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1. Inleiding 

 

1.1. Ontwikkeling Gent Zuid 

De stad Gent zet sterk in op de ontwikkeling van het gebied Gent Zuid (zie o.a. het document “Ruimte 

voor Gent”). Onder andere de ontwikkelingen rond Tech Lane Ghent Science Park zorgen voor een 

grotere bedrijvigheid aan de “Zuidelijke Mozaïek” van Gent (met verdere ontwikkeling van Campus 

Ardoyen en nieuwe ontwikkelingen op Campus Eiland). 

 

De Universiteit Gent steunt deze ontwikkelingen ten volle en ambieert er ook verregaande investeringen, 

m.n. (zie figuur 1): 

1) Renovatie en (ver)nieuwbouw op Campus De Sterre voor de faculteit Wetenschappen en voor 

bijkomende studentenhuisvesting; 

2) De uitvoering van het masterplan UZGent1, gecombineerd met investeringen in de universitaire, 

academische functie op de Campus (ten behoeve van de faculteit Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische Wetenschappen). Ook hier wordt een 

uitbreiding van de studentenhuisvesting gepland; 

3) Nieuwe ontwikkelingen in de Proeftuinstraat ten behoeve van de faculteit Bio-

ingenieurswetenschappen; 

4) Verdere ontwikkeling van Tech Lane Ghent Science Park, Campus Ardoyen, waar de faculteit 

Ingenieurswetenschappen en Architectuur een visie ontwikkeld heeft rond verdere concentratie van 

het onderzoek aldaar en het overbrengen van de onderwijsactiviteiten naar deze campus. Het 

stijgend aantal universitaire spin-offs alsook het intensiever acquisitiebeleid voor het aantrekken van 

R&D-intensieve bedrijven ligt aan de basis van een gestage groei van het wetenschapspark (AA 

toren, Eastman, ICT business center, tweede bio-accelerator,…) zodat dit wetenschapspark is 

uitgegroeid tot een referentie in Europa. 

5) Nieuwe ontwikkelingen op Tech Lane Ghent Science Park, Campus Eiland, met o.a. Capture. 

 

Al deze ontwikkelingen leggen extra druk op de reeds sterk onder druk staande mobiliteit in de regio 

Gent Zuid. 

 

 
Figuur 1 

                                                      
1 In deze nota worden verder geen standpunten ingenomen over de ontwikkelingen van het ziekenhuis.  
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Het mobiliteitsprobleem is een dagelijkse bron van ergernis bij zowel de buurtbewoners als bij de 

personeelsleden van de universiteit en de bedrijven. Een adequate oplossing van dit probleem komt 

zowel de buurtbewoners als de UGent en de bedrijven ten goede (betere bereikbaarheid op alle uren 

van de dag, veiliger verkeer, minder lawaai, minder pollutie). Op dit ogenblik is het mobiliteitsprobleem 

de grootste rem op de verdere ontwikkeling van Gent Zuid (zowel qua bewoning als qua tewerkstelling). 

De Universiteit Gent is sterk vragende partij om met de Stad Gent en andere betrokken partners 

(Vlaamse Overheid, De Lijn, Overlegplatform Zwijnaarde…) samen te werken om tot adequate en 

duurzame mobiliteitsoplossingen in de zone Gent Zuid te komen. 

 

2. Huidige observaties mobiliteit Gent Zuid 

 

Rond de mobiliteit in Gent Zuid kunnen volgende vaststellingen gemaakt worden: 

 

2.1. Autofiles 

Zowel op de R4 als op de zuidelijke invalswegen naar Gent staan dagelijks lange files. Een belangrijk 

probleem vormt de ovonde op de N60 ter hoogte van Tech Lane Ghent Science Park, Campus Ardoyen. 

Doordat veel voetgangers en fietsers moeten oversteken ter hoogte van de verkeerslichten, staat het 

verkeer op de ovonde vaak stil waardoor én op de toegangswegen tot de ovonde én op de afritten van 

de R4 (en de R4 zelf) files ontstaan. 

 

Naast het tijdverlies levert dit ook soms gevaarlijke situaties op (zeker bij slechte weersomstandigheden 

of duisternis). Bovendien proberen vele chauffeurs de files aan de ovonde te vermijden door (komende 

vanuit westelijke richting) op de R4 verder te rijden naar de afrit aan de autokeuring of (komende vanuit 

de zuidelijke richting) door de Krekelstraat en doorheen de dorpskern van Zwijnaarde en de Tramstraat 

naar Campus Ardoyen te rijden. Hierdoor is er ook veel overlast door sluipverkeer in de woonbuurten 

van Zwijnaarde. 

 

2.2. Ontoereikend openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer naar Campus UZGent  is sterk uitgebreid met het doortrekken van tram 4 naar 

UZGent. Ook de verlenging van tramlijn 2 naar de Bibliotheek Zwijnaarde is een sterke verbetering van 

het openbaar vervoer naar het dorp van Zwijnaarde. De sites Proeftuinstraat en de campussen Ardoyen 

en Eiland van Tech Lane Ghent Science Park zijn echter moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Op Campus Ardoyen bijvoorbeeld is dit duidelijk te merken aan de modal split van de medewerkers 

van UGent (zie figuur 2). Het aantal autogebruikers ligt op Campus Ardoyen lager dan in het centrum 

(Plateau/Technicum) maar het gebruik van het openbaar vervoer is beduidend lager. De vlotte 

bereikbaarheid en visibiliteit van de haltes en de beperkte capaciteit tijdens de spits worden er als 

drempels ervaren.  

 

Het initiatief van de campusbewoners om ’s morgens en ’s avonds een shuttlebus naar Station Sint-

Pieters te organiseren is op zich een succes. Echter, de opschaling in volume en frequentie, om zo 

tegemoet te komen aan de grotere aantallen onderzoekers en studenten, wordt exponentieel duurder 

(gezien dit extra chauffeurs vergt) en overstijgt momenteel de financiële bereidheid van de 

initiatiefnemers. De pendelbus biedt bovendien geen oplossing voor studenten en personeelsleden die 

buiten de huidige uurregeling of via een ander traject naar de Campus reizen. 

 

De betere bereikbaarheid van Campus De Sterre met fiets en openbaar vervoer is duidelijk te merken 

aan de modal split. De afwezigheid van goede voorzieningen heeft dus wel degelijk een grote invloed 

op de manier waarop de universitaire medewerkers en personeelsleden van bedrijven zich verplaatsen. 
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vanuit westelijke richting) op de R4 verder te rijden naar de afrit aan de autokeuring of (komende vanuit
de zuidelijke richting) door de Krekelstraat en doorheen de dorpskern van Zwijnaarde en de Tramstraat
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(Plateau/Technicum) maar het gebruik van het openbaar vervoer is beduidend lager. De vlotte
bereikbaarheid en visibiliteit van de haltes en de beperkte capaciteit tijdens de spits worden er als
drempels ervaren.

