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Aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) 
p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent 
mail: gecoro@stad.gent 

 Zwijnaarde, vrijdag 24/11/2017 

 

 

Geachte dames en heren, 

De op de bijgaande lijst vermelde personen, die allen getekend hebben naast hun naam en adres, 
dienen bezwaar in tegen de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent , zoals voorlopig vastgesteld door 
de gemeenteraad van 27/06/2017. Op dinsdag 24/10/2017 heeft het Overlegplatform Zwijnaarde 
(kortweg OPZw)1 vergaderd over de Structuurvisie 2030 en over de voorstellen die hierna worden 
beschreven.  

Dit bezwaarschrift heeft als titel: de toekomst van Zwijnaarde.  
Meer informatie kan u vinden op de websites vermeld op het einde van dit bezwaarschrift. 

Zonder afbreuk te doen aan de uitgangspunten, analyses en principes van de Structuurvisie 2030, 
betreuren wij dat in dit document een Zwijnaardse insteek totaal ontbreekt – en meer specifiek een 
mensgerichte benadering van en voor de inwoners van Zwijnaarde.  

Bij de ondergetekenden leeft de perceptie dat Zwijnaarde, qua ruimtelijke structuur en ordening, in de 
Structuurvisie 2030 in hoofdzaak wordt herleid tot een (deel van de) kennispoort van Gent, toegespitst 
op ondernemingen, kantoren en onderwijs.  

Wij formuleren 12 bezwaren tegen de Structuurvisie 2030. Enkele punten lijken misschien een detail of 
zijn eerder bijkomstig, maar samen gelezen bevestigen deze 12 bezwaren onmiskenbaar de indruk dat 
het document werd opgesteld zonder terdege de Zwijnaardse belangen te behartigen.  

  

                                                             
1 Het OPZw is een terugkerende pluralistische vergadering van burgers, ontstaan in 2006. Bewoners overleggen er 
met elkaar, met de stad Gent en/of met andere instanties rond thema’s die Zwijnaarde aanbelangen. Het 
Overlegplatform komt ongeveer 4 à 6 keer per jaar samen in het woonzorgcentrum Zonnebloem en kan telkens 
een andere samenstelling hebben. Enkele kernleden, ondersteund door 2 ambtenaren van de stad Gent, bepalen 
de agendapunten en kiezen, in een beurtrol, een moderator en een verslaggever. Via flyers bij lokale handelaars en 
mails worden de uitnodigingen verspreid. Het verslag wordt gemaild en na goedkeuring gepubliceerd op de 
website van de stad Gent. Het OPZw ontving op 24/10/2015, uit handen van Vlaams Minister Schauvliege, de “Goe 
Bezig!” prijs van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. De jury loofde de open structuur, de samenwerking 
met de stad Gent en het nut van het Overlegplatform als sociaal instrument om groeiende verzuring te keren. 
Informatie over en verslagen van het OPZw zijn terug te vinden op de webpagina van de stad Gent: 
https://stad.gent/zwijnaarde/inspraak-en-participatie/overlegplatform-zwijnaarde.  
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DEEL I: ONZE 12 BEZWAREN

Bezwaar 1: Zwijnaardse bedrijventerreinen worden wel genoemd, maar Zwijnaarde
zelf komt niet aan bod

Zwijnaarde wordt relatief veel vermeld in de Structuurvisie 2030, maar in bijna de helft van de 
gevallen gaat het over de bedrijventerreinen, met Eiland Zwijnaarde als het meest genoemde. 
Zwijnaarde is meer dan een bekend knooppunt van snelwegen, een tramterminus met P&R, een 
vestigingsplaats voor wetenschappers, ondernemingen en kantoren of een buitenwijk die de stads-
groei kan opvangen. Dat “meer” houdt o.a. in dat Zwijnaarde een eigen identiteit heeft, die diep 
geworteld is in een rijke geschiedenis, met verenigingen die tradities en authenticiteit eren, waar 
mensen leven die mee de omgeving vorm willen geven en ook iedereen welkom is om samen een 
mooie Zwijnaardse toekomst te realiseren. De Zwijnaardse inwoners, met hun Zwijnaardse eigen-
heid, vinden wij onvoldoende – zelfs niet – terug in de Structuurvisie 2030. 

 

Bezwaar 2: De link tussen groenassen en Zwijnaarde is zwak

Zwijnaarde wordt o.m. geassocieerd met de groenassen 4 (Bovenschelde) en 5 (Parkbos). Er zijn 2 
redenen waarom het verband tussen Zwijnaarde en de groenassen sterk moet afgezwakt worden. 

Reden 1: de barrières N60 en E17 sluiten Zwijnaarde af van de groenassen 

Het randstedelijk knooppunt Zwijnaarde is van dit groeneruimtenetwerk afgesloten door twee 
noord-zuidgerichte barrières: de N60 (in het westen) en de E17 (in het oosten). Op p. 115 
(laatste paragraaf) van de Structuurvisie 2030 wordt erkend dat de fietssnelwegen, die langs de 
genoemde groenassen lopen, de kern van Zwijnaarde niet bedienen. Dat zou moeten gebeuren 
via een oost-west hoofdfietsroute, geënt op de fietssnelwegen. 

De kaart op p. 173 van de Structuurvisie 2030 toont wel een noord-zuid hoofdfietsroute die 
loopt tot het knooppunt Zwijnaarde (S10 op de kaart).  
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Daarnaast zijn er enkele lokale fietsverbindingsroutes in Zwijnaarde. Maar op deze lokale routes 
is het gevaarlijk fietsen 2 3 4 5 6 7. 

In de Hutsepotstraat, Eedsstraat en Krekelstraat ontbreken er fiestpaden. In de Rijvissche-
straat zijn er okerkleurige fietssuggestiestroken8. En de fietspaden op de as della Faillelaan - 
Tramstraat hebben niet dezelfde kwaliteiten als een fietssnelweg, zoals gescheiden zijn van 
gemotoriseerd verkeer. Dat is nochtans de voorwaarde voor een hoofdfietsroute (zoals vermeld 
op p. 115 van de Structuurvisie 2030). In Gent (kernstad) zijn er 8 fietsstraten en dit aantal zal in 
2018 verdubbelen9. Zwijnaarde telt geen enkele fietsstraat en er is ook geen gepland. 

Door het ontbreken van een veilige oost-west hoofdfietsroute is het knooppunt Zwijnaarde 
bijgevolg niet verbonden met de groenassen 4 en 5. De consequentie van de Structuurvisie 2030 
is dat er een oost-west hoofdfietsroute in Zwijnaarde nodig is. Maar de Structuurvisie 2030 
geeft niet aan waar die ontbrekende route zal aangelegd worden. Dit is een groot gebrek.  

                                                             
2 Volgende persberichten over fatale fietsongevallen in Zwijnaarde werden terug gevonden: 
- 27/10/1999: een 18-jarige student met de fiets verongelukte op de Grote Steenweg Zuid in Zwijnaarde 
- 25/5/2000: fietster onder vrachtwagen op kruispunt van della Faillelaan en Heerweg-Noord 
- 21/9/2001: bejaarde fietser uit Zwijnaarde overleden na aanrijding (Kruispunt N60 met Hutsepotstraat),  
- 13/10/2001: fietsster sterft onder wielen vrachtwagen. Fietsersbond blokkeert half uur Grote Steenweg Noord  
- 14/7/2003: fietser (15) in levensgevaar bij een ongeval met een wagen in de Adophe della Faillelaan  
- 21/10/2003: jonge vrouw sterft onder vrachtwagen (Grote Steenweg Zuid het kruispunt met de Klossestraat) 
- 6/4/2011: fietser (45) sterft onder vrachtwagen (hoek Adolph della Faillelaan / Kappetragel). 
3 Lees in dit verband ook het verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement van 27 september 2017 waarin 
wordt opgemerkt dat, hoewel het aantal dodelijke en zwaargewonde fietsslachtoffers tussen 1999 en 2016 daalde, 
het aantal lichtgewonden steeg. Er waren in 2016 in Vlaanderen 55 dodelijke, 846 zwaargewonde en 7.179 
lichtgewonde fietsslachtoffers (https://www.ccrek.be/Docs/2017_28_Fietspaden.pdf). Ook het Vias Institute (het 
vroegere BIVV) bevestigt dat het aantal letselongevallen met fietsers hoog blijft (3.765 in Vlaanderen in het 
1e semester 2017).  
4 Het Vademecum Fietsvoorzieningen bepaalt dat er bij snelheden hoger dan 50 km/uur een vrijliggend 
eenrichtingsfietspad moet aangelegd worden. Bij vrijliggende fietspaden moet tussen de rijbaan en het fietspad 
een ruimte voorzien worden van minstens 1 meter. Wanneer een voldoende verticaal en niet overrijdbaar 
scheidend element is aangebracht tussen de rijweg en het fietspad, kan een fietspad met tussenstrook vanaf 70 
cm ook als vrijliggend beschouwd worden. Zie hoofdstuk 4 van de Ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen van 
het Vademecum Fiestvoorzieningen MOV – 6e update, april 2017, 
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php  
5 Hoe meer fietsers, hoe veiliger? Niet in Vlaanderen, artikel in De Standaard, 7/10/2017. 
6 Lees ook de reeks “CORRESPONDENT DE FIETS” van de krant De Standaard, waarbij Tom Ysebaert vanaf 
15/3/2017 6 maanden lang onderzoekt of de fiets ons mobiliteitsprobleem oplost? 
7 Lees tenslotte ook het Vias Themadossier Verkeersveiligheid nr. 11 van 13/10/2017 waaruit blijkt dat fietsers 26% 
uitmaken van alle zwaargewonde verkeersslachtoffers, hoewel zij goed zijn voor 6% van de afgelegde kilometers.  
8 Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement en heeft dus ook geen juridische 
basis. De fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan en is dus een vorm van gemengd verkeer. Het 
gemotoriseerde verkeer mag de fietssuggestiestrook gebruiken, zowel voor het rijden als het stilstaan en / of 
parkeren. Fietssuggestiestroken zijn dus geen alternatief voor fietspaden. Zie: 
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/extra02.pdf  
9 Fietstraten in Gent: Visserij | Trekweg | Tweebruggenstraat | Drongenstationstraat |ss Henegouwenstraat-
Voldersstraat-Hoornstraat-Jakobijnenstraat-Zwartezusterstraat |Sint-Denijslaan | Molenaarsstraat |Bijlokekaai-
Baertsoenkaai. In 2018 worden volgende straten een fietsstraat: Coupure Links | Bagattenstraat | Gandastraat 
|Muinkkaai | Isabellakaai | Oude Brusselseweg | Stropkaai |Ventweg (aan de Hundelgemsesteenweg). 
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Reden 2: de doorgang van groenas 4 langsheen de Schelde is, ter hoogte van de Domo-site, uit 
RUP10 160 gehaald. 

