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Het verkeer in de 
Gentse zuidrand

1. Gestichtstraat

2. Zwijnaarde

3. St-Denijs-Westrem
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o Sofie Bracke

o Filip Watteeuw

o Joris Vandenbroucke 

o Stijn De Roo 

o Bob Cammaert 

o Johan Deckmyn

o Tom De Meester 

o Moderator: Soumaya Zaougui 



Panelleden: met welke uitspraak bent u het eens?  (steek het 1, 2 of 3 omhoog) 

Het huidige evenwicht tussen het drukke verkeer en de toenemende bewoning in 

Zwijnaarde, in St-Denijs-Westrem en in de Genste zuidrand:

1. is verstoord, waardoor de leefbaarheid van woonwijken en de gezondheid van de 

bewoners er op achteruit gaat,

2. is enkel een probleem op bepaalde momenten (nl. tijdens de spitsuren) en op 

specifieke plaatsen (nl. waar veel zwaar verkeer door smalle woonstraten rijdt),

3. is redelijk tot goed, de verkeersoverlast is aanvaardbaar – bijgevolg is er geen 

noemenswaardig probleem.



Panelleden: met welke uitspraak bent u het eens?  (steek het 1, 2 of 3 omhoog) 

Zonder specifieke maatregelen voor Zwijnaarde, St-Denijs-Westrem en de Gentse 

zuidrand, zal de toekomstige impact van het verkeer op de bewoners en op de 

omgeving:

1. slechter worden en dus is het nodig om snel concrete maatregelen te nemen die 

ingrijpend genoeg zijn om de verkeersoverlast op bewoners te verminderen,

2. slechter worden, maar dit gaat nu eenmaal samen met meer tewerkstelling, meer 

welvaart en meer bewoning - wij willen de economische groei niet beknotten,

3. gelijk blijven - het probleem wordt (door sommige bewoners) onnodig 

gedramatiseerd - er moeten weinig of geen maatregelen worden genomen om de 

impact van het verkeer op de bewoners en de omgeving te verminderen



Panelleden: met welke uitspraak bent u het eens?  (steek het 1, 2 of 3 omhoog) 

Het in Gent gevoerde mobiliteitsbeleid zet mensen aan om zich 'anders' te verplaatsen. 

Een meerderheid vindt dat de verkeersdrukte in de binnenstad is verminderd.

Voor Zwijnaarde, St-Denijs-Westrem en de Gentse zuidrand:

1. is dat ook de bedoeling en geldt dezelfde ambitie als in de binnenstad – bijgevolg 

zijn er gelijkaardige maatregelen nodig voor de zuidrand als voor de binnenstad,

2. kan of moet niet hetzelfde bereikt worden als in de binnenstad en zijn er minder of 

andere maatregelen nodig, die aangepast zijn aan de plaatselijke realiteit,

3. is het absoluut niet de bedoeling om een mobiliteitsbeleid te voeren zoals in de 

binnenstad, eerder omgekeerd – voor de zuidelijke stadsrand is een autoremmend

beleid niet nodig en niet gepast.



Gestichtstraat
Voortdurend meer autoverkeer en 
vooral veel zwaar transport, zelfs 
supertrucks, door de Gestichtstraat, 
waar tegelijk een zorginstelling sterk 
uitbreidt en mensen wonen. 
Hoe valt dat te rijmen?  

Wanneer zal Coca-Cola een 
rechtstreekse uitrit naar de R4-
Binnenring hebben? 

Wanneer zal de in- en uitrit van de 
R4-Binnenring aan de Gestichtstraat 
worden gesloten?

En daarna, via welke wegen zal de 
verkeersafwikkeling vlot kunnen 
verlopen, o.a. voor EasyPost en voor 
de inwoners  van Zwijnaarde? 

Wat is de timing en de fasering?



Zwijnaarde

II
III

1. De R4-Buitenring tussen 
Zwijnaarde en Merelbeke is 5 jaar 
geleden geopend. 

Wanneer zal het vracht- en het 
woon-werkautoverkeer naar de 
bedrijven rond de R4 niet meer 
door woonstraten rijden? 

Wat is de timing en de fasering 
voor de rechtstreekse aansluiting 
van alle bedrijventerreinen op de 
R4-Buitenring? 

Zullen de Zwijnaardse inwoners 
naar huis kunnen rijden via de R4-
Buitenring en de nog aan te 
leggen rechtstreekse 
ontsluitingswegen, bedoeld voor 
de bedrijven?

de ontsluiting van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Domo / Alinso) 
en Zwijnaarde III (Klaartestraat)



Zwijnaarde

2. Het mobiliteitscoördinatiecentrum 
SPITS moet bedrijven overtuigen 
om woon-werkautoverkeer te 
ontmoedigen en te kiezen voor 
alternatieven: o.a. fietsen en 
bus(jes) of de tram. 

Hoe wil SPITS dat bereiken? 

Hoeveel autopendelaars wil SPITS 
aanzetten om niet meer met de 
auto naar bedrijven in Zwijnaarde 
en omgeving te rijden? 

Wanneer moet SPITS dat doel 
bereikt hebben? 



Zwijnaarde

3. Op en rond de Ovonde staan er al 
jaren files, die bovendien steeds 
langer worden. De Ovonde is nog 
geen 20 jaar geleden aangelegd. 