Het initiatief van de campusbewoners om 's morgens en 's avonds een shuttlebus naar Station Sint-
Pieters te organiseren is op zich een succes. Echter, de opschaling in volume en frequentie, om zo
tegemoet te komen aan de grotere aantallen onderzoekers en studenten, wordt exponentieel duurder
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initiatiefnemers. De pendelbus biedt bovendien geen oplossing voor studenten en personeelsleden die
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De huidige modal split is reeds positief geëvolueerd, maar kan in het licht van de ambitie die de UGent 

uitsprak in haar bedrijfsvervoersplan (2015) nog beter. 

 

Campus Auto Fiets Openbaar vervoer 

 2015 2018 2015 2018 2015 2018 

Plateau 56% 44% 11% 15% 31% 39% 

Sterre 46% 39% 24% 24% 29% 36% 

Heymans/UZGent 66% 58% 14% 18% 19% 23% 

Campus Ardoyen 54% 41% 21% 26% 25% 33% 

Figuur 2 

 

2.3. Weinig goede fietsverbindingen 

Behalve de aanzet van de fietssnelweg F7 richting De Pinte (met de nieuw aangelegde fietsbruggen 

over de R4 en E40) en de fietspaden langs de R4 zijn de fietsverbindingen tussen het centrum van 

Gent en het station Gent-Sint-Pieters enerzijds en het zuiden van Gent anderzijds niet gedimensioneerd 

op grote groepen leerlingen en studenten die zich op een bepaald uur naar één van de campussen 

verplaatsen. 

 

De fietspaden langs de N60 zorgen wel voor een fietsverbinding tussen het station en Don Bosco 

Zwijnaarde en Campus Ardoyen, maar deze fietspaden zijn niet voldoende breed voor het aantal te 

verwachten fietsers als meer personeelsleden en studenten met de fiets naar Campus Ardoyen zouden 

rijden en als zij in grotere aantallen gebruik zullen beginnen maken van alternatieven voor de 

traditionele fiets zoals bakfietsen, elektrische steps, speed pedelecs e.a.  

 

Bovendien vormen de diverse op- en afritten naar de R4 en de E40 probleempunten op de fietsroute: 

tijdens de ochtendspits worden er op de N60 nu reeds geregeld pieken van 30 fietsers per minuut 

geteld. De fietsers hebben op deze op- en afritten voorrang waardoor de op- en afritten de facto 

afgesloten worden als er een dergelijke groep fietsers voorbijkomt. Dit creëert problemen op zowel de 

N60 als op de R4. Bij een toekomstige verbetering van de modal split (in combinatie met de verdere 

ontwikkeling van buurt zoals een toename van de onderwijsactiviteiten op campus Ardoyen en het 

nieuwe upkot) zal het aantal fietsers in de ochtendspits minstens verdubbelen wat zal leiden tot een de 

facto afsluiting van de op- en afritten op de R4. 

 

De andere fietspaden in de buurt van de campus Ardoyen zijn eigenlijk ook ontoereikend. Het fietspad 

langs de Zwijnaardsesteenweg in de richting van het centrum van Gent is smal en van slechte kwaliteit. 

Het fietspad langs de Tramstraat is niet fysiek gescheiden van het autoverkeer. In de Rijvisschestraat 

is er enkel maar een fietssuggestiestrook die ook als parking mag gebruikt worden.  

 

De grootste groep fietsers komt echter uit de stad en van het station. Een brede, afgescheiden 

fietscorridor is nodig om hen op een veilige en snelle manier van de stad en van het station naar de 

campussen in Gent Zuid te laten fietsen. 

 

Langs de Corneel Heymanslaan en de Ottergemsesteenweg Zuid is er wel een breed en comfortabel 

fietspad dat sinds kort doorloopt tot op Campus Eiland. 

 

2.4. Luchtkwaliteit 

Recent is ook de bezorgdheid ontstaan over de luchtkwaliteit in de buurt van Campus Ardoyen. 

CurieuzeNeuzen hebben gemiddelde waarden opgemeten van 40 µg/m3, wat de wettelijke Europese 

grenswaarde is. Daarmee plaatst Campus Ardoyen zich bij de 5% meest ongezonde meetpunten in 
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De huidige modal split is reeds positief geëvolueerd, maar kan in het licht van de ambitie die de UGent
uitsprak in haar bedrijfsvervoersplan (2015) nog beter.
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2.3. Weinig goede fietsverbindingen
Behalve de aanzet van de fietssnelweg F7 richting De Pinte (met de nieuw aangelegde fietsbruggen
over de R4 en E40) en de fietspaden langs de R4 zijn de fietsverbindingen tussen het centrum van
Gent en het station Gent-Sint-Pieters enerzijds en het zuiden van Gent anderzijds niet gedimensioneerd
op grote groepen leerlingen en studenten die zich op een bepaald uur naar één van de campussen
verplaatsen.

De fietspaden langs de N60 zorgen wel voor een fietsverbinding tussen het station en Don Bosco
Zwijnaarde en Campus Ardoyen, maar deze fietspaden zijn niet voldoende breed voor het aantal te
verwachten fietsers als meer personeelsleden en studenten met de fiets naar Campus Ardoyen zouden
rijden en als zij in grotere aantallen gebruik zullen beginnen maken van alternatieven voor de
traditionele fiets zoals bakfietsen, elektrische steps, speed pedelecs e.a.

Bovendien vormen de diverse op- en afritten naar de R4 en de E40 probleempunten op de fietsroute:
tijdens de ochtendspits worden er op de N60 nu reeds geregeld pieken van 30 fietsers per minuut
geteld. De fietsers hebben op deze op- en afritten voorrang waardoor de op- en afritten de facto
afgesloten worden als er een dergelijke groep fietsers voorbijkomt. Dit creëert problemen op zowel de
N60 als op de R4. Bij een toekomstige verbetering van de modal split (in combinatie met de verdere
ontwikkeling van buurt zoals een toename van de onderwijsactiviteiten op campus Ardoyen en het
nieuwe upkot) zal het aantal fietsers in de ochtendspits minstens verdubbelen wat zal leiden tot een de
facto afsluiting van de op- en afritten op de R4.

De andere fietspaden in de buurt van de campus Ardoyen zijn eigenlijk ook ontoereikend. Het fietspad
langs de Zwijnaardsesteenweg in de richting van het centrum van Gent is smal en van slechte kwaliteit.
Het fietspad langs de Tramstraat is niet fysiek gescheiden van het autoverkeer. ln de Rijvisschestraat
is er enkel maar een fietssuggestiestrook die ook als parking mag gebruikt worden.