Er rust op het RUP160 “Groenas 4 – Bovenschelde” een zware hypotheek, met name in 
Zwijnaarde, waar de doorgang ter hoogte van de ex-Domo- (nu Alinso-11) site uit dit RUP werd 
gehaald. De kaart met netwerken op p. 165 van de Structuurvisie 2030 laat veronderstellen dat 
de groenas 4 ten zuiden van de Ringvaart perfect de loop van het water volgt. 

 

En inderdaad, op het jaagpad langs de oever van het Scheldekanaal loopt er langs de ex-Domo- 
(nu Alinso-) site een fietspad dat gescheiden is van het gemotoriseerd verkeer (zie foto hier-
boven). De huidige situatie voldoet bijgevolg aan de gewenste situatie, conform de Structuur-
visie 2030. 

De historiek verbonden aan de opmaak van het RUP 160 toont aan dat de toekomst van groenas 
4 in Zwijnaarde hoogst onzeker is. Hierna volgt een lijst van de door de verschillende instanties 
gebruikte argumenten, in chronolgische volgorde: 

a) In de conceptnota, versie 10/10/2013, is nog sprake van: “Het op termijn omzetten van een 
watergebonden bedrijventerrein langs het Kanaal van Zwijnaarde naar een bos.” (p. 8). 
Op p. 31/32 wordt er, onder het punt “I.7.7 De omgeving van het bedrijventerrein Domo”, 
aan toegevoegd: “De NV Waterwegen en Zeekanaal wenst de bestaande inham of zwaaikom 
langs de Schelde te dempen. W&Z ziet aan deze zijde geen ruimte meer voor infrastructuur 
voor watergebonden activiteiten. Het bedrijf Ghent Dredging zal dan moeten verhuizen. 
Hierbij komt er ruimte vrij voor de verbeterde ontsluiting van de bedrijvenzones en voor de 
uitbouw van de groenas. De spontaan ontwikkelde loofhoutaanplanten tussen de Nieuwe-
scheldestraat en het jaagpad langs de Schelde kunnen als een groene stapsteen functioneren 
bij de realisatie van de groenas. ...”  

                                                             
10 RUP = Ruimtelijk UitvoeringsPlan. Een RUP legt de ontwikkelingsmogelijkheden van een zone vast. Een RUP kan, 
en in sommige gevallen moet, vergezeld gaan met de opmaak van een milieueffectrapport (MER). 
11 Alinso Group nv is de vastgoedtak van de Domo Investment Group. Alinso staat voor “ALternative INnovative 
Solutions”. Alinso ontwikkelt en beheert bedrijvenparken (http://www.alinso.eu/).  
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Belangrijkste elementen opgenomen in het grafisch plan: 
- Het watergebonden industriegebied aan de Nieuwescheldestraat krijgt een bestemming 

“industriegebied met eindbestemming bos”. 
- Langs de Schelde wordt er een groenas voorzien met verbinding voor voetgangers en 

fietsers.”  
 
 

 

b) Waterwegen en Zeekanaal (WenZ)12 zag blijkbaar lange tijd geen toekomst voor water-
gebonden activiteiten op de westelijke oever van het Scheldekanaal en overwoog kennelijk 
ook niet om deze waterweg te verbreden. Dat blijkt uit de toestemming die werd gegeven 
om langs het jaagpad een nieuwe Fluxys hogedruk gasleiding aan te leggen. Blijkbaar vond 
WenZ dat de nieuwe gasleiding de primaire functies van het jaagpad en de waterweg niet in 
het gedrang bracht. De aanleg van de gasleiding is voltooid in 2011. De leidingen van gasnet-
beheerder Fluxys zijn vergund voor 50 jaar (en daarna verlengbaar voor periodes van 30 
jaar). Uit ervaring blijkt dat de leiding heel lang kan meegaan. Aardgas is niet corrosief en zo 
blijven de leidingen intact aan de binnenkant13. De gasleiding langs het jaagpad naast de 
Domo- (Alinso-) site ligt er nu 6 jaar. Deze investering kan meegaan tot 2061 (of langer). 

c) In een advies van 16/01/2014 wijst WenZ er plots op dat een jaagpad in eerste instantie een 
dienstweg is en geen fietspad. Recreatief medegebruik door fietsers en voetgangen op jaag-
paden wordt onder voorwaarden door WenZ gedoogd. Deze harde stelling van WenZ is 
bijzonder jammer omdat de website fietsnet.be (2,7 miljoen gebruikers per jaar) aantoont 
dat de populairste fietsroutes precies over de jaagpaden lopen14. Vlaanderen telt 2.046 km. 
jaagpaden. 

                                                             
12 Waterwegen en Zeekanaal (WenZ – ook W&Z) is de beheerder van de waterwegen en een deel van de gronden 
langs deze waterwegen in het westen en het centrum van Vlaanderen  (http://www.wenz.be/nl/)  
13 Algemene vragenlijst Fluxys 2005-2006, p.5, vraag 6 “Wat is de levensduur van de leidingen?” 
http://www.fluxys.com/belgium/nl-
BE/TargetGroups/~/media/files/fluxys%20nearby/fluxys_qanda_nl%20pdf.ashx  
14 Volgens het artikel in De Standaard van 21/8/2017 onder de titel “Een fietstochtje plannen begint online” 
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Vervolgens repliceert WenZ in haar advies van 16/01/2014 op p. 31/32 van de conceptnota, 
versie 10/10/2013 (zie hiervoor) “p. 31 vermeldt dat W&Z t.h.v. het bedrijventerrein van 
DOMO geen ruimte meer voorziet voor watergebonden activiteiten. Dit dient te worden 
genuanceerd. Uit de studie van het Waterbouwkundig Labo15 is gebleken dat het gedeelte 
Boven-Schelde tussen Ringaart en Della Faillelaan dient te worden verbreed. Hierdoor zal de 
bestaande Nieuwescheldestraat niet meer kunnen worden aangewend voor enige vorm van 
verkeer. Door het verbreden van de waterweg zal de DOMO-site rechtstreeks op het water 
worden aangesloten, waardoor een grote watergebonden potentie zal ontstaan.” 

In functie van het WenZ-advies van 14/01/2014 wijzigde de stad Gent het concept van RUP 
160. In de GECORO16 vergadering van 04/02/2014 bevestigde Joost Aerts (stad Gent, Dienst 
Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) tijdens de rondvraag. “De beheerder wil in de 
toekomst de mogelijkheden maximaal open houden voor overslag van de waterloop naar 
watergebonden bedrijven.” 

Op 05/03/2014 formuleert de GECORO vragen en aanbevelingen bij het gewijzigde concept 
RUP: “Het plan is conceptueel te weinig ambitieus om via deze ‘groen’as de natuur de stad 
in te brengen. Op sommige plekken kan men ternauwernood spreken van een groenas. 
Bovendien is de strook zelf te smal om er een volwaardig fiets- en wandelpad in te richten.” 
En de GECORO is duidelijk: “Er rusten ook een paar zware hypotheken op dit plan, meer 
bepaald t.h.v. de Alinso- of de DOMO-site. Als de doorgang van deze as langsheen de 
Schelde ter hoogte van deze site niet gegarandeerd wordt, dan is er de facto ook geen 
plan.” 

d) Het voorontwerp van RUP 160, versie 31/03/2015, verduidelijkt op p.33: “WenZ overweegt 
om de kaaimuren achteruit te schuiven in functie van watergebonden bedrijvigheid.” .. “In 
dit gebied wordt het dus moeilijk om een groenas met fiets- en wandelpad langs het water 
te realiseren.” .. “Omdat deze discussie nog loopt wordt dit gebied niet verder meege-
nomen in dit RUP.”  

e) De GECORO stelt in een advies van 02/06/2015 dat het stadsbestuur er niet in geslaagd is 
om de ambities inzake Groenas 4 jegens derde partijen (WenZ) succesvol te verdedigen. 
Volgens de GECORO ontbreekt een globale visie “waarin ook de andere functies van de 
waterweg een plaats moeten vinden, eveneens rekening houdend met de aanwezige 
potenties.” “In de plaats daarvan confronteert WenZ de Stad met harde lineaire claims op 
het watertracé.” “De GECORO is van oordeel dat het stadsbestuur deze ongenuanceerde 
houding niet mag accepteren en wil daarom aandringen om opnieuw in dialoog te treden 
met WenZ ..” 

                                                             
15 Kruispunt Boven-Schelde en Ringvaart: toegankelijkheid klasse Vb duwkonvooi, deelrapport 2 
(>L2013R00_098_2rev2_0), Waterbouwkundig Laboratorium (MOW) juli 2013 
16 GECORO = GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening, verplicht in toepassing art. 1.3.3. §1 van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (http://www.gecoro.info/)  
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f) Hoewel wij dit niet lezen in het advies van 14/01/2014, legde WenZ tijdens een OPZw 
vergadering van 9/3/201617 een verband met het project Seine-Schelde. Een beslissing is er 
in dit verband echter nog niet. In Vlaanderen zijn er wel werken langs de Leie gepland (zie: 
http://www.seineschelde.be/nl/inhoud/locaties) maar niet langs de Bovenschelde. In een 
brief van 2/10/2017 bevestigt WenZ: “Een formele beslissing omtrent de perimeter van het 
globale Seine-Scheldeproject is als dusdanig nooit genomen.”18 Ook bij de studie van het 
Waterbouwkundig Laboratorium, merkt WenZ op dat dit een puur nautische studie betreft, 
die reeds 4 jaar oud is. “Vooraleer WenZ zou overgaan tot uitvoering van dit project zal nog 
heel wat studiewerk dienen te gebeuren waarbij niet enkel met de nautische aspecten 
wordt rekening gehouden.” 

Tenslotte is ook de Franse pers (Libération 16/08/2017 + France tv 04/09/2017) duidelijk 
over “Le canal Seine-Nord”: “un projet qui rame depuis 40 ans”, “toujours promis, jamais 
construit”, “un canal noyé par le gouvernement”. Ook de Franse premier ministre Edouard 
Philippe is er tegen: “ancien maire du Havre et opposant de toujours au projet”. 

g) Het definitief RUP, versie 26/05/2016, herneemt wat al in het voorontwerp (versie 
31/03/2015) was vermeld: “dit gebied wordt niet verder meegenomen in dit RUP”.  

h) De GECORO erkende in het advies van 02/06/2015 dat waterlopen een bijdrage kunnen 
leveren aan het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk. Maar – net zoals de GECORO – 
voegen wij er aan toe: een waterweg heeft ook andere functies. Vandaar de vraag om tot 
een globale visie te komen, die evenwichtig moet zijn.  