Er wordt al 10 jaar gesproken over 
een fietstunnel (of een brug), 
vooral voor de scholieren van Don 
Bosco. 

Al even lang wordt de heraanleg
van de Ovonde aangekondigd om 
het auto- en vrachtverkeer beter 
te laten doorstromen in alle 
richtingen. 

Met welke concrete maatregelen 
zullen de files wel verdwijnen? 
Wat is de timing en de fasering?

de uitbreiding van het Technologiepark en de Tramstraat



Zwijnaarde
4. Het meeste verkeer rijdt het 

Technologiepark binnen via de 
zijingangen Tramstraat. 

Het gebruik van deze ingangen is 
in strijd met alle regels inzake 
ruimtelijke ordening. Er werd een 
bouwmisdrijf vastgesteld. 

De woonwijken rond het 
Technologiepark lijden onder het 
sluipverkeer naar deze 
zijingangen. Onder andere het 
verkeer de Campusstraat, is 
tijdens de spits verzadigd. 

Door het verkeerslawaai wordt de 
geluidsnorm overschreden. De 
luchtkwaliteit is slecht. 

Hoe lang blijft deze illegale 
toestand nog bestaan?

de uitbreiding van het Technologiepark en de Tramstraat



Zwijnaarde

5. Er komt een parkeertoren op het 
Technologiepark. Nog meer 
parkeerplaatsen voor veel meer 
auto’s, die allemaal door 
Zwijnaarde zullen rijden. 

De bewoners vrezen meer files, 
meer autoverkeer door 
woonwijken en ook wildparkeren
in woonstraten. 

Wat is het plan van aanpak om de 
verkeersdruk in Zwijnaarde en 
omgeving te doen dalen, in de 
plaats van te laten stijgen? 

Wat is de timing en de fasering?

de uitbreiding van het Technologiepark en de Tramstraat



St-Denijs-Westrem

1. Door de stad Gent lopen twee 
drukke snelwegen, die best 
ondertunneld zouden worden.   
De technologie van de 
luchtbehandeling is er flink op 
vooruit gegaan. Hiermede zouden 
vele tienduizenden Gentenaars 
gebaat zijn. Met een terug-
verdienoplossing op korte tijd 
(op maaiveld: dan overwegend 
verkavelingen voor ca. 7 ha 
woonuitbreiding).

2. Nu alvast bij de E40 ter hoogte 
van SDW/Afsnee, max. 90 km/u 
invoeren om de milieuhinder aan 
te pakken, zijnde het aanhoudend 
verkeerslawaai, dag en nacht.



St-Denijs-Westrem

3. Fietsen aanmoedigen, maar 
conflicten tussen e-bikes en 
werkelijk traag verkeer aanpakken. 

4. Meer landelijke fietspaden 
aanleggen. 

Fietsonveilige punten oplossen, 
ook in functie van de zones 30. 

Een mega-aanpak van trottoirs in 
St-Denijs-Westrem-dorp.

5. Een kleine tunnel door een berm 
van de E40 boren voor traag-
verkeer tussen Parkbosgebied en 
de dynamische as van de 
Kortrijksesteenweg, met bushalten, 
school, kliniek, enz. .. 



St-Denijs-Westrem

6. Zwaar- en sluipverkeer in Sint-
Denijs-Westrem omleiden 
van/naar de Kortrijksesteenweg
(N43) via de Jean-Baptiste de 
Ghellincklaan, Steenaardestraat en 
Beukenlaan.

7. Een duidelijker verkeersverloop op 
The Loop.



St-Denijs-Westrem

8. De heropening van het 
voorstadstationnetje St-Denijs-
Westrem, al of niet met halte op 
verzoek (zoals in buitenland).

9. Gratis en veilige P+R’s aan 
openbaar vervoer knooppunten 
(station en terminus openbaar 
vervoer), zowel voor auto’s als 
fietsen.



St-Denijs-Westrem
10. Een trambus op de Kortrijksesteenweg tussen Maalte/Don Bosco 

en De Kroon (Golflaan) in St-Martens-Latem.



Panelleden: met welke uitspraak bent u het eens?  (steek het 1, 2 of 3 omhoog) 

De hiervoor behandelde vragen en voorstellen:

1. geven goed weer wat de specifieke knelpunten en de problemen zijn inzake 

mobiliteit in de Gentse zuidrand,  

2. zijn deels terecht, maar er zijn nog specifieke mobiliteitsproblemen voor de 

Gentse zuidrand, die hier niet aan bod kwamen,

3. waren verkeerd - wat hier werd gevraagd en voorgesteld is helemaal niet nodig 

voor een betere mobiliteit in de Gentse zuidrand.



o Sofie Bracke

o Filip Watteeuw

o Joris Vandenbroucke 

o Stijn De Roo 

o Bob Cammaert 

o Johan Deckmyn

o Tom De Meester 

Enkele vragen uit het publiek.

Stel nu een vraag aan:
U kan ook een vraag 
opschrijven op formulieren in 
de zaal (en deponeren voor het 
buitengaan).

U kan uw vraag ook mailen naar: 
toekomstzwijnaarde@gmail.com

Op 30 april, om 20u, wordt het 
debat geëvalueerd op het 
Overlegplatform Zwijnaarde. 
Ook zone 30 staat op de agenda 
en wordt behandeld op 30 april. 