De grootste groep fietsers komt echter uit de stad en van het station. Een brede, afgescheiden
fietscorridor is nodig om hen op een veilige en snelle manier van de stad en van het station naar de
campussen in Gent Zuid te laten fietsen.

Langs de Corneel Heymanslaan en de Ottergemsesteenweg Zuid is er wel een breed en comfortabel
fietspad dat sinds kort doorloopt tot op Campus Eiland.

2.4. Luchtkwaliteit
Recent is ook de bezorgdheid ontstaan over de luchtkwaliteit in de buurt van Campus Ardoyen.
CurieuzeNeuzen hebben gemiddelde waarden opgemeten van 40 ug/m3, wat de wettelijke Europese
grenswaarde is. Daarmee plaatst Campus Ardoyen zich bij de 5% meest ongezonde meetpunten in
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Vlaanderen. Dit zijn gemiddelde waarden; aangezien Campus Ardoyen hoofdzakelijk tijdens de 

kantooruren gebruikt wordt, en het personeel zich vooral tijdens de ochtendspits en avondspits 

verplaatst, wordt het vermoedelijk continu blootgesteld aan waarden die boven de Europese 

grenswaarde liggen. 

 

3. Aanzet tot mogelijke oplossingen 

 

De Universiteit Gent wil mee nadenken om tot duurzame mobiliteitsoplossingen voor het zuiden van 

Gent te komen zodat meer personeelsleden en studenten zich met de fiets en het openbaar vervoer 

kunnen verplaatsen. Door de modal split te verbeteren kunnen verdere ontwikkelingen zonder 

belangrijke toename van het autoverkeer gebeuren. De Universiteit Gent is voorstander van een 

integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen in het zuiden van Gent. 

 

De Universiteit Gent pleit voor een grondige en alomvattende oplossing. Kleine ingrepen om knelpunten 

op te lossen zullen niet volstaan. Hierbij moet men uitgaan van de te verwachten ontwikkelingen in de 

komende 30 jaar in het zuiden van Gent en oplossingen voorstellen die ook nog zullen werken in een 

maximaal scenario waarbij de bewoning en de tewerkstelling verder groeien. In de visie van de 

Universiteit Gent moet er ingezet worden op volgende elementen: 

 

3.1. STOP-principe 

Het STOP-principe staat voorop. Dat impliceert dat de buurt aantrekkelijk moet gemaakt worden voor 

(in die prioriteit) stappers, trappers, gebruikers van het openbaar vervoer, en de automobilisten. 

 

1) De diverse campussen moeten zo voetgangersvriendelijk mogelijk ingericht worden en er moet ook 

gedacht worden aan aantrekkelijke voetgangersverbindingen tussen de campussen. De Campus 

UZGent en Proeftuinstraat liggen in vogelvlucht minder dan één km uit elkaar, maar zijn te voet zeer 

moeilijk bereikbaar. Idem voor Campus De Sterre en Campus Ardoyen. Het is geen pretje om te 

voet een oprit van een autosnelweg of ring te moeten oversteken. Op sommige plaatsen zijn er zelfs 

geen voetpaden. 

 

2) De diverse campussen moeten een directe aansluiting krijgen op de verschillende (snelle) 

fietsverbindingen in de buurt. Net zoals voor de voetgangers moeten de campussen onderling 

verbonden worden met brede fietspaden (Sterre, Ardoyen, UZGent , Proeftuinstraat, Eiland) en 

aansluiten op de bestaande Gentse fietsassen. Deze infrastructuur is niet enkel nuttig voor de 

universitaire medewerkers en studenten, maar ook voor de omwonenden die zich via de campussen 

ook veilig per fiets kunnen verplaatsen. Vier fietsverbindingen zijn daarbij essentieel. (zie verder 

onder punt 3.2.3.). 

 
3) Alle campussen moeten een frequente, snelle en directe openbaarvervoersverbinding met Gent-

Sint-Pieters krijgen en van daaruit met de binnenstad van Gent. De huidige busverbindingen 

voldoen noch qua capaciteit, noch qua frequentie en snelheid (de bussen staan ook in de files). Een 

bijkomende tramverbinding naar Campus Ardoyen, afgetakt van aan de Sterre langs de N60, is 

momenteel een ontbrekende link (zie verder onder punt 3.2.2.). 

 
4) De automobilisten moeten zo efficiënt mogelijk hun bestemming kunnen bereiken en daarvoor zo 

weinig mogelijk omwegen gebruiken, en liefst zo weinig mogelijk vertraagd worden door 

voetgangers, fietsers of openbaar vervoer. Dit impliceert dat het autoverkeer zoveel mogelijk 

gescheiden wordt van de andere weggebruikers en dat autoverkeer niet onnodig wordt omgeleid2. 

                                                      
2 Hiermee wordt verwezen naar de situatie op de N60 waarbij klanten van de Mediamarkt / Delhaize 
verplicht moeten omrijden langs de ovonde op de N60 als ze terug willen rijden naar het stadscentrum 
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Vlaanderen. Dit zijn gemiddelde waarden; aangezien Campus Ardoyen hoofdzakelijk tijdens de
kantooruren gebruikt wordt, en het personeel zich vooral tijdens de ochtendspits en avondspits
verplaatst, wordt het vermoedelijk continu blootgesteld aan waarden die boven de Europese
grenswaarde liggen.

3. Aanzet tot moqeliike oplossingen

De Universiteit Gent wil mee nadenken om tot duurzame mobiliteitsoplossingen voor het zuiden van
Gent te komen zodat meer personeelsleden en studenten zich met de fiets en het openbaar vervoer
kunnen verplaatsen. Door de modal split te verbeteren kunnen verdere ontwikkelingen zonder
belangrijke toename van het autoverkeer gebeuren. De Universiteit Gent is voorstander van een
integrale aanpak van de mobiliteitsproblemen in het zuiden van Gent.

De Universiteit Gent pleit voor een grondige en alomvattende oplossing. Kleine ingrepen om knelpunten
op te lossen zullen niet volstaan. Hierbij moet men uitgaan van de te verwachten ontwikkelingen in de
komende 30 jaar in het zuiden van Gent en oplossingen voorstellen die ook nog zullen werken in een
maximaal scenario waarbij de bewoning en de tewerkstelling verder groeien. ln de visie van de
Universiteit Gent moet er ingezet worden op volgende elementen:

3.1. STOP-principe
Het STOP-principe staat voorop. Dat impliceert dat de buurt aantrekkelijk moet gemaakt worden voor
(in die prioriteit) stappers, trappers, gebruikers van het openbaar vervoer, en de automobilisten.