Chris Danckaerts, de gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg19, laat zich in een 
interview met De Standaard op 9/6/2017 alsvast veel genaunceerder uit dan WenZ in het 
advies van 14/01/2014: ‘Vandaag staat multifunctionaliteit van de waterweg bij ons voorop. 
Fietsen en recreatie horen daarbij’. En hij voegde er aan toe: ‘Onze optie is om op ten 
minste één oever optimale fietsinfrastructuur aan te leggen. Zo wordt de andere oever 
ontlast ..’ Dit lijkt ons een goed compromis: op de ene oever wel fietsen en op de andere 
niet.  

                                                             
17 Verslag van deze OPZw-vergadering: 
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20160309_VE_19%20OPZw%20verslag%20voor%20website.
pdf.  
18 WenZ verwijst naar het “Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020”, meer 
bepaald naar p.69 “A.2 Seine-Scheldeverbinding via de Boven-Schelde.  De sluizen op de Boven-Schelde in Asper, 
Oudenaarde en Kerkhove vormen een ernstig knelpunt wat de sluiscapaciteit betreft. De sluizen op de Boven-
Schelde behoren tot de drukst bevaren sluizen van Vlaanderen en zitten het laatste decennium aan hun maximale 
capaciteit. Bovendien betreft het hier kunstwerken van het begin van de twintigste eeuw. De problematiek is nu al 
groot en een toename van de scheepvaart, zoals te verwachten valt bij de realisatie van het Seine-Scheldeproject, 
kan hier niet zonder belangrijke wachttijden verwerkt worden. Om toekomstige ontwikkelingen niet te 
hypothekeren, dienen deze sluizen dus, net zoals op de Seine-Schelde-as via de Leie, gebouwd te worden voor 
klasse Vb. (http://www.wenz.be/opencms/export/sites/default/publications/2014-0139-Scheepvaart-Wenz-
masterplan-v6.pdf)  
19 De Vlaamse Waterweg is de fusie van de nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal nv en beheert alle 
bevaarbare waterwegen in Vlaanderen. 
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Bovendien is het een realiteit dat er zich op de ex-Domo-site geen bedrijven hebben 
gevestigd met watergebonden activiteiten. Beheerder Alinso heeft voor quasi gans de site 
langlopende huurcontracten afgesloten (o.a. tot 2047 aan Exelto en tot 2052 aan Farys). 
Ook WenZ erkent in haar brief van2/10/2017 dat het geen grondposities heeft op de ex-
Domo site en dat het aantrekken van watergebonden bedrijven zal afhangen van de plannen 
en timing van de eigenaar van de site.  

Specifiek voor deze locatie geldt ten slotte dat er op de andere oever – nl. op het Eiland 
Zwijnaarde – voldoende alternatieven zijn voor watergebonden activiteiten. WenZ meent 
echter dat Eiland Zwijnaarde en de ex-Domo site complementair zijn wat watergebonden 
activiteiten betreft. Daar zijn wij het niet mee eens en wij pleiten voor oevers met elk een 
verschillende functie. Langs de westelijke oever (de kant van ex-DOMO, nu Alinso) moet 
volgens ons de nadruk liggen op recreatie. Dit sluit niet uit dat er af en toe ook eens iets 
langs het water naar de ex-Domo-site wordt aangevoerd. Dat kon in het verleden ook! Maar 
daarom moet het jaagpad niet geprivatiseerd en permanent afgesloten worden voor 
fietsers.  

i) In de plaats van de ongenuanceerde houding van WenZ niet te accepteren (zoals de 
GECORO aanbeveelt) geeft het stadsbestuur gemakshalve toe. Dat blijkt toch uit de kennis-
neming, op 24/05/2017, van versie 6 van het Masterplan voor de Alinso-site. In het gecoör-
dineerd advies van dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van april 2017 is vermeld 
(op p.3): “We delen verder het advies van Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) om het terrein 
(op termijn) maximaal ‘watergebonden’ te ontwikkelen. Dergelijke ontwikkeling zal mee 
bijdragen tot een duurzaam mobiliteitsverhaal.” Het stadsbestuur volgt ook het advies van 
MOW/AWV20 “Tot zolang er geen watergebonden bedrijvigheid is, is het aangewezen om de 
fietsroute langs de Schelde te behouden. Dat neemt niet weg dat er bij de realisatie van de 
nieuwe ontsluitingsweg onmiddellijk ook een definitieve fietsontsluiting rond het terrein 
wordt aangelegd.” Hieruit blijkt dat – finaal - het vrij liggend fietspad (naast de nog - wie 
weet wanneer (?) - aan te leggen verlengde Nieuwescheldestraat) niet langs de groen-
blauwe ader zal lopen (het Scheldekanaal), maar wel langs de westelijke rand van de site, 
langsheen de snelwegberm binnen de 30-meterlijn waar niet mag gebouwd worden (en dus 
als het ware in de 'oksel' zal liggen van de afslagbocht van E17 naar E40). Er blijft een jaag-
pad nodig, maar enkel voor doorgang voor WenZ.  

  

                                                             
20 MOW = Mobiliteit en Openbare Werken (http://www.bouwmeeaanvlaanderen.be/) | AWV = Agentschap Wegen 
en Verkeer (http://wegenenverkeer.be/) 
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Volgend plannetje op p. 36 van Masterplan versie 6 voor de Alinso-site maakt duidelijk waar 
het fietspad zal lopen (naast de oranje lijn hieronder): 

 

Met een fietspad in de schaduw van de E17 kan men ternauwernood – precies in 
Zwijnaarde – nog spreken van een “groenas”!  

j) Het goedgekeurde RUP 160 en – nog duidelijker – het advies, dat de dienst Stedenbouw en 
Ruimtelijke Planning in april 2017 gaf bij het Masterplan voor de Alinso-site, laten een 
groenas 4 zien die in Zwijnaarde het kanaal, uiteindelijk, niet zal volgen, hoewel de kaart 
met netwerken op p. 165 van de Structuurvisie 2030 aangeeft dat het wel het geval zal zijn. 
Wij klagen deze tegenstrijdigheden aan. Volgens ons moet het stadsbestuur zich strikt en 
onverzettelijk houden aan het thans in de Structuurvisie 2030 uitgetekende tracé van de 
groenas 4 – namelijk een tracé dat overal consequent langs het water loopt! 

 

Bezwaar 3: Het Zwijnaardse Parkbos is een eufemisme

De groenpool Parkbos is een strategisch project waar systematisch ‘Zwijnaarde’ wordt bij vermeld 
(soms in combinatie met ‘kastelensite’). Ook dat klinkt heel mooi. 

Wij noemen echter 3 redenen om aan te tonen dat het Parkbos – althans wat Zwijnaarde betreft – 
eerder een eufemisme is. 

a) Munitie problematiek in de boskern de Ghellinck21 

Het Parkbos is een project waarvan de realisatie al meer dan 10 jaar loopt. Op dit ogenblik is het 
Gentse deel van het Parkbos quasi volledig gerealiseerd in Sint-Denijs-Westrem. Hetzelfde geldt 
binnen afzienbare tijd ook voor De Pinte. 

                                                             
21 Ook park de Ghellinck-d’Elseghem genoemd, dit is een 18e-eeuws kasteelpark van het in 1945 gesloopte kasteel 
de Ghellinck, gelegen te Zwijnaarde, palend aan de N60 ten westen, de Eedstraat ten oosten, met toegang aan de 
Hutsepotstraat in het noorden – lees: http://www.bunkergordel.be/14.014%20Domein%20de%20Ghellinck.htm  
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De wandelkaart op de website van het Parkbos toont een gebied tussen de N43 en N60 - vooral 
ten Zuiden van de Klossestraat. Ten oosten van de N60 (waar het randstedelijk knooppunt 
Zwijnaarde ligt) is er alleen plaats voor de legende van de kaart 
(http://www.parkbos.be/sites/default/files/projecten/Wandelkaart_LR.pdf). 

Uit de lijst met grondverwervingen blijkt dat het grootste aaneengesloten Parkbosgebied in 
Zwijnaarde - namelijk de 41,9 ha boskern de Ghellinck (het Zwijnaardse portaal van het Parkbos) 
- niet werd aangekocht. Omwille van de munitieproblematiek staat de aankoop al enkele jaren 
“on hold”. Nochtans was het de bedoeling: “de bestaande boskernen rond de kasteelparken de 
Ghellinck en Grand Noble te behouden en versterken als aaneengesloten bosgebieden”22. 

Het portaal “de Ghellinck” werd aangekondigd als “het centrale infopunt van het parkbos van 
waaruit recreatieve routes starten en/of aankomen en van waaruit het dagelijks beheer van het 
parkbos wordt georganiseerd.” Wat Zwijnaarde betreft staat of valt het Parkbos met de 
verwerving, door de overheid, van “de Ghellinck”. Dit is niet gerealiseerd. Zelfs het perspectief 
dat er, vanaf een bepaalde dag in de toekomst, gewandeld en gefietst kan worden door dit bos, 
ontbreekt!  

b) Enkel toegankelijk bos telt in de groennorm 

Met de groennorm23 als uitgangspunt, wijzen wij er op dat het moet gaan om een publieke 
groene ruimte en meer bepaald “recreatief openbaar groen” (p. 277 van de Structuurvisie 
2030). Het bos “de Ghellinck” is niet publiek toegankelijk. Op p. 204 van de Structuurvisie 2030 
wordt als regel gesteld “Recreatief medegebruik van de open ruimte is wenselijk. We (= dit de 
stedelijke overheid) zetten daarom in op: …voldoende toegankelijk bos.” 

