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Het stadsbestuur kondigt plannen aan

Ook bij de universiteit werden recent ideeën en voorstellen ge-
formuleerd, enerzijds door 12 masterstudenten (en hun begelei-
ders) en anderzijds door een professor die op het Technologie-
park werkt. Het vele denkwerk mondde uit in 2 documenten, die 
gelijkenissen vertonen, maar ook verschillen.
Het rapport van de masterstudenten werd eind april op het stad-
huis besproken. Volgens deze studenten zal Zwijnaarde een su-
percampus worden – de zgn. Bèta-site - en moet de auto de uit-
zondering zijn op het Technologiepark. Wie toch met de wagen 
komt, zal die aan de rand van de campus moeten achterlaten in 
een parkeertoren en overstappen op een fiets, elektrische step 
of golfkarretje. De studenten pleiten voor een oost-west groene  
fietsas door het Technologiepark en dwars door Zwijnaarde, die 
verder loopt tot het Eiland. Volgens de studenten moet er een 
autoluwe in- en uitgang komen aan de rechterkant van het Tech-
nologiepark (de oostelijke zijde), die aansluit op de al bestaande 
traminfrastructuur in de Heerweg-Noord. Naast studeren, onder-
zoeken en werken, wordt er ook gedacht aan recreatieve functies 
op het Technologiepark zoals een fitness, een tennisbaan of bow-
ling en eventueel een speeltuin. Zelfs een zomerfestival, weten-
schapskampen en pop-up bars worden genoemd. De bedoeling 
is dat de buurtbewoners worden aangespoord om zich naar het 
Technologiepark te begeven. De masterstudenten en hun bege-
leiders hebben beloofd om hun ideeën toe te lichten op het Over-
legplatform Zwijnaarde van 15 oktober.

In een andere nota, “Mobiliteit Gent Zuid” van 4 april,  
beschrijft de UGent haar uitbreidingsplannen op o.a. het Tech-
nologiepark en het Eiland. De universiteit somt de mobiliteits-
problemen op: files op de R4 en de N60, ontoereikend openbaar 
vervoer, te weinig goede fietsverbindingen en de slechte lucht-
kwaliteit. Enkel verkeerslawaai ontbreekt in het lijstje. De nota 
bevat de voorstellen van het hoofd van de vakgroep elektronica 
en informaticasystemen van de faculteit ingenieurswetenschap-
pen, die op het Technologiepark werkt. Hij stelt voor om de 
verkeersstromen aan de Ovonde te scheiden, een aftakking van 
tramlijn 1 naar het Technologiepark aan te leggen en meerdere  
fietsersbruggen te bouwen – een eerste over de R4, de Ring-
vaart en de E40 naar het Technologiepark en een tweede over 
het Scheldekanaal naar het Eiland. Om de automobiliteit op het 
Technologiepark terug te dringen zal betalend parkeren inge-
voerd worden. De UGent overweegt op het Technologiepark een 
noordelijke interne ontsluitingsweg (langs de E40) voor auto’s 
aan te leggen naar de nog te bouwen parkeertoren, waardoor er 
centraal een autovrije zone ontstaat. De UGent vraagt dat de ont-
sluiting via de Tramstraat open blijft “minstens als overgangs-
maatregel”. In de huidige toestand zou het moeilijk zijn om tij-
dens de avondspits het Technologiepark met de auto uit te rijden 
als dit enkel via de Ovonde kan. In de nota wordt echter niet ver-
meld dat de in- en uitgang Tramstraat een (weliswaar verjaard) 
bouwmisdrijf is.  

Ideeën en voorstellen bij de UGent
Het stadsbestuur laat structuurschetsen en verkeersplannen ma-
ken voor meerdere Gentse wijken. Zwijnaarde werd ingedeeld 
bij de eerste deelgemeenten die aan bod komen.

Wijkstructuurschetsen werden aangekondigd in ‘Ruimte voor 
Gent’ (zie De Kiosk 43 en 46). Deze schetsen moeten een kader 
bieden voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op middel-
lange tot lange termijn (10 à 25 jaar). Volgende aspecten kun-
nen aan bod komen: het herinrichten van de publieke ruimte, het 
versterken van de groen- en waterstructuur, het vrijwaren van 
erfgoed, een vastgoedstrategie met woningtypes op maat van de 
wijk, het slim verdichten en het verweven van wonen met werk-
plekken, winkels, zorg, onderwijs, enz.. De stad zal een beroep 
doen op externe stedenbouwkundige bureaus voor de opmaak 
van deze schetsen. 

Verkeersplannen focussen op o.a. het fietsnetwerk, een vlotte 
doorstroming van het openbaar vervoer, het sluipverkeer weren 
en routes voor vrachtvervoer. In Zwijnaarde worden dit najaar 
(verkeers-)tellingen en metingen uitgevoerd. 

Er is een sterke link tussen de wijkstructuurschets en de verkeers-
plannen. De keuzes op vlak van mobiliteit hebben een ruimte-
lijke impact en vice versa. Inzake het sluipverkeer wordt input 
verwacht van de Mobiliteitsstudie Zuidelijke Mozaïek. Deze 
studie, die loopt van mei 2019 tot oktober 2020, onderzoekt alter-
natieven voor het autowoon-werkverkeer in de Gentse zuidrand 
(en kijkt dus ruimer dan Zwijnaarde alleen). 

De stad belooft overleg met de buurtbewoners van bij het begin 
en doorheen het hele proces.

Er is ook een verband met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP 
nr. 148) Technologiepark – Tramstraat (zie De Kiosk 45, 47 en 
49). Tijdens een infovergadering op 15 juni 2018 werd aange-
kondigd dat er in 2019 een openbaar onderzoek zou georgani-
seerd worden, waarna het RUP in 2020 van kracht zou worden. 
Eind 2018 bleek echter dat het Vlaamse Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) een negatief advies gaf. Volgens het AWV is een 
uitbreiding van het Technologiepark op dergelijke schaal niet 
haalbaar omdat het project de draagkracht van de regio overstijgt 
en geen enkele voorgestelde ontsluiting een goede oplossing kan 
bieden voor het bijkomende autoverkeer. Binnen de stad is er dan 
beslist om het overleg op het niveau van een zgn. masterproject 
te tillen. Daardoor wordt het finaliseren van het RUP, waar al 10 
jaar aan wordt gewerkt, nog even uitgesteld. Positief is dat de  
buurtbewoners ook bij dit masterproject zullen betrokken 
worden. Het masterproject zal ook een impact hebben op de 
wijkstructuurschets en het verkeersplan voor Zwijnaarde.

20 jaar na het verkeersleefbaarheidsplan

Plannen bij de vleet dus. Plannen realiseren vergt echter veel 
tijd en geld. Precies 20 jaar geleden, in oktober 1999, keurde de 
Gentse gemeenteraad een verkeersleefbaarheidsplan (VLP) voor 
Zwijnaarde goed. Het overleg begon toen met een hoorzitting 
op 18 december 1996. En in 1997 volgden de eerste rapporten 
al. Jammer genoeg werd het VLP niet gerealiseerd en bijgevolg 
ging de leefbaarheid er in de Zwijnaarde niet op vooruit. Hoog 
tijd om deze keer beter te doen.                           
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