1) De diverse campussen moeten zo voetgangersvriendelijk mogelijk ingericht worden en er moet ook
gedacht worden aan aantrekkelijke voetgangersverbindingen tussen de campussen. De Campus
UZGent en Proeftuinstraat liggen in vogelvlucht minder dan één km uit elkaar, maar zijn te voet zeer
moeilijk bereikbaar. ldem voor Campus De Sterre en Campus Ardoyen. Het is geen pretje om te
voet een oprit van een autosnelweg of ring te moeten oversteken. Op sommige plaatsen zijn er zelfs
geen voetpaden.

2) De diverse campussen moeten een directe aansluiting krijgen op de verschillende (snelle)
fietsverbindingen in de buurt. Net zoals voor de voetgangers moeten de campussen onderling
verbonden worden met brede fietspaden (Sterre, Ardoyen, UZGent , Proeftuinstraat, Eiland) en
aansluiten op de bestaande Gentse fietsassen. Deze infrastructuur is niet enkel nuttig voor de
universitaire medewerkers en studenten, maar ook voor de omwonenden die zich via de campussen
ook veilig per fiets kunnen verplaatsen. Vier fietsverbindingen zijn daarbij essentieel. (zie verder
onder punt 3.2.3.).

3) Alle campussen moeten een frequente, snelle en directe openbaarvervoersverbinding met Gent-
Sint-Pieters krijgen en van daaruit met de binnenstad van Gent. De huidige busverbindingen
voldoen noch qua capaciteit, noch qua frequentie en snelheid (de bussen staan ook in de files). Een
bijkomende tramverbinding naar Campus Ardoyen, afgetakt van aan de Sterre langs de N60, is
momenteel een ontbrekende link (zie verder onder punt 3.2.2.).

4) De automobilisten moeten zo efficiënt mogelijk hun bestemming kunnen bereiken en daarvoor zo
weinig mogelijk omwegen gebruiken, en liefst zo weinig mogelijk vertraagd worden door
voetgangers, fietsers of openbaar vervoer. Dit impliceert dat het autoverkeer zoveel mogelijk
gescheiden wordt van de andere weggebruikers en dat autoverkeer niet onnodig wordt omgeleid2.

2 Hiermee wordt verwezen naar de situatie op de N60 waarbij klanten van de Mediamarkt / Delhaize
verplicht moeten omrijden langs de ovonde op de N60 als ze terug willen rijden naar het stadscentrum
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Het autoverkeer moet vlot de campussen kunnen verlaten zonder veel files op de terreinen. Situaties 

zoals op Campus Ardoyen (twee jaar geleden) waar auto’s meer dan drie kwartier in een file over 

heel het terrein moeten aanschuiven om de campus te verlaten zijn niet meer toelaatbaar. 

 

3.2. Noodzakelijke infrastructuur 

De Universiteit Gent en de andere gebruikers van de campussen moeten hun personeelsleden en 

studenten aanmoedigen om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de auto en in de plaats daarvan 

te stappen, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. Het werken aan een cultuuromslag is echter 

enkel haalbaar als de infrastructuur eerst in orde is. De gebruikers moeten als het ware verleid 

worden om de alternatieven te gebruiken. Het aanbod moet op het vlak van comfort en snelheid de 

concurrentie kunnen winnen van een (bedrijfs)wagen. De Universiteit Gent werkt al jaren aan een beleid 

om de zachtere vervoersmodi te promoten. Ze engageert zich in haar bedrijfsvervoersplan om de modal 

split van de personeelsleden op haar campussen nog verder te verbeteren; een belangrijke katalysator 

zal daarbij een degelijke infrastructuur voor fietser en openbaar vervoer zijn. 

 

Zonder afbreuk te doen aan de resultaten van de noodzakelijke besprekingen hierrond, denkt de 

Universiteit Gent aan volgende mogelijke oplossingen: 

 

3.2.1. Noodzakelijk scheiding van verkeersstromen aan de ovonde 

De Universiteit Gent weet dat er plannen zijn om de ovonde aan te pakken (bijvoorbeeld door een 

opeenvolging van lichtengeregelde kruispunten). Welke oplossing ook aangebracht wordt, het zal 

noodzakelijk zijn om de voetgangers, het fietsverkeer, het openbaar vervoer en autoverkeer volledig te 

scheiden om de doorstroming van alle verkeersstromen te garanderen. Een boven- of ondergrondse 

scheiding van fietsers/voetgangers t.o.v. gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de ovonde is hoe dan 

ook noodzakelijk. 

 

Een oplossing van de mobiliteit in het zuiden van Gent kan echter niet los gezien worden van de 

aanwezigheid van de buurtbewoners, Campus Ardoyen, het Don Bosco College, de bedrijven in de 

Tramstraat en de toekomstige ontwikkelingen in deze buurt. Hierbij moet ook de mobiliteit op de 

campussen zelf in rekening gebracht worden. 

 

3.2.2. Bijkomend openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer naar Campus Ardoyen is ontoereikend. Er zijn vier bussen per uur naar het Sint- 

Pietersstation, maar in de praktijk zijn die volstrekt ontoereikend voor de toekomstige grote toename 

van personeelsleden en studenten gezien de voorziene groei en ontwikkeling van de campus, temeer 

daar die bussen tijdens de ochtendspits al overvol zitten met leerlingen van het Don Boscocollege en 

bovendien in de file staan. 

 

Er zal dus meer capaciteit moeten komen op de verbinding tussen de Campus Ardoyen en het Sint-

Pietersstation. De Universiteit Gent ziet een oplossing in een aftakking van de tramlijn 1 vanaf De 

Sterre (zie figuur 3). Deze tramstellen rijden nu in de ochtendspits nagenoeg leeg naar Flanders Expo 

terwijl de helft ervan meer dan 1000 personeelsleden en studenten op een snelle en klimaatneutrale 

wijze naar Campus Ardoyen zouden kunnen brengen. Dat zijn een groot aantal auto’s en fietsen minder 

op de baan. 

 

Tramlijn 1 is ook een directe verbinding met de andere centrumcampussen van de UGent. Een ideaal 

scenario zou zijn dat de eindhalte van de tramlijn 1 op de Campus Ardoyen zelf komt, net zoals op de 

                                                      
of waarbij de gebruikers van de Campus Ardoyen die vanuit het stadscentrum komen 360° rond de 
ovonde moeten rijden en in de spits tweemaal in de file staan (éénmaal in zuidelijke en éénmaal in 
noordelijke richting).  
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Het autoverkeer moet vlot de campussen kunnen verlaten zonder veel files op de terreinen. Situaties 

zoals op Campus Ardoyen (twee jaar geleden) waar auto’s meer dan drie kwartier in een file over 

heel het terrein moeten aanschuiven om de campus te verlaten zijn niet meer toelaatbaar. 