Zwijnaarde heeft een zeer mooi bos, maar niemand mag er in stappen of trappen – zelfs niet op 
de trage wegen die doorheen het bosdomein waren voorzien en die de vroegere structuur van 
het kasteelpark volgen. Deze belangrijke nuance ontbreekt als het Parkbos en Zwijnaarde na 
elkaar wordt genoemd of geschreven. Net voor de wijkbeurs in Zwijnaarde van 04/02/2017 
repliceerde de kerngroep van het OPZw naar het stadsbestuur toe: “OPZw stelt echter vast dat, 
in deze fase, het aaneengesloten parkbosgebied Gent stopt bij de barrière gevormd door de N60. 
Wat ten oosten van de N60 op grondgebied Zwijnaarde nog overblijft aan concrete plannen 
voor het Parkbos zijn versnipperde en kleinere oppervlaktes, die zowel qua beleving van het 

                                                             
22 GRUP 16/12/2005, deelproject Parkbos, Besluit Vlaamse Regering 02/08/2010, Bijlage 3a: toelichtingsnota, p.43: 
https://www.ruimtevlaanderen.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00369_00001   
23 De groennorm komt uit het Ruimtelijk Structuurplan Gent (2003) en het groenstructuurplan (2012). Deze norm, 
die bevestigd wordt in de Structuurvisie 2030 (p. 277), bepaalt: “Elke Gentenaar heeft recht op een buurtpark op 
maximum 400 meter van de woning en op minstens 10 m² recreatief openbaar groen per inwoner op wijkniveau.” 
Volgens de synthesenota van de Structuurvisie 2030 van oktober 2015 (p. 14) wordt er in Gent gewerkt met 3 
groenniveaus, zijnde woongroen (lijn- en puntelementen o.a. straatbomen), wijkgroen (10m²/inwoner) en 
stadsbos (100 m²/inwoner). De doelstelling is dat elke inwoner buurtgroen op maximaal 150 m van de woning 
heeft; een wijkpark van minimaal 1 ha op maximaal 400 m van de woning heeft; minimum een boscomplex van 
50 ha (op 5 km), resp. 100 ha (op 12 km) heeft.” 
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bos, als qua zichtbaarheid en uitstraling, van een andere (en duidelijk mindere) orde zijn dan 
wat er ten westen van de N60 aan Parkbos wel wordt gerealiseerd.” 

c) Barrières N60 en E17 

O.a. het Maaltebruggepark, het Hutsepotbos, het bufferbos aan de E17 en de uitvoering van de 
ruilverkaveling Schelde-Leie behoren eveneens tot het Parkbos op Zwijnaards grondgebied. 
Maar zoals hiervoor opgemerkt m.b.t. de groenassen, sluiten de barrières N60 en E17 het 
knooppunt Zwijnaarde af van de al toegankelijke of de binnenkort te realiseren Zwijnaardse 
delen van Parkbos. Op p. 136 van de Structuurvisie 2030 lezen wij een (gedeeltelijke) erkenning 
van deze hinderlijke barrières: “Ook de samenhang van de andere groenpolen vergroten we (= 
dit de stedelijke overheid) door te werken op de bestaande barrières: N43 en N60 voor het 
Parkbos,  ..”. Wat “werken op barrières” nu precies en specifiek voor Zwijnaarde betekent, 
konden wij in het document niet achterhalen. Jammer, ook dat is een gemiste kans. 

 

Bezwaar 4: Geen piloten of projecten voor het randstedelijk knooppunt Zwijnaarde

De Structuurvisie 2030 bevat tientallen veelbelovende ruimtepiloten, ruimtelijke strategische 
projecten, geïntegreerde gebiedsgerichte strategische projecten, stadsvernieuwingsprojecten en 
strategische projecten met klemtoon op groen. Wat de betekenis van de projecten “Groenassen” en 
“het Parkbos” voor Zwijnaarde betreft, is hiervoor al geargumenteerd dat die aanmerkelijk minder 
inhouden dan de Structuurvisie 2030 laat veronderstellen. 

Het randstedelijk knooppunt Zwijnaarde - zijnde de dichtst bevolkte woonwijken gelegen tussen de 
N60  en de E17 - valt onder geen enkele piloot of project. Wij stellen bovendien vast dat het ‘RUP 
167 Stedelijk Wonen’ geen Zwijnaardse deelgebieden bevat. Betekent dit dat alle bestemmings-
plannen in Zwijnaarde wel up-to-date zijn en de zich wijzigende maatschappelijke en dus steden-
bouwkundige context niet geldt voor Zwijnaarde? Neen, helemaal niet – zoals blijkt uit de Structuur-
visie 2030. Op p. 169 lezen wij dat het centrum van Zwijnaarde “op stedelijk niveau wordt getild” om 
de groei van de stad op te vangen, “met de potentie om te verdichten en meerdere functies op te 
nemen die eerder stedelijk van karakter zijn dan op wijkniveau”. Hieruit blijkt dat er op Zwijnaarde 
wordt gerekend om de ‘lasten’ van de verstedelijking te dragen. Maar als wij naar de ruimtelijke 
strategische projecten kijken – dit zijn de ‘lusten’ van de verstedelijking, met de Zuidelijke strate-
gische zone om de belangrijkste te noemen – dan valt Zwijnaarde er plots buiten. 
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Bezwaar 5: Werd Zwijnaarde bewust niet opgenomen in de Zuidelijke strategische zone?

Om aanschouwelijk te maken wat er mogelijk is als de E17 uit het landschap zou verdwijnen, liet de 
stad Gent een grote speelmaquette maken, met puzzelstukken en bouwstenen. Deze speel-
maquette, die naar verluid 30.000 euro heeft gekost, werd getoond tijdens de infoavonden over de 
Structuurvisie 2030 op 2, 11 en 16/10/201724. De maquette omvat het gebied van de E17 binnen de 
R4, meer bepaald: vanaf de verkeerswisselaar in Destelbergen tot de Ghelamco Arena. Het klaver-
blad (verkeerswisselaar) E17/E40 is er nog wel op te zien en de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en 
III eveneens. Het bedrijventerrein Zwijnaarde IV staat er ook half op. De Zwijnaardse woonwijken 
echter zijn – bij wijze van spreken – van de tafel gevallen. Dat Zwijnaarde buiten de zone valt waar-
voor de stad Gent een speelmaquette liet maken, ervaren wij als onbegrijpelijk en onrechtvaardig! 

 

Op 6/10/2017 werd onder de titel “Is Zwijnaarde niet vergeten?” gemaild naar de Schepen van 
Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen Sven Taeldeman over een dubbel Zwijnaards 
gevoel: 
- enerzijds enthousiasme over het buitengewoon mooi werkstuk dat de lange maquette met het 

gebied tussen de Ghelamco arena en Destelbergen wel is,  
- anderzijds, de perceptie dat Zwijnaarde vergeten is.  

In de mail aan de Schepen werd onze teleurstelling als volgt verwoord: “Op elke dia van de 
PowerPoints, die werden getoond tijdens de infoavonden, telkens een blad werd omgedraaid van de 

                                                             
24 https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/gentenaars-kunnen-met-speelmaquette-
puzzelen-aan-mogelijke-toekomst-voor-e17-viaduct | Maquette van 30.000 euro om toekomst E17-viaduct te 
bespreken, artikel in Het Laatste Nieuws, 7/10/2017 
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288 pagina’s tellende Structuurvisie 2030, in elke foto, schets, animatiefilmpje, interview en 
persartikel met betrekking tot dit onderwerp, telkens hebben wij gezocht naar Zwijnaardse 
woonbuurten. Telkens hadden wij gehoopt concrete antwoorden te vinden, die specifiek voor 
Zwijnaarde waren uitgewerkt. Tevergeefs.” 

De mail eindigde met 2 vragen aan de Schepen: 
1. in uw communicatie over de Structuurvisie 2030, meer bepaald in interviews, in presentaties, in 

documenten en in beslissingen: vergeet a.u.b. Zwijnaarde niet, 
2. laat aan die heel mooie en inspirerende maquette met het gebied tussen de Ghelamco arena en 

Destelbergen a.u.b. een deel toevoegen dat Zwijnaarde omvat. 

Wij hebben daarna aan de Schepen ook gevraagd of het een zeer bewuste keuze was om Zwijnaarde 
niet op te nemen in de “Zuidelijke strategische zone”? En ten slotte vroegen wij hem - indien dit 
inderdaad een beleidsbeslissing was - om ons de motieven daarvan schriftelijk mee te delen.  

Na 3 herinneringsmails en twee gesprekken met de betrokken Schepen, één na een infomoment in 
Gentbrugge op 16/10/2017 en één op een wijkbeurs een maand later, op 18/11/2017, ontvingen wij 
nog steeds geen antwoord op onze vragen en bemerkingen. Indien wij na het indienen van dit 
bezwaar alsnog een antwoord zouden ontvangen, mailen wij dit door naar gecoro@stad.gent.  

   

Bezwaar 6: Wel een accurate probleemstelling wat mobiliteit betreft, maar geen
concrete oplossingen specifiek voor Zwijnaarde

In de Structuurvisie 2030 wordt het mobiliteitsprobleem accuraat beschreven, maar de oplossing 
hiervan wordt niet concreet uitgewerkt – zeker niet specifiek wat Zwijnaarde betreft. Op p. 32/33 
lezen wij : “.. in absolute cijfers neemt het autoverkeer vanuit de buurgemeenten nog toe, ... Sinds 
kort zien we ook structurele files op .. de belangrijkste invalswegen van en naar het Gentse. En dat 
leidt dan weer tot meer sluipverkeer ...” 

Verder lezen wij “Het meest uitgesproken zien we die grootschalige ontwikkelingen in de Zuidelijke 
Mozaïek. ... Er ontstaan mobiliteitsstromen tussen de verschillende groeistedelijke kernen onderling. 
Daar komt nog bij dat de voorbije decennia de ruimte vaak monofunctioneel ingevuld is en wonen, 
werken, winkelen, onderwijs en kinderopvang verspreid zijn geraakt. Al die autostromen creëren 
barrières die de ontwikkeling van een volwaardig fiets- en openbaarvervoernetwerk moeilijker 
maken.” 

Nagenoeg hetzelfde is vermeld op p.53 van het Mobiliteitsplan Gent, Strategische mobiliteitsvisie 
29/09/201525. In het gecoördineerd advies, dat de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning in 
april 2017 gaf bij het Masterplan van de Alinso-site, is de formulering nog scherper (op p.5) : 

                                                             
25 https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/20150929_DO_%20Mobiliteitsplan%20Gent%20-
%20strategische%20mobiliteitsvisie.pdf 



versie 22/11/2017  15 
 

“Uit een onderzoek van het Vlaams Verkeerscentrum26 blijkt dat de zuidelijke mozaïek bij volledige 
ontwikkeling van alle in de pijplijn zittende projecten serieus vastloopt. Dat uit zich in verzadigings-
graden voor het hoofdwegennet (E17 en E40) van rond de 100%. Dit betekent eigenlijk stilstand. 
Ook het onderliggend wegennet wordt dan zeer druk.”  

Tenslotte verwijzen wij in dit verband naar het gesprek over mobiliteit in Zwijnaarde tijdens de “wijk 
van de maand” op 12/10/201327. De Gentse schepen van mobiliteit antwoordde toen: “Ik ben zeer 
bezorgd over de verkeerssituatie in het zuiden van Gent. Naast recente projecten (bv de Ghelamco 
Arena) zijn daar de komende jaren immers meerdere projecten gepland (Eiland Zwijnaarde, uitbrei-
ding Technologiepark Ardoyen, The Loop …). Deze projecten kunnen niet meer worden terug-
geschroefd, en zullen de verkeersdruk in het zuiden van Gent beduidend verhogen. Voor deze 
projecten werd telkens een MilieuEffectenRapport (MER) met een mobiliteitsluik opgemaakt. Een 
dergelijke studie bekijkt echter te vaak het enkel project op zich, en bestudeert zelden de cumulatieve 
gevolgen van meerdere projecten in dezelfde omgeving.”  

