig, ine�ciënt

Een filter leidt auto’s uit de wijk weg, 
naar de verbindingsweg

De wijkroute is een verkeersluwe fietsroute

Fietsers gemengd met beperkt lokaal verkeer

Veilig, prettig, e�ciënt

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

•

•
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Figuur 11: Voer een verkeersluw circulatieplan in

Een circulatieplan werkt vaak met rijrichtingen: tweerichting in eenrichting om-

vormen, of een doorlopende route van eenrichtingsstraten breken door tegenover-

gestelde eenrichtingsstraten. Dat kan helpen, maar als dat de enige maatregel is, heeft 

het ook zijn beperkingen. Het doorgaand verkeer kan hardnekkig zijn, en verschuiven 

of zich aanpassen. Of toch op korte wegvakken soms tegen de richting in rijden, wat 

ook handhaving nodig maakt. En voor bewoners wordt het al gauw een labyrintachtig 

kluwen.

Kiezen voor een filter8 is doeltreffender, creëert meteen een meerwaarde en is 

leesbaarder met de auto. Een knip filtert het autoverkeer weg. Op een wegvak of 

een kruispunt kan het autoverkeer fysiek niet meer door, voetgangers en fietsers wel, 

mogelijk zelfs een bus met een bussluis. Dat kan vaak op een snelle manier met paaltjes 

of stadsmeubilair (planten, banken…). Ook een wegvak omvormen tot woonerf of 

shared space kan als knip worden ingezet. De auto kan er dan strikt genomen nog door, 

maar het ontwerp, het erfprincipe en de snelheidsbeperking van 20km/h geven de 

voet ganger alle bewegingsvrijheid in de opengewerkte ruimte en de auto moet hem 

voorrang geven.

8 Een filter wordt soms een ‘knip’ genoemd (bv. Gent, Leuven) of een ‘stop’ (bv. SintNiklaas). Ook een 
‘lussenplan’ steunt op ‘filters’ op doorgaande routes die verkeer terug leiden naar de richting waar ze 
zijn binnengereden.

Een directe en snelle route door de wijk

Aantrekkelijk voor auto’s én fietsers

Geen ruimte voor een fietspad

Fietsers gemengd met druk doorgaand verkeer

Onveilig, onprettig, ine�ciënt

Een filter leidt auto’s uit de wijk weg, 
naar de verbindingsweg

De wijkroute is een verkeersluwe fietsroute

Fietsers gemengd met beperkt lokaal verkeer

Veilig, prettig, e�ciënt

• 

•

• 

• 

• 

•

• 

•

•

29

Rapport

Fix the Mix!

Figuur 12: Lokaal omrijden vergt vooral een aanpassing van gewoontegedrag

Lokaal omrijden heeft beperkte impact op reisafstand en -tijd

Het eerste en laatste stukje van de reisroute wordt wellicht wat langer, maar op een 

verplaatsing van pakweg 20 km is de omrijfactor (verhouding nieuwe afstand/tijd te-

genover de vorige) verwaarloosbaar. Korte verplaatsingen met de auto binnen de wijk 

worden wel relatief langer, maar die zijn ook niet wenselijk: stappen of fietsen is daar 

meer geschikt. Korte autoverplaatsingen die echt nodig zijn (personen of goederen ver-

voeren) zijn wat langer, maar dat gaat over erg weinig, meestal occasionele verplaatsin-

gen. Ook voor vuilnisophaling en hulpdiensten worden de routes aangepast, en voor 

noodgevallen kunnen knippen doorsteekbaar blijven door te werken met bijvoorbeeld 

breekpaaltjes, verzinkbare paaltjes of ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning).

Figuur 13: Lokaal omrijden heeft een beperkte impact op reisafstand en reistijd

Dwars door je wijk naar je bestemming Naar je bestemming via de juiste ingang 
zo dicht mogelijk bij je bestemming,
met minimale kilometers door de woonwijk

Lokaal omrijden heeft weinig 
impact op langere trajecten
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SMALLER    WEGBEELD 
REDUIRE   L'IMAGE   DE   LA   CHAUSSEE

KORTERE    
VOETGANGERSOVERSTEKEN 
RACCOURCIR  LES   PASSAGES   PIETONS

DOORLOPENDE    VOETPAD EN
TROTTOIRS   TRAVERSANTS

UNIVERSEEL  TOEGANKELIJKE 
KRUISPUNTEN   EN    VOETPADEN
ACCESSIBILITE   UNIVERSELLE  
 DES   CARREFOURS   ET   T ROTTOIRS

DE   GEDEELDE    STRAAT
LA   RUE   PARTAGEE

ASFALT   P LASSEN    INPERKEN
LIMITER    L' ASPHALTAGE

BOMEN    ALS    
VERKEERSINRICHTING

DES   ARBRES   
COMME   SIGNALISATION
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3/ BRUSSELS BOUWMEESTER
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SMALLER    WEGBEELD 
REDUIRE   L'IMAGE   DE   LA   CHAUSSEE

HORIZONTALE    VOETPADEN
TROTTOIRS  PLANES

TRAAG   IS    GOED 
QUI   VA   LENTEMENT,   VA   SUREMENT

GROEN    IN    ELKE   STRAAT 
DU   VERT   DANS   CHAQUE   RUE

KORTERE    
VOETGANGERSOVERSTEKEN 
RACCOURCIR  LES   PASSAGES   PIETONS

DOORLOPENDE    VOETPAD EN
TROTTOIRS   TRAVERSANTS
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BOUWMEESTER MAITRE ARCHITECTE
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