 

3.2. Noodzakelijke infrastructuur 

De Universiteit Gent en de andere gebruikers van de campussen moeten hun personeelsleden en 

studenten aanmoedigen om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de auto en in de plaats daarvan 

te stappen, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. Het werken aan een cultuuromslag is echter 

enkel haalbaar als de infrastructuur eerst in orde is. De gebruikers moeten als het ware verleid 

worden om de alternatieven te gebruiken. Het aanbod moet op het vlak van comfort en snelheid de 

concurrentie kunnen winnen van een (bedrijfs)wagen. De Universiteit Gent werkt al jaren aan een beleid 

om de zachtere vervoersmodi te promoten. Ze engageert zich in haar bedrijfsvervoersplan om de modal 

split van de personeelsleden op haar campussen nog verder te verbeteren; een belangrijke katalysator 

zal daarbij een degelijke infrastructuur voor fietser en openbaar vervoer zijn. 

 

Zonder afbreuk te doen aan de resultaten van de noodzakelijke besprekingen hierrond, denkt de 

Universiteit Gent aan volgende mogelijke oplossingen: 

 

3.2.1. Noodzakelijk scheiding van verkeersstromen aan de ovonde 

De Universiteit Gent weet dat er plannen zijn om de ovonde aan te pakken (bijvoorbeeld door een 

opeenvolging van lichtengeregelde kruispunten). Welke oplossing ook aangebracht wordt, het zal 

noodzakelijk zijn om de voetgangers, het fietsverkeer, het openbaar vervoer en autoverkeer volledig te 

scheiden om de doorstroming van alle verkeersstromen te garanderen. Een boven- of ondergrondse 

scheiding van fietsers/voetgangers t.o.v. gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de ovonde is hoe dan 

ook noodzakelijk. 
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van personeelsleden en studenten gezien de voorziene groei en ontwikkeling van de campus, temeer
daar die bussen tijdens de ochtendspits al overvol zitten met leerlingen van het Don Boscocollege en
bovendien in de file staan.
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scenario zou zijn dat de eindhalte van de tramlijn 1 op de Campus Ardoyen zelf komt, net zoals op de

of waarbij de gebruikers van de Campus Ardoyen die vanuit het stadscentrum komen 360° rond de
ovonde moeten rijden en in de spits tweemaal in de file staan (éénmaal in zuidelijke en éénmaal in
noordelijke richting).
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Campus UZGent (zie figuur 3 - rood). Een dergelijke tramverbinding maakt van heel het gebied rond 

de campus een onderdeel van de stad. De reistijd tot het Sint-Pietersstation zou naar schatting 8 min 

zijn. Deze tramverbinding bedient de Campus Sterre, het koopcentrum aan de R4, de afdeling van het 

Sint-Paulusinstituut aan de Ebergiste de Deynestraat, de toekomstige studentenhuisvesting aldaar, het 

Don Boscocollege, Campus Ardoyen, de bedrijven langs de Tramstraat en de buurtbewoners. 

 

De eigen trambedding langs de Oudenaardsesteenweg kan ook gebruikt worden door de reguliere 

busverbindingen die daardoor ook een vlottere doorstroming zullen kennen. Daarbij zouden de 

buslijnen naar Zwijnaarde ook over de Campus Ardoyen kunnen rijden om op die manier een eventuele 

vertraging ter hoogte van het kruispunt N60/Tramstraat te vermijden.  

 

 
Figuur 3 

 

Het openbaar vervoer naar de Proeftuinstraat zou eenvoudig kunnen uitgebreid worden door een 

verdere doortrekking van tramlijn 4 voorbij Campus UZGent  richting Ghelamco-Arena (waardoor die 

ook bereikbaar wordt met het openbaar vervoer) en misschien op termijn ook verder over de R4 en de 

E40 naar Campus Eiland (zie figuur 3 - geel). 

 

3.2.3. Nieuwe fietsverbindingen in Gent Zuid 

De toename van het fietsverkeer (veroorzaakt door de toename van het aantal personeelsleden en 

studenten) moet zorgvuldig gepland worden. Als er zich ’s ochtends duizenden fietsers vanuit het 

centrum van stad begeven naar Campus Ardoyen, Campus UZGent, Proeftuinstraat, … is de 

fietsinfrastructuur te beperkt. Ook het onderling verbinden van de campussen met brede fietspaden 

(Sterre, Campus Ardoyen, UZGent , Proeftuinstraat, Campus Eiland) en de aansluiting ervan op de 

bestaande Gentse fietsassen is essentieel. Deze fietsinfrastructuur is niet enkel nuttig voor de 
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De toename van het fietsverkeer (veroorzaakt door de toename van het aantal personeelsleden en 

studenten) moet zorgvuldig gepland worden. Als er zich ’s ochtends duizenden fietsers vanuit het 

centrum van stad begeven naar Campus Ardoyen, Campus UZGent, Proeftuinstraat, … is de 

fietsinfrastructuur te beperkt. Ook het onderling verbinden van de campussen met brede fietspaden 

(Sterre, Campus Ardoyen, UZGent , Proeftuinstraat, Campus Eiland) en de aansluiting ervan op de 

bestaande Gentse fietsassen is essentieel. Deze fietsinfrastructuur is niet enkel nuttig voor de 

Campus UZGent (zie figuur 3 - rood). Een dergelijke tramverbinding maakt van heel het gebied rond
de campus een onderdeel van de stad. De reistijd tot het Sint-Pietersstation zou naar schatting 8 min
zijn. Deze tramverbinding bedient de Campus Sterre, het koopcentrum aan de R4, de afdeling van het
Sint-Paulusinstituut aan de Ebergiste de Deynestraat, de toekomstige studentenhuisvesting aldaar, het
Don Boscocollege, Campus Ardoyen, de bedrijven langs de Tramstraat en de buurtbewoners.

De eigen trambedding langs de Oudenaardsesteenweg kan ook gebruikt worden door de reguliere
busverbindingen die daardoor ook een vlottere doorstroming zullen kennen. Daarbij zouden de
buslijnen naar Zwijnaarde ook over de Campus Ardoyen kunnen rijden om op die manier een eventuele
vertraging ter hoogte van het kruispunt NGO/Tramstraat te vermijden.

Figuur 3

Het openbaar vervoer naar de Proeftuinstraat zou eenvoudig kunnen uitgebreid worden door een
verdere doortrekking van tramlijn 4 voorbij Campus UZGent richting Ghelamco-Arena (waardoor die
ook bereikbaar wordt met het openbaar vervoer) en misschien op termijn ook verder over de R4 en de
E40 naar Campus Eiland (zie figuur 3 - geel).