Vermits het probleem toch al enige tijd is gekend, zochten wij in de Structuurvisie 2030 naar 
ideeën om dit op te lossen. De oplossing, specifiek voor Zwijnaarde, hebben wij er niet in 
gevonden. Het antwoord op de mobiliteitsuitdaging blijft steken in algemene principes (het STOP-
principe als belangrijkste uitgangspunt, bicycle urbanism, enz. ..), dit in schril contrast met concreet 
en precies uitgewerkte voorstellen, zoals o.a. de Zuidelijke strategische zone (p.84/94), Gentbrugge 
Nijverheidskaai (p. 24/247) en Parkstad Wondelgem (p.200). De GECORO merkte in haar advies van 
15/03/2017 op dat de Structuurvisie 2030 een zeer diverse mate van detaillering kent. Wat 
Zwijnaarde betreft, ontbreekt elk detail. In het Mobiliteitsplan Gent, Strategische mobiliteitsvisie 
29/09/2015 wordt op p. 63 wel een “Mobiliteitsplan voor de zuidelijke mozaïek” aangekondigd. Dat 
plan is er 2 jaar later nog steeds niet!  

 

Bezwaar 7: Hoewel Zwijnaarde gekenmerkt wordt door monofunctionele entiteiten,
zijn er geen concrete voorstellen om specifiek in Zwijnaarde de verschil-
lende functies te verweven

De Structuurvisie 2030 stelt dat verweven van functies de regel is, scheiden de uitzondering (p. 70). 
Verder (op p. 203) luidt het “Bijzondere aandacht gaat ook naar grotere, vaak monofunctionele en 
gesloten instellingen en campussen. Deze moeten meer deel uitmaken van de stedelijke ruimte, 
zowel ruimtelijk als functioneel verweven. Dit bereiken we door ze zoveel mogelijk toegankelijk en 
doorwaadbaar te maken.” 

En precies de Zuidelijke Mozaïek wordt “gekenmerkt door grote, monofunctionele entiteiten (UZ, 
Nieuw Gent, The Loop, Technologiepark Zwijnaarde, Campus Sterre, Eiland Zwijnaarde enzovoort).” 
Maar het gecoördineerd advies, dat de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning in april 2017 gaf 

                                                             
26 Studierapport doorrekeningen R4 – Zuidelijke Mozaïek Gent, opgesteld door Mint nv, Dossiernummer 15196, 
v1.1, 07/07/2016 
27 https://stad.gent/zwijnaarde/inspraak-en-participatie/wijk-van-de-maand/gesprek-over-mobiliteit | daarnaast 
verscheen er ook in Het Nieuwsblad een artikel: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20131012_030  



versie 22/11/2017  16 
 

bij het Masterplan van de Alinso-site, spreekt dit tegen (op p. 2/3): “Bovendien blijven we van 
mening dat dit bedrijventerrein zich uitermate goed leent om de exclusieve reservering voor moeilijk 
verweefbare economische functies uitdrukkelijk uit te spelen. Om dergelijke bedrijven op lange 
termijn optimale ontwikkelingskansen te geven, is het niet gewenst om veel complementaire functies 
op dit terrein in te brengen. Deze visie druist misschien op het eerste zicht in tegen het algemeen 
uitgangspunt van maximale verweving, maar het is juist vanuit deze ambitie dat er ook plaatsen 
in de stad noodzakelijk zijn voor economische activiteiten waar verweving (op niveau van het 
bouwblok) niet mogelijk of aangewezen is.” 

Voor minstens één bedrijventerrein in Zwijnaarde is verweven niet de regel. Wij vrezen dat dit even-
zeer de realiteit is in de andere bedrijventerreinen in Zwijnaarde. In de Structuurvisie 2030, op 
p. 84/85, worden diverse pistes beschreven om de samenhang van de Zuidelijke Mozaïek te 
versterken en er ruimtelijk en functioneel een coherenter gebied van te maken. Helemaal onderaan 
wordt vermeld “De zone van het huidige E17-viaduct kan hier een belangrijke rol in spelen.” Dat 
klinkt veelbelovend, ware het niet dat Zwijnaarde wel de last draagt van de E17, maar in de 
Structuurvisie 2030 buiten de zone valt van het huidige E17-viaduct. Andermaal stellen wij vast dat 
de Structuurvisie de problematiek voor Zwijnaarde goed omschrijft, maar inzake voorgestelde 
oplossingen Zwijnaarde hiervan uitsluit.  

Zoals blijkt uit de Gemeentelijke feitenfiche voor detailhandel 2017, kampt Zwijnaarde met een 
grote leegstand van winkelpanden, gemeten in winkelvloeroppervlakte28. Wij merken al lange tijd 
dat lokale handelaars hun zaak geleidelijk afbouwen en er dan uiteindelijk mee stoppen, zonder 
verderzetten van de activiteit door een overnemer. Er worden ook weinig nieuwe handelsinitia-
tieven opgestart. Nochtans groeit de bevolking door de recente uitbreiding van het woningaanbod 
(vooral aan appartementen). De Zwijnaardse inwoners scoren vrij hoog in de welvaartindex. Boven-
dien zijn er in Zwijnaarde beduidend meer mensen die er werken dan er wonen. Deze consumenten 
op actieve leeftijd hebben veel te besteden. Dit impliceert dat er in Zwijnaarde, zowel op werkdagen 
als tijdens weekends, een interessant potentieel aan klanten aanwezig is voor sectoren als horeca, 
persoonlijke verzorging, levensmiddelen, enz...  

Ruimtelijk ontbreekt het echter aan veilige, gezellige, aantrekkelijke en uitnodigende links tussen 
enerzijds de grote, monofunctionele bedrijventerreinen en anderzijds de dorps- en woonkern(en) 
van Zwijnaarde er rond. Hoewel de Structuurvisie 2030 wil inzetten op het verweven van functies, 
vinden wij er geen inspirerende ideeën voor Zwijnaarde, zoals bv. lokale - voor fietsers en voet-
gangers verkeersveilige - groene assen, die starten van uit een dens netwerk van trage wegen door 
de bedrijventerreinen, en die verder de link maken met het bovenlokaal fietsnetwerk en de trage 
wegen in Zwijnaarde via meerdere kleine pleintjes, brede voetpaden, veiliger fietspaden, enz..  
van/naar/door woonwijken en de dorpskern(en) van Zwijnaarde naar de plaatselijke horeca, 
winkels, tram- en bushaltes, P&R, enz... 

                                                             
28 In Zwijnaarde is de winkelleegstand 16,9% - in Drongen 3.5%, Mariakerke 4%, Sint-Denijs-Westrem 2.5% - zie 
http://www.detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/organisation/feitenfiches/feitenfich
e_gent_4.pdf  
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Bezwaar 8: Zwijnaarde is SHE29-hotspot

Op p. 28 van de Structuurvisie 2030 geeft een kaart van Gent een gemodelleerd beeld van het SHE 
op 19 augustus 2012 om 24u. Blauwe, groene en gele plaatsen op deze hittekaart zijn laag hitte-
gevoelig. Oranje, rode en bruine plaatsen zijn veel gevoeliger voor hittestress. 

Er wordt – verder in het document – een verband gelegd tussen de hitte-problematiek en andere 
gezondheidsrisico’s, die veroorzaakt worden door onder meer fijn stof, luchtvervuiling en geluids-
overlast. Terecht wordt er ingezet op groen, in combinatie met water, om het hitte-effect te 
milderen. Wat ons stoort is dat alle aandacht in dit verband exclusief uitgaat naar de Gentse binnen-
stad, die weliswaar de hoogste concentratie met rode stippen telt op de hittekaart. Maar buiten de 
binnenstad staan er nog rode stippen op die kaart, namelijk in Zwijnaarde.  

In “Opmaak van een hittekaart en analyse van het stedelijk hitte-eiland effect voor Gent | Juni 
2013” (https://klimaat.stad.gent/sites/default/files/hittekaart_gent_eindrapport_juni_2013.pdf) 
lezen wij op p. 22/23 “We bekijken m.a.w. hoeveel het SHE effect zal toe/af nemen als gevolg van 
verdere verstedelijking. We zien de sterkst verwachte toename in de wijken Zwijnaarde – Industrie 
en Oostakker (Oostakkerveld).” En verder is er vermeld: “.. er is m.a.w. enige onzekerheid voor wat 
betreft de locatie van de individuele zones van sterke verstedelijking. De grote trends die we hieruit 
echter kunnen halen lijken wel relevant, nl. een toename van het SHE-effect t.g.v. verstedelijking 
vooral in de buurgemeenten van Gent, en niet zozeer in Gent zelf ..”. Als wij in dat zelfde document 
lezen dat het hitte-effect o.a. wordt veroorzaakt door grote verharde oppervlaktes (beton, asfalt), 
energie die “gevangen” blijft door verhoogde luchtverontreiniging, en verkeer (hete uitlaatgassen), 
airco en industrie, dan volstaat een blik op de luchtfoto’s in Google Maps om vast te stellen dat voor 
Zwijnaarde de E17, de verkeerswisselaar, de E40 en de Domo-site mogelijks een verklaring vormen 
voor de rode stippen op de hittekaart. Wij stellen vast dat in de Structuurvisie 2030, terecht, veel 
aandacht gaat naar de klimaatadaptatie van de Gentse binnenstad, maar dat de vraag of Zwijnaarde 
tegen 2030 wel klaar zal zijn om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen wordt niet 
eens gesteld.  

                                                             
29 SHE = stedelijk hitte-eiland effect, dit is de verhoogde menselijke blootstelling aan hittestress tijdens hittegolven 
in steden, waar de temperatuur doorgaans hoger ligt dan in de omringende landelijke gebieden (zie ook: 
http://www.milieurapport.be/nl/feitencijfers/milieuthemas/klimaatverandering/temperatuur/stedelijk-hitte-
eiland/ ). 