3.2.3. Nieuwe fietsverbindingen in Gent Zuid
De toename van het fietsverkeer (veroorzaakt door de toename van het aantal personeelsleden en
studenten) moet zorgvuldig gepland worden. Als er zich 's ochtends duizenden fietsers vanuit het
centrum van stad begeven naar Campus Ardoyen, Campus UZGent, Proeftuinstraat, is de
fietsinfrastructuur te beperkt. Ook het onderling verbinden van de campussen met brede fietspaden
(Sterre, Campus Ardoyen, UZGent , Proeftuinstraat, Campus Eiland) en de aansluiting ervan op de
bestaande Gentse fietsassen is essentieel. Deze fietsinfrastructuur is niet enkel nuttig voor de
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universitaire medewerkers en studenten, maar ook voor de omwonenden die zich via deze 

infrastructuur ook veilig per fiets kunnen verplaatsen. Vier fietsverbindingen zijn daarbij essentieel (zie 

figuur 4): 

 

1) De Universiteit Gent pleit, naar analogie met de fietsontsluiting van de Ghelamco Arena via de 

Ottergemsesteenweg en van andere universitaire campussen, voor een veilige afgescheiden 

fietsroute (een fietsboulevard) die vertrekt vanaf de fietsverkeerswisselaar aan De Sterre. Een 

fietsersbrug (werktitel: Magnelbrug) verbindt dan Campus Ardoyen met Campus De Sterre. Door 

het realiseren van deze gescheiden voetgangers- en fietsersbrug (parallel langs de N60) over de 

R4, de Ringvaart en de E40 tot in het hart van Campus Ardoyen worden de gevaarlijke kruispunten 

aan de op- en afritten van de N60 vermeden, wat de verkeersveiligheid én de vlotte doorstroming 

op de N60 ten goede komt. De vrijgekomen ruimte door het verdwijnen van de huidige fietspaden 

langs de N60, kan dan gebruikt worden om het openbaar vervoer een eigen bedding te geven. Een 

dergelijke aansluiting verbindt de Campus Sterre met de Campus Ardoyen op 4 minuten per fiets 

en 15 minuten te voet. Een veilige en comfortabele fietsverbinding zal studenten én personeelsleden 

aanzetten om vaker de fiets te gebruiken. 

 

2) Een boven- of ondergrondse oversteekmogelijkheid voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de 

huidige ovonde is ook een noodzaak (zie punt 3.2.1.). Campus Ardoyen wordt dan een 

fietsknooppunt voor zowel studenten als personeelsleden van Campus Ardoyen, als voor de 

scholieren van Don Bosco en Sint-Paulus, en bij uitbreiding de ganse buurt en het Parkbos. 

 
3) Aan de oostkant van Campus Ardoyen pleiten we voor een volwaardige aansluiting op de fietspaden 

van de Heerweg Noord met vooral een verhoging van de capaciteit langs de Zwijnaardsesteenweg 

in de richting van het UZGent. 

 
4) Een directe fietsverbinding tussen Campus Ardoyen en Campus Eiland, doorheen het Industriepark 

Zwijnaarde en vervolgens langs of door de nieuw te ontwikkelen zone op de Domo-site (met een 

nieuwe fietsbrug over de Schelde) zal ervoor zorgen dat de bedrijven nu gevestigd op Campus 

Ardoyen hun volgende afdeling of nieuwbouw zullen bouwen op Campus Eiland (cruciaal voor de 

synergie tussen beide locaties binnen Tech Lane Ghent Science Park) en zal een enorme stimulans 

betekenen voor de eigenaars van de tussenliggende zones en betrokken vastgoedpartners om 

volop in te zetten op kennisbedrijvigheid (cf. Bioscape). Op die manier wordt het zuiden van Gent 

effectief één grote innovatiehub van wereldklasse. 

 

De combinatie van bovenvermelde oplossingen leiden tot een maximale scheiding van (i) het openbaar 

vervoer, (ii) fietsers en voetgangers, en (iii) het autoverkeer, elk in hun eigen bedding, waardoor de 

doorstroming van elk van de vervoersmodi fel zal verbeteren. 
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scholieren van Don Bosco en Sint-Paulus, en bij uitbreiding de ganse buurt en het Parkbos.

Aan de oostkant van Campus Ardoyen pleiten we voor een volwaardige aansluiting op de fietspaden
van de Heerweg Noord met vooral een verhoging van de capaciteit langs de Zwijnaardsesteenweg
in de richting van het UZGent.

Een directe fietsverbinding tussen Campus Ardoyen en Campus Eiland, doorheen het Industriepark
Zwijnaarde en vervolgens langs of door de nieuw te ontwikkelen zone op de Domo-site (met een
nieuwe fietsbrug over de Schelde) zal ervoor zorgen dat de bedrijven nu gevestigd op Campus
Ardoyen hun volgende afdeling of nieuwbouw zullen bouwen op Campus Eiland (cruciaal voor de
synergie tussen beide locaties binnen Tech Lane Ghent Science Park) en zal een enorme stimulans
betekenen voor de eigenaars van de tussenliggende zones en betrokken vastgoedpartners om
volop in te zetten op kennisbedrijvigheid (cf. Bioscape). Op die manier wordt het zuiden van Gent
effectief één grote innovatiehub van wereldklasse.

De combinatie van bovenvermelde oplossingen leiden tot een maximale scheiding van (i) het openbaar
vervoer, (ii) fietsers en voetgangers, en (iii) het autoverkeer, elk in hun eigen bedding, waardoor de
doorstroming van elk van de vervoersmodi fel zal verbeteren.
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Figuur 4 

 

3.2.4. Sturing automobiliteit 

De Universiteit Gent is voorstander van het terugdringen van de automobiliteit en het nemen van 

maatregelen om de modal shift te verbeteren. Dit is de enige manier om de leefbaarheid, duurzaamheid, 

veiligheid én toegankelijkheid voor alle vormen van vervoer in een groeiscenario met elkaar te 

verzoenen. 

 

Echter, de reductie van de modal shift van R&D-bedrijven, in het bijzonder op Campus Ardoyen, is een 

uitdaging. Er is de vigerende Belgische fiscaliteit rond bedrijfswagens. R&D-bedrijven rekruteren niet 

lokaal, maar minstens nationaal. Zowel de onderzoekers als de hogere kaders hebben onregelmatige 

werkuren met veel bedrijfsbezoeken op andere locaties. Onderzoek is geen kantoorjob. Laboranten 

(die wel meer lokaal worden gerekruteerd) werken in shifts, en kunnen niet van thuis uit werken. Vervoer 

met de wagen vormt voor velen onder hen nog steeds de enige oplossing voor woon-werk verplaatsing. 

 

De Universiteit Gent zal op korte termijn samen met de bedrijvenvereniging de mobiliteit zelf verder in 

handen nemen via introductie van betalend parkeren, de creatie van centrale parkeervoorzieningen en 

monitoring van voertuigen bij in- en uitrijden. De stad Gent zal in aanvulling hierop een aangepast 

parkeerbeleid in de woonzones rond de campus moeten implementeren. 

 

De toegankelijkheid bij binnenrijden van de Campus maar ook bij uitrijden moet behouden blijven. Aan 

de inrit/uitgang of op het park zelf mogen geen files ontstaan. Dit is vanuit zowel economische als 

duurzaamheidsprincipes niet aanvaardbaar. 

 

Elk scenario of ingreep in toegangswegen of in/uitrit van de Campus kan enkel na een grondige 

microsimulatie van die ingrepen op de mobiliteit op het park zelf (Campus Ardoyen is 54 ha groot), 

naast de mobiliteitsimpact op de buurtwegen zoals reeds voorzien in het Mober. 

 

Meer specifiek zal het afsluiten van de toegangen tot de campus in de Tramstraat in de huidige situatie 

negatieve gevolgen hebben voor de omwonenden en voor de mobiliteitsafwikkeling op de campus zelf. 
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3.2.4. Sturing automobiliteit
De Universiteit Gent is voorstander van het terugdringen van de automobiliteit en het nemen van
maatregelen om de modal shift te verbeteren. Dit is de enige manier om de leefbaarheid, duurzaamheid,
veiligheid én toegankelijkheid voor alle vormen van vervoer in een groeiscenario met elkaar te
verzoenen.

Echter, de reductie van de modal shift van R&D-bedrijven, in het bijzonder op Campus Ardoyen, is een
uitdaging. Er is de vigerende Belgische fiscaliteit rond bedrijfswagens. R&D-bedrijven rekruteren niet
lokaal, maar minstens nationaal. Zowel de onderzoekers als de hogere kaders hebben onregelmatige
werkuren met veel bedrijfsbezoeken op andere locaties. Onderzoek is geen kantoorjob. Laboranten
(die wel meer lokaal worden gerekruteerd) werken in shifts, en kunnen niet van thuis uit werken. Vervoer
met de wagen vormt voor velen onder hen nog steeds de enige oplossing voor woon-werk verplaatsing.

De Universiteit Gent zal op korte termijn samen met de bedrijvenvereniging de mobiliteit zelf verder in
handen nemen via introductie van betalend parkeren, de creatie van centrale parkeervoorzieningen en
monitoring van voertuigen bij in- en uitrijden. De stad Gent zal in aanvulling hierop een aangepast
parkeerbeleid in de woonzones rond de campus moeten implementeren.

De toegankelijkheid bij binnenrijden van de Campus maar ook bij uitrijden moet behouden blijven. Aan
de inrit/uitgang of op het park zelf mogen geen files ontstaan. Dit is vanuit zowel economische als
duurzaamheidsprincipes niet aanvaardbaar.

Elk scenario of ingreep in toegangswegen of in/uitrit van de Campus kan enkel na een grondige
microsimulatie van die ingrepen op de mobiliteit op het park zelf (Campus Ardoyen is 54 ha groot),
naast de mobiliteitsimpact op de buurtwegen zoals reeds voorzien in het Mober.

Meer specifiek zal het afsluiten van de toegangen tot de campus in de Tramstraat in de huidige situatie
negatieve gevolgen hebben voor de omwonenden en voor de mobiliteitsafwikkeling op de campus zelf.
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1) Voor de omwonenden: 

Volgende passage in het voorontwerp RUP, versie 29/10/2018, ondertekend door de bevoegde 

schepen, wijst op deze negatieve gevolgen: 

 

“Uit het MER blijkt dat enkel het sluiten van de toegangen via de Tramstraat, zonder andere 

aanpassingen, eerder negatieve dan positieve effecten heeft voor de omliggende wijken. Door het 

afsluiten ontstaat er nog extra verkeersdruk op de ovonde. Wat kan leiden tot meer sluipverkeer in 

Zwijnaarde om de N60 te vermijden. Een betere hoofdontsluiting op het hogere wegennet creëert 

dus de verkeersruimte om de toegangen naar de Tramstraat af te sluiten. Er kan geopteerd worden 

om als overgangsmaatregel de toegangen nog te gebruiken totdat de N60 en de aansluiting met het 

Technologiepark zijn heraangelegd. Aangezien de timing van uitvoering afhankelijk is van andere 

actoren, moeten wel voldoende garanties zijn voor een snelle uitvoering. Deze overgangsmaatregel 

is daarom nog niet verordenend opgenomen.” 

 

2) Voor de mobiliteitsafwikkeling op de campus zelf. 

De Universiteit Gent heeft het studiebureau Traject aangesteld om de mobiliteitsafwikkeling op de 

campus te onderzoeken in geval de beide toegangen tot de Tramstraat in de huidige situatie 

afgesloten worden. De tellingen werden uitgevoerd van 9 januari 2019 tot en met 23 januari 2019, 

en dit ter hoogte van de ovonde en ter hoogte van de drie toegangen tot de campus (zie figuur 5). 

 

 
Figuur 5 

 

De studie van Traject (aan de stad Gent voorgesteld 5 februari 2019) toont aan dat bij het afsluiten 

van beide toegangen in de Tramstraat, en zonder aanpassing van de huidige verkeerssituatie, het 

aantal wagens dat in de avondspits de campus uitrijdt verdubbelt, en zodoende een file van ca 40 

à 50 wagens genereert (240 à 300 m). De verkeerslichtenregeling bij het kruispunt N60 en 

hoofdingang campus wijzigt van niveau C naar niveau F. Door een aanpassing van deze 

verkeerslichtenregeling kan het niveau F verbeterd worden naar het niveau D, terwijl toch minimaal 

het niveau C zou behouden moeten blijven. 
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“Uit het MER blijkt dat enkel het sluiten van de toegangen via de Tramstraat, zonder andere
aanpassingen, eerder negatieve dan positieve effecten heeft voor de omliggende wijken. Door het
afsluiten ontstaat er nog extra verkeersdruk op de ovonde. Wat kan leiden tot meer sluipverkeer in
Zwijnaarde om de N60 te vermijden. Een betere hoofdontsluiting op het hogere wegennet creëert
dus de verkeersruimte om de toegangen naar de Tramstraat af te sluiten. Er kan geopteerd worden
om als overgangsmaatregel de toegangen nog te gebruiken totdat de N60 en de aansluiting met het
Technologíepark zijn heraangelegd. Aangezien de timing van uitvoering afhankelijk is van andere
actoren, moeten wel voldoende garanties zijn voor een snelle uitvoering. Deze overgangsmaatregel
is daarom nog niet verordenend opgenomen. ”