De op één na hoogste 
concentratie is te zien 
in Zwijnaarde.  
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Bezwaar 9: Een park voor de hittegevoelige wijken Schaarken en Roosken

In de Structuurvisie 2030 komt de behoefte aan bijkomende wijkparken terecht aan bod. “Prioritaire 
wijken .. zijn Dampoort-Sint-Amandsberg, Stationsbuurt Noord (omgeving Koning Albertlaan en 
Strop), Stationsbuurt Zuid, omgeving De Pintelaan UZ, Sluizeken Tolhuis Ham, een deel van de Brugse 
Poort en de binnenstad. We zetten in het bijzonder in op wijken die hittegevoelig zijn.” (p. 136).  

In de lijst ontbreken volgens ons ’t Schaarken en ’t Roosken uit Zwijnaarde. Deze woonbuurten 
zitten geprangd tussen het Technologiepark, het bedrijventerrein Zwijnaarde III (Klaartestraat) de 
E17 en E40. De rode stippen op de hiervoor genoemde hittekaart bewijzen dat deze buurten aan het 
criterium “hittegevoelig” beantwoorden. 

Tijdens het OPZw van dinsdag 15/03/2016 bleek dat de jeugddienst van de Stad op zoek was naar 
een speelplek in deze buurten (dat om budgetredenen pas de volgende legislatuur aan de orde zou 
zijn). Wij menen dat deze speelplek thuis hoort in of nabij een buurtpark. Voor Zwijnaarde werkt de 
groendienst van de Stad aan een plan voor een toekomstig wijkpark dat de voorlopige naam 
“Zonnepark” kreeg. Wie echter in Hertooienbos woont, of op de hoek van de Hofakkerstraat en 
Nederzwijnaarde, moet 1 km (of meer) stappen of fietsen naar dat toekomstig wijkpark. De groen-
norm bepaalt dat elke Gentenaar op maximum 400 m. van zijn woning recht heeft op een buurt-
park. Ook wat een bijkomend buurtpark betreft, vergat de Structuurvisie 2030 de Zwijnaardse 
buurten ’t Schaarken en ’t Roosken! 

 

Bezwaar 10: Groen in Zwijnaarde onder druk

Het vroeger zo talrijk aanwezige groen in de eens zeer landelijke (deel)gemeente Zwijnaarde staat 
nu al meer dan een halve eeuw onder heel zware. De stad Gent, maar ook het OCMW en o.a. De Lijn 
hebben er zelf toe bijgedragen dat open ruimte in de dorpskern van Zwijnaarde is verdwenen in 
functie van harde ontwikkelingen. 

In de afgelopen 15 jaar is in de wijk Hekers in het nieuwe wijkpark “Zonnepark”, dat ontstaan is door 
de fusie van twee reeds gereduceerde groene zones, ca.  2 ha publiek toegankelijk groen verdwenen 
door volgende ingrepen: 
1. de vervanging van een kleiner OCMW rusthuis (geopend in 1974) met 40 residenten door een 

nieuw en groter woonzorgcentrum (geopend in 2005) met 3 verdiepingen met op elke verdie-
ping 45 kamers (= samen 135 kamers),  

2. de bouw van de bibliotheek (2007), 
3. de extra balsporthal naast de bestaande sporthal (2014), 
4. de tramterminus met het lokaal van De Lijn (2016), 
5. de 27 assistentiewoningen (9 per verdieping x 3 verdiepingen) De Zonnetuin (2018), 
6. het lokaal dienstencentrum De Mantel – 3 en 2 bouwlagen hoog (2018). 
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Het verlies aan publiek groen is niet gestopt. Het gaat verder: er wordt nu ook publiek groen 
verkocht! Het college van burgemeester en schepenen nam op 13 juli 2017 de princiepsbeslissing 
om de pastorij “Sint-Niklaas” in Zwijnaarde te verkopen. Storend is dat, met uitzondering van het 
voorplein en een smalle strook, samen met het gebouw ook de tuin en wal worden verkocht. De 
groene zone, die in privaat bezit zal komen, is gelegen vlak naast de bijzonder mooie Prelaastdreef. 
En op het voorplein moeten ook de nodige erfdienstbaarheden en 2 parkeerplaatsen worden 
voorzien, zodat er van het karige publieke groen nog een deel verloren gaat. 

Wij verwijzen hierbij ook naar de opmerkingen en suggesties ingediend door enkele inwoners van 
Zwijnaarde n.a.v. de startnota van het RUP Groen 169. Dit RUP omvat voor het ganse Gentse grond-
gebied ca. 395 ha (of bijna 400 ha) groene zones, namelijk:  
1. enerzijds de bescherming van ca. 255 ha bestaand waardevol groen door herbestemming, 
2. anderzijds, de realisatie van ca. 140 ha bijkomend groen. 

In Zwijnaarde omvat dit RUP Groen 5 deelgebieden, samen goed voor 19,89 ha, waarvan ca. ½ nu al 
publiek toegankelijk is en ook  in publieke eigendom is (van de stad Gent, van het OCMW Gent en 
van Natuurpunt). De stad Gent neemt zich voor in Zwijnaarde ca. 10 ha bestaand groen te 
verwerven dat nu in private eigendom is. Van de realisatie van bijkomend groen is er met dit RUP in 
Zwijnaarde jammer genoeg geen sprake!  

Zwijnaarde heeft een oppervlakte van 12,18 km2 en is de 2e grootste deelgemeente van Gent, na 
Drongen (25,63 km²). St-Denijs-Westrem en Afsnee zijn samen 10,19 km2 groot en zijn dus kleiner 
dan Zwijnaarde. 

In het licht van deze verhoudingen is ons opgevallen: 
1. dat het RUP 169 Groen in Drongen gaat over ca. 130 ha en in St Denijs-Westrem + Afsnee over 

ca.  56 ha, 
2. met 19,89 ha gaat het in Zwijnaarde proportioneel over zeer weinig groen – om de verhouding 

te schetsen hebben wij berekend dat, mocht er in Zwijnaarde proportioneel evenveel groen 
worden opgenomen als in Drongen of in St-Denijs-Westrem + Afsnee, het RUP169 Groen in 
Zwijnaarde ca. 61 à 67 ha zou omvatten, dit is dus ca. 3 keer meer dan nu het geval is! 

3. schrijnend is dat het groen in Zwijnaarde voor ca. 50% al behoort tot het publiek domein in de 
ruime betekenis (aannemend dat natuurverenigingen ook het algemeen belang dienen) ; de ca. 
9,9 ha publiek groen wordt juridisch wel beter beschermd, maar in de realiteit wijzigt er 
helemaal niets, zodat in Zwijnaarde zal slechts ca. 10 privaat groen worden omgezet in publiek 
groen, 

4. in Drongen is alleen de Pastorij publiek (= minder dan 1%) versus 99% is privaat groen – grof 
geschat zal de stad Gent daar ca. 129 ha privaat groen verwerven of extra groen creëren, 

5. in Afsnee + St-Denijs-Westrem gaat het over ca. 10% publiek versus ca. 90% privaat groen – grof 
geschat zal de Stad Gent daar ca.  50 ha privaat groen verwerven of creëren, 

6. als wij dit opnieuw proportioneel omrekenen, dan zou er in Zwijnaarde ca. 60 ha privaat groen 
moeten aangekocht worden, dit is dus ongeveer 8 keer meer dan nu het geval is! 

7. van de 140 ha bijkomend natuur en bos dat er met het RUP 169 Groen zal gerealiseerd worden, 
is er geen m2 voorzien in Zwijnaarde! 
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Om geen misverstand te laten bestaan, bevestigen wij dat wij voorstander zijn van meer publiek 
groen in gans Gent en bijgevolg ook in de naburige zuidelijke deelgemeenten Drongen, Afsnee en 
St-Denijs-Westrem. Wij vinden het echter bijzonder onrechtvaardig en totaal onaanvaardbaar dat 
het RUP 169 Groen Zwijnaarde in zeer grote mate benadeelt en achteruit stelt t.o.v. van wat er aan 
groen (en vooral aan extra groen) door de stad Gent zal gerealiseerd worden in de voornoemde 
naburige deelgemeenten in de zuidrand van Gent! Het gaat hier niet over enkele ha meer of minder, 
maar over tientallen ha!  

Bijgevolg menen wij dat de startnota van het RUP 169 Groen in Zwijnaarde sterk ontgoochelt. Het 
antwoord op vraag “Waarom een RUP Groen? 30 ” - namelijk: de natuur beschermen + nieuwe 
parken en bossen creëren + de open ruimte vergroenen – wordt met het RUP 169 Groen in 
Zwijnaarde niet hard gemaakt. Volgens ons moet het de ambitie zijn om een oppervlakte in 
Zwijnaarde op te nemen in het RUP 169 Groen welke minstens 50 à 60 ha omvat (in de plaats van 
19,89 ha). De indieners van suggesties hebben 7 terreinen aangeduid, samen goed voor ca. 17 ha 
extra te beschermen en bij te creëren groen in Zwijnaarde. Eén van deze terreinen is ook bedoeld als 
wijkpark voor de buurten ’t Schaarken en ’t Roosken.  

 

Bezwaar 11: Is Zwijnaarde niet fotogeniek?

Het 288 pagina’s tellende document Structuurvisie 2030 telt ongeveer 60 mooie foto’s en schetsen. 
Als er een foto in Zwijnaarde zou genomen zijn (in het Parkbos of Maaltebruggepark ?), dan is die zo 
generiek afgebeeld dat Zwijnaarde er niet in te herkennen is. 

 

Bezwaar 12: Burgerparticipatie ook de bewegingen van Zwijnaarde niet miskennen

Onder ‘Mensgericht plannen’, op p. 172 van de Structuurvisie 2030, lezen wij “We (dit is de Stede-
lijke overheid) mogen de burgerparticipatie en de bewegingen van onderuit niet miskennen. Voor-
beelden zijn Ledeberg Leeft, Muide Meulestede Morgen, En Route, Wondelgem Swingt en Viadu-
kaduk”. Met de stelling over burgerparticipatie zijn wij het eens, alleen jammer dat het Overleg-
platform Zwijnaarde in het lijstje met voorbeelden ontbreekt, net zoals andere beleidsparticipatieve 
organisaties in specifieke sectoren zoals het Cultuurplatform en het Ontmoetingscentrum 
Zwijnaarde.  

Wij maken gebruik van het openbaar onderzoek om onze bezwaren kenbaar te maken en vragen dat de 
Structuurvisie 2030 van de Stad Gent wordt aangepast rekening houdende met de hierna vermelde 
Zwijnaardse voorstellen, vooraleer de gemeenteraad de tekst in het voorjaar van 2018 definitief vast-
stelt. 