2) Voor de mobiliteitsafwikkeling op de campus zelf.
De Universiteit Gent heeft het studiebureau Traject aangesteld om de mobiliteitsafwikkeling gp de
campus te onderzoeken in geval de beide toegangen tot de Tramstraat in de huidige situatie
afgesloten worden. De tellingen werden uitgevoerd van 9 januari 2019 tot en met 23 januari 2019,
en dit ter hoogte van de ovonde en ter hoogte van de drie toegangen tot de campus (zie figuur 5).
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Figuur 5

De studie van Traject (aan de stad Gent voorgesteld 5 februari 2019) toont aan dat bij het afsluiten
van beide toegangen in de Tramstraat, en zonder aanpassing van de huidige verkeerssituatie, het
aantal wagens dat in de avondspits de campus uitrijdt verdubbelt, en zodoende een file van ca 40
à 50 wagens genereert (240 à 300 m). De verkeerslichtenregeling bij het kruispunt N60 en
hoofdingang campus wijzigt van niveau C naar niveau F. Door een aanpassing van deze
verkeerslichtenregeling kan het niveau F verbeterd worden naar het niveau D, terwijl toch minimaal
het niveau C zou behouden moeten blijven.
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Om deze twee redenen zal het dus noodzakelijk zijn om de beide toegangen tot de campus in de 

Tramstraat, minstens als overgangsmaatregel, in dienst te houden en dit verordenend vast te leggen 

in het definitieve RUP. 

 

De Universiteit Gent neemt zich ook voor de interne verkeersafwikkeling op Campus Ardoyen te 

optimaliseren. Via een noordelijke ontsluitingsweg (langs de E40) zou de bereikbaarheid van de 

centrale parkeervoorziening op een veilige manier kunnen worden bereikt; dit vereist dat aan de inrit 

aan de N60 een bijkomende interne weg dient te kunnen worden aangelegd. Op die manier kan ook 

het autoverkeer vlot gescheiden worden van de voetgangers en fietsers (figuur 6 – witte lijnen) 

 

 
Figuur 6 

 

4. Conclusie 

 

Het engagement van de Universiteit Gent om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te 

stimuleren en het aantal autogebruikers te reduceren zal pas aan kracht winnen indien er in het zuiden 

van Gent een aantal grootschalige infrastructurele werken worden uitgevoerd. Prioriteit geven we aan 

de aftakking van de tramlijn 1 tot op de Campus Ardoyen en het optimaliseren van de fietsroutes met 

een fietsersbrug, de Magnelbrug, tussen de Campus Sterre en de Campus Ardoyen. De Universiteit 

Gent engageert zich ook om hierover de dialoog met de bedrijven op de Campus Ardoyen aan te gaan. 

Dit moet leiden tot minder autoverkeer naar en van de Campus en als gevolg hiervan (i) een aanzienlijke 

vermindering van het sluipverkeer in de omliggende woonkernen, (ii) een vermindering van files op de 

wegen in de buurt, en (iii) een verbetering van de luchtkwaliteit. 

 

Zonder deze ingrepen wordt het praktisch onmogelijk voor Tech Lane Ghent Science Park om uit te 

groeien tot een belangrijke toonaangevende Europese innovatiehub op een manier die duurzaam is, 

en die ook expliciet rekening houdt met de noden van de buurt. De komst van de tramhalte en 

fietsknooppunt in het hart van Campus Ardoyen zal trouwens ook een meerwaarde zijn voor de 

buurtbewoners van dat deel van Zwijnaarde. 
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Om deze twee redenen zal het dus noodzakelijk zijn om de beide toegangen tot de campus in de
Tramstraat, minstens als overgangsmaatregel, in dienst te houden en dit verordenend vast te leggen
in het definitieve RUP.

De Universiteit Gent neemt zich ook voor de interne verkeersafwikkeling op Campus Ardoyen te
optimaliseren. Via een noordelijke ontsluitingsweg (langs de E40) zou de bereikbaarheid van de
centrale parkeervoorziening op een veilige manier kunnen worden bereikt; dit vereist dat aan de inrit
aan de N60 een bijkomende interne weg dient te kunnen worden aangelegd. Op die manier kan ook
het autoverkeer vlot gescheiden worden van de voetgangers en fietsers (figuur 6 - witte lijnen)
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4. Conclusie

Het engagement van de Universiteit Gent om het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer te
stimuleren en het aantal autogebruikers te reduceren zal pas aan kracht winnen indien er in het zuiden
van Gent een aantal grootschalige infrastructurele werken worden uitgevoerd. Prioriteit geven we aan
de aftakking van de tramlijn 1 tot op de Campus Ardoyen en het optimaliseren van de fietsroutes met
een fietsersbrug, de Magnelbrug, tussen de Campus Sterre en de Campus Ardoyen. De Universiteit
Gent engageert zich ook om hierover de dialoog met de bedrijven op de Campus Ardoyen aan te gaan.
Dit moet leiden tot minder autoverkeer naar en van de Campus en als gevolg hiervan (i) een aanzienlijke
vermindering van het sluipverkeer in de omliggende woonkernen, (ii) een vermindering van files op de
wegen in de buurt, en (iii) een verbetering van de luchtkwaliteit.

Zonder deze ingrepen wordt het praktisch onmogelijk voor Tech Lane Ghent Science Park om uit te
groeien tot een belangrijke toonaangevende Europese innovatiehub op een manier die duurzaam is,
en die ook expliciet rekening houdt met de noden van de buurt. De komst van de tramhalte en
fietsknooppunt in het hart van Campus Ardoyen zal trouwens ook een meerwaarde zijn voor de
buurtbewoners van dat deel van Zwijnaarde.
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De Universiteit Gent en de bedrijven van Campus Ardoyen ondersteunen de oprichting van SPITS, het 

mobiliteitscoördinatiecentrum voor Gent Zuid, en de stimulering van het gebruik van fiets, openbaar 

vervoer en autodelen. Voor een definitieve oplossing zijn echter grootschaliger infrastructurele ingrepen 

nodig, die voor de meerderheid van de betrokkenen een echt alternatief voor de auto mogelijk maken. 

Zo niet zal de modal split ongunstig blijven en zullen de huidige problemen blijven bestaan. 
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mobiliteitscoördinatiecentrum voor Gent Zuid, en de stimulering van het gebruik van fiets, openbaar
vervoer en autodelen. Voor een definitieve oplossing zijn echter grootschaliger infrastructurele ingrepen
nodig, die voor de meerderheid van de betrokkenen een echt alternatief voor de auto mogelijk maken.
Zo niet zal de modal split ongunstig blijven en zullen de huidige problemen blijven bestaan.
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