                                                             
30 https://stad.gent/natuur-milieu/nieuws-evenementen/raadpleging-startnota-en-procesnota-ruimtelijk-
uitvoeringsplan-rup-groen  
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DEEL II: ONZE VOORSTELLEN

Voorstel 1:  E17-onder de grond, ook in Zwijnaarde

De Structuurvisie 2030 deelt Zwijnaarde in bij de groeistad omwille van de 20ste-eeuwse wijken, ook 
al behoorde dit gebied vanaf de 7de eeuw toe aan de Gentse Sint-Pietersabdij. Vanaf de 11de eeuw 
trad de familie de Suinarde op als leenman van deze abdij. In 1345 kocht de abdij vervolgens de 
rechten van haar leenman af, waardoor het onder rechtstreeks bestuur van de abt kwam te staan, 
dit tot 1796. De abt noemde zichzelf toen de “heer van Zwijnaarde”. Uit het boek “Zwijnaarde 
eertijds”31 blijkt dat er al lang voor de 20ste-eeuw woonkernen in Zwijnaarde bestonden. 

Wij vragen aandacht en respect voor de lange en rijke geschiedenis van Zwijnaarde omdat dit ook 
een uitgangspunt is in de Structuurvisie 2030 (p. 28): “Gent is een stad waar we de kennis en waar-
dering voor de geschiedenis van de plek een nieuwe toekomst geven. Archeologisch en historisch 
onderzoek leveren heel vaak onbekende of nieuwe kennis op over de stad die zowel voor de bevol-
king als voor de bezoeker kan worden benut in nieuwe attractieve resultaten.” 

20ste-eeuws zijn wel de Zwijnaardse bedrijventerreinen (I tot V), die deel uitmaken van de Zuidelijk 
Mozaïek. De Structuurvisie 2030 introduceert de “Zuidelijke strategische zone” als één van de 
nieuwe strategische plekken die de ruimtelijke structuur van de stad Gent fundamenteel kan 
wijzigen. Op p. 83 van de Structuurvisie 2030 is een kaart te zien waar het “  zuidelijk project-
gebied” donkerrood omlijnd is. Dit projectgebied begint aan de verkeerswisselaar E17/R4 in Destel-
bergen, doch stopt aan de verkeerswisselaar E17/E40 in Zijnaarde, maar dan wel ten noorden van 
de Ringaart, aan de Ghelamco Arena.  

 

Op pagina 126 stelt de Structuurvisie 2030: “Vanuit de algemene ambities en doelstellingen binnen 
Ruimte voor Gent is het immers ondenkbaar de wijken Gentbrugge en Ledeberg nog langer te laten 
kreunen onder de lasten van het internationale verkeer. Ruimte voor Gent eist wel de enorme 
ruimte die deze internationale infrastructuur inneemt, terug om de stedelijke ruimte te herstellen. 

                                                             
31 “Zwijnaarde eertijds” van Antoine Sonneville (foto’s) en Herman De Ley (teksten), 1992 
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Maar over hoe dat precies moet gebeuren (ondergronds brengen, omleggen via R4…) spreken we 
ons niet uit. Hiervoor is bijkomend onderzoek nodig.”  

Aan de basis van dit projectvoorstel ligt het inspirerende idee “E17 onder de grond” 
(https://ruimtevoor.stad.gent/idee/e17-onder-de-grond). Een animatiefilmpje op YouTube “Gent-
brugge 3 0 0” van de bewonersgroep ViaduKaduk maakt duidelijk waarom dit nodig is. 
(https://www.youtube.com/watch?v=AsO15yyLAO4). Na 40 seconden verschijnt 120.000 in beeld. 
Dit is het aantal wagens dat dagelijks over het E17-viaduct rijdt in Gentbrugge.  
Via een link op http://www.verkeerscentrum.be/verkeersinfo/verkeersindicatoren/overzicht kan de 
toepassing “Verkeersindicatoren” geopend worden. 
Na wat opzoekingswerk blijkt dat volgende internationale verkeersstromen over Zwijnaards grond-
gebied (en langs Zwijnaardse woningen en woonwijken) passeren: 

Verkeersstroom in 2 richtingen Gemiddeld aantal voertuigen per dag 

E40  ± 125.000 

E17 ± 107.500 

R4-buitenring ±   17.500 (eigen raming) 

E40 + E17 + R4-buitenring ± 250.000 

Dus samen langs Zwijnaardse wijken:  ± 250.000 voertuigen gemiddeld per dag  
(of meer dan dubbel zo veel als over de E17-viaduct) 

Ter vergelijking: op de drukste weg in Vlaanderen, de zuidelijke ring rond Antwerpen tussen 
Berchem en Borgerhout, passeren eveneens gemiddeld 250.000 voertuigen per dag (in 2 richtingen). 
Dit aantal was (ruim) voldoende voor de Vlaamse overheid om in het “Historisch toekomstverbond 
voor mobiliteit en leefbaarheid in Antwerpen” (kortweg “Oosterweelakkoord”) van 17/03/2017 in te 
gaan op de eis van de burgerbewegingen om de Antwerpse ring te overkappen. In dit verband 
wijzen wij er op dat - in datzelfde “Oosterweelakkoord” - het doorgaande- en het havenverkeer rond 
Antwerpen wordt geleid via het “radicaal haventracé” (A12 + R2) dat, door de Liefkenshoektunnel, 
terecht komt op de E34 Antwerpen – Zelzate (zie de in blauw aangeduide weg op het plan hier-
onder). 
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Dit drukke en zware verkeer zal niet via Beveren en Zwijdrecht terug naar de E17 rijden (zie blauwe 
pijl op plan op vorige pagina)! Het is immers de bedoeling dat het verkeer de E34 volgt naar Zelzate, 
zoals duidelijk is aangegeven in alle communicatie over het “radicaal haventracé”. Tegen 2030 zullen 
de R4 West en Oost omgebouwd zijn tot primaire wegen (zie https://wegenenverkeer.be/R4WO) 
die aldus het drukke en zware verkeer zullen moeten verwerken van Zelzate naar de knooppunten 
op de E40 en E17. Het grootste deel van dit verkeer – met name wat richting Frankrijk uit moet – zal 
hoe dan ook voorbij Zwijnaardse woonwijken blijven rijden (zie schets hieronder – let op de vlag).   

 

De in de voorbije maanden en jaren gemeten gemiddelde verkeersvolumes op de 2 snelwegen (E17 
en E40) en de ringweg (R4), die allen Zwijnaarde doorkruisen, zijn perfect vergelijkbaar met het 
verkeersvolume op de drukste weg in Vlaanderen (R1 Antwerpen). Als de Vlaamse overheid het 
Oosterweelakkoord respecteert en realiseert, zal het verkeersvolume op de Antwerpse ring wat 
dalen en dan zal wellicht blijken dat, in Vlaanderen,  Zwijnaarde het grootste volume aan door-
gaand internationaal verkeer op haar grondgebied te verwerken krijgt. 

Vandaar dat wij er heel sterk op aandringen dat het “  zuidelijk projectgebied” (met ca. 9 km. 
snelweg E17 en B401), waarvan sprake op p. 83 van de Structuurvisie 2030, met ca. 3,3 km. naar het 
zuiden wordt verlengd. Het projectgebied zou dan in Gent ca. 12 km. lang zijn, wat in dezelfde 
grootteorde ligt als werd afgesproken voor de overkapping van de ring van Antwerpen (van 
Kennedytunnel tot Luchtbal). 

Wij stellen voor dat de E17 ten zuiden van Gent, vanaf ca. 2,3 km. ten noorden van de op-/afrit 
De Pinte - waar de Heerweg-Zuid over de brug van Zwijnaarde-Zevergem de E17 dwarst en het 
buffer- en speelbos begint, onder de grond verdwijnt en dan over een afstand van ca. 3,3 km 
onder Zwijnaards grondgebied in een geboorde tunnel noordwaarts verder loopt. Naar onze 
mening moet de E17 de E40 onderdoor kruisen (in plaats van nu bovenop) en vervolgens moet de 
E17 onder de R4-Buitenring en onder de Ringvaart in een tunnel richting Ghelamco Arena, UZ, en zo 
verder richting Antwerpen lopen om opnieuw bovengronds te komen aan het knooppunt Destel-
bergen. 

De meerwaarde, die met ons voorstel wordt gecreëerd, is gigantisch voor Zwijnaarde en Gent, en 
dekt volgens ons de niet te onderschatten kosten van een ondergrondse E17. Wij beschrijven hierna 
de 10 voordelen die wij zien binnen het Zwijnaardse projectgebied boven de tunnel waarin de E17 
loopt. De beschrijving loopt van noord (E40) naar zuid (tot brug van Zwijnaarde naar Zevergem over 
de E17).  
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Wij formuleren hierna voorstellen om de ruimte, die binnen het Zwijnaardse projectgebied zou 
kunnen vrijkomen boven de E17, in te vullen. De ideeën zijn tot stand gekomen door een interactie 
tussen Zwijnaardse burgers en Dirk Coopman, architect en docent aan de KUL. Het voorgestelde 
concept, uiteen gezet door de architect in een film, overstijgt bovendien de Zwijnaardse context.  

Wij hebben, na overleg met de architect, volgende introductie vermeld bij de film die u kunt zien op 
https://vimeo.com/243364659  

In een boeiende en stevig onderbouwde uiteenzetting, die bovendien visueel heel aantrekkelijk is 
voorgesteld, geeft architect Dirk Coopman een visie op de toekomst van Zwijnaarde, Gent en 
Gentbrugge. Beeld u in dat de autostrade E17 wordt ondertunneld waar zij in de Gentse regio de 
woongebieden kruist. Stel u voor dat de overlast door lawaai, de aantasting van de publieke 
ruimte en het voor de gezondheid schadelijke fijn stof zijn verdwenen. Droom van 2 natuur-
gebieden, aan de ene kant de Scheldevallei in Zwijnaarde en aan de andere kant de Gentbrugse 
Meersen, die ruimtelijk worden verbonden eens de E17 in Gent onder de grond zit. Bedenk dat er 
bovengronds series en sequensen van stedelijke pleinen en groene parken kunnen ontstaan, 
waar markten worden gehouden, terrasjes staan en kinderen spelen. Reken uit hoeveel plaats er 
vrij komt om in stedelijk gebied kwalitatief te bouwen en te wonen en hoe groot de winst dan 
wel is voor onze levenskwaliteit en gezondheid. De film eindigt met een berekening die aantoont 
dat deze investering zichzelf terug verdient. Dit laatste stuk werd aan de film toegevoegd omdat 
er vragen zijn gesteld over de betaalbaarheid van de ondertunneling. Besteed a.u.b. 18 minuten 
van uw tijd aan het bekijken van deze film. Aanschouw wat de toekomst van Zwijnaarde kan 
worden. Daarna is het aan u om er voor te kiezen! Kijk en oordeel zelf !! 
Meer info op http://www.toekomstzwijnaarde.be/  

Hoewel wij volledig achter de sterke visie van de architect staan, pinnen wij er ons niet op vast. 
Tijdens het schrijven van dit bezwaarschrift hebben wij onze mening soms herzien en de formulering 
ervan bijgesteld. Ook architect Dirk Coopman heeft zich voorgenomen om regelmatig een bijge-
werkte versie van de film uit te brengen. Het hierna geformuleerde voorstel moet dus opgevat 
worden als een idee dat nog zal groeien. In die zin staat de film van architect Coopman naast de 
speelmaquette die de stad Gent liet maken maken voor de E17 binnen de R4, vanaf de verkeers-
wisselaar in Destelbergen tot de Ghelamco Arena. Het verschil is dat wij – met de creatieve, profes-
sionele en zeer gewaardeerde inbreng van architect Dirk Coopman – de E17 in Zwijnaarde wel als 
onderdeel zien van de “Zuidelijk projectgebied”. Deze beelden tonen aan dat het verbinden van 2 
natuurgebieden – enerzijds de Gentbrugse Meersen en anderzijds de Scheldevallei in Zwijnaarde- de 
Structuurvisie 2030 versterkt, verbetert en coherenter maakt. In een volgende fase is het ook aan de 
bevolking – o.a. spelenderwijs via de maquette - en evenzeer aan de deskundigen en academici 
(architecten, urbanisten, ruimtelijke planners, de Vlaamse bouwmeester, enz..)  en aan Vlaamse 
administratie als wegbeheerder, om de plannen concreter uit te werken.  
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Voordeel 1:  de Scheldevallei wordt terug geïntegreerd in Zwijnaarde 

Met de bouw van de E17 (toen nog E3 genoemd), ca. 50 jaar geleden, werd Zwijnaarde afge-
sloten van de Scheldevallei. Niet alleen voor Gent, ook voor Zwijnaarde, was het water eeuwen-
lang bepalend voor de ruimtelijke ontwikkeling. In het verkeersleefbaarheidsplan (VLP), deel-
rapport 6 Zwijnaarde van oktober 1999, is de morfologie van Zwijnaarde omschreven: “De 
gemeente Zwijnaarde is ontstaan en geëvolueerd rondom drie steunpunten: de Schelde, het 
Kasteel van Zwijnaarde en de dorpskerk. 32… Inzake infrastructuur zijn van oudsher de Schelde 
.. en de oude Romeinse heirbaan van Bavai over Ronse en Oudenaarde naar Gent, bekend.” 
De E17 (oorspronkelijk E3) heeft deze historisch ontwikkelde ruimtelijk structuur in Zwijnaarde 
brutaal gebroken. Met dit voorstel wordt deze breuk hersteld. Zoals perfect verwoord op p. 53 
van de Structuurvisie 2030, zeggen en schrijven wij: “groen en water maken (in ons geval:) 
Zwijnaarde aantrekkelijk, leefbaar en klimaatrobuust.” 

Voordeel 2:  verkoeling van SHE-hotspot Zwijnaarde 

Ons 8e bezwaar betreft de Zwijnaardse rode stippen op de hittekaart. Ook hier kunnen wij 
verwijzen naar de Structuurvisie 2030 (p. 63): “De waterlopen en valleigebieden verbinden het 
buitengebied met de binnenstad. De combinatie van het waternetwerk met groenassen creëert 
ware groenklimaatassen door de stad. Het zijn niet alleen verbindingen, ze brengen ook verkoe-
ling door ventilatiestromen, open water, verdamping en schaduwwerking.” 

Voor Zwijnaarde geldt echter dat de barrière van de E17 onder de grond moet verdwijnen om 
toe te laten dat het groen en water van de Scheldevallei in de zomer werkelijk voor verkoeling 
zorgt in woonwijken. Met de E17 ondergronds moeten wij niet meer vrezen dat het hitte-effect 
in Zwijnaarde het sterkst zal toenemen door de verstedelijking. Bovendien zal ook de geluids-
overlast van het internationaal verkeer gevoelig verminderen. 

Voordeel 3:  bedrijven aan de R4, groen tussen bedrijventerreinen en een groenas 4 langs de 
Schelde 

Als de E17 ondergronds wordt gebracht, ontstaat er in het noorden van Zwijnaarde, palend aan 
de R4, een strook waar bedrijvigheid kan gevestigd worden (zie witte cirkels op bewerkte lucht-
foto op volgende pagina). In de plaats van de verkeerswisselaar zien wij bij voorkeur een groene 
zone tussen de bedrijventerreinen ontstaan die zuidwaarts uitloopt tot Nederzwijnaarde en 
noordwaarts voorbij de Ghelamco Arena. In ons 2e bezwaar wijzen wij er op dat er in Zwijnaarde 
nog amper sprake kan zijn van een groenas als het fietspad pal naast (en in de schaduw van) de 
E17 komt te liggen – in een bocht rond de ex-Domo- (nu Alinso-) site. Indien E17 ondergronds 
loopt en de ruimte er boven wordt met groen ingevuld, vervalt dit bezwaar. Nochtans blijven wij 
voorstander van een groenas die overal perfect de loop van het water volgt.  

                                                             
32 Zie ook “Zwijnaarde Eertijds”, van Herman Sonneville en Herman De Ley, 1992 
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Voordeel 4:  twee bedrijventerreinen rechtstreeks aantakken op de R4 

In ons scenario worden de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Domo / Alinso) en III (Klaartestraat) 
met elkaar verbonden ter hoogte van de Polymeertoren en Bioscape, dit is de Bio-Incubator 
Gent 2 (zie de witte lijn op bewerkte luchtfoto hieronder).  

De ontsluiting naar de R4 kan dus gerealiseerd worden zonder dat het verkeer van/naar de 
bedrijventerreinen door enkele meters van Nederzwijnaarde moet rijden.  

Die verbinding kan ook noordelijker gemaakt worden, dwars door de groenzone (zie de gele lijn 
op de bewerkte luchtfoto hieronder). Of dit een valabel alternatief is, moet onderzocht worden. 
Het belangrijkste voor ons is dat de verbinding tussen de bedrijventrerreinen in geen van beide 
opties via de woonstraat Nederzwijnaarde loopt.  
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De bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III worden voor gemotoriseerd verkeer afgesloten van de 
woonwijken er rond (zie X op de bijgewerkte luchtfoto hieronder). 

Er is bovendien een alternatief als ook de E40 (ter hoogte van de huidige verkeerswisselaar) 
overspannen wordt. Dan is het zelfs mogelijk om het bedrijventerrein Zwijnaarde III rechtstreeks 
aan te takken op de R4, zonder dat er een bypass moet aangelegd worden via het bedrijven-
terrein Zwijnaarde II (zie twee rechte witte lijnen op bijgewerkte luchtfoto hieronder).  

Een bijkomend voordeel is dat er dicht bij de R4 voldoende parkeerfaciliteiten kunnen ingeplant 
worden met een dubbele functie: overdag voor de bedrijven en ’s avonds en tijdens weekends 
voor de Ghelamco-arena (dit kunnen enkele witte cirkels op de bijgewerkte luchtfoto hier-
onder). De Ghelamco-arena is gelegen aan de overzijde van de Ringvaart – maar op slechts 
enkele honderden meters wandelafstand van waar de parkings kunnen komen.  

 

Vermits wij niet kunnen inschatten of het verkeerstechnisch wel opportuun is om elk bedrijven-
terrein apart te ontsluiten via de R4, gaan wij er niet verder op in. Maar dit kan zeker onderzocht 
worden. De zone in het zuiden van de ex-Domo site, waar er nu een parking is gelegen, en waar 
er o.a. plaats is voorzien voor maakbedrijven (samen ca. 1,8 ha), kan dan volledig als groen 
bestemd worden (zie verder voordeel 5). 

Voordeel 5:  het kasteelpark Scheldelinde wordt opgenomen in een grotere groenzone die 
reikt tot de Schelde 

Boven op de strook tussen de verbinding Polymeertoren-Bioscape, enerzijds, en Neder-
zwijnaarde, anderzijds, kan er (boven op de ondergrondse E17) een groene zone inge-
plant worden dat naadloos overgaat in het 18e-eeuwse, zeer waardevolle kasteelpark 
met bos “Scheldelinde”. 
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Het kasteelpark is nu eigendom van Domo/Alinso, maar zal wellicht door de stad Gent 
aangekocht worden zoals voorgesteld in startnota RUP Groen 16933. Mits daarna groen 
aan te planten boven de ondergrondse E17, ontstaat er een park en bos (met bestaande 
vijver) van meerdere ha. Bovendien moet een deel van de oppervlakte niet eens aan-
geplant worden (het bos is er al)! Vermits de ingang van de Domo-site met ons voorstel 
naar het noorden (nabij de R4) verhuist, kan de bestaande bedrijfsparking en de (de facto 
reeds opgeheven) Leiestraat in het zuiden ingelijfd worden bij deze groenzone. Zie foto 
hieronder: 

 

Met de herlokalisatie van Ghent Dredging en het dempen van de zwaaikom (waarvan al 
een tijdje sprake is, evenwel zonder dat er formeel is over beslist) kan de groenzone door-
getrokken worden richting Scheldekanaal tot aan het begin van de Zonneputtragel, dit is 
het jaagpad langs de oever van de Schelde (en dit is ook de Groenas 4 die verder loopt 
richting Zevergem, Gavere enz. ..). 

Voordeel 6:  wijkpark voor Roosken en Schaarken 

Ons 9e bezwaar is dat Zwijnaarde behoefte heeft aan een bijkomend wijkpark, met name voor 
de buurten ’t Schaarken en ’t Roosken. De meerdere ha. groen en bos, die met ons voorstel ten 
noorden van Nederzwijnaarde ontstaat, kan het nieuwe wijkpark “Scheldelinde” worden, 
toegankelijk voor fietsers en wandelaars (enkel voor zachte recreatie dus). 

                                                             
33 https://stad.gent/rupgroen - startnota Zwijnaarde augustus 2017, deelgebied Zwijnaarde-Domo 



versie 22/11/2017  29 
 

Interessant om weten is dat dit park op 460 m. zou liggen van de tramhalte Klaartestraat. Dit 
opent perspectieven om, bv. in Nederzwijnaarde, fietsen te verhuren om van daar uit o.a. de 
Scheldevallei te verkennen. Of misschien zien de werkgevers op de bedrijventerreinen 
Zwijnaarde II en III (en het Technologiepark) ook wel een opportuniteit om er een systeem van 
deelfietsen op te starten (om ‘the last mile’ tussen tramhalte en werkplek te overbruggen)?  

Voordeel 7:  plaats voor wonen en kinderen tussen Nederzwijnaarde en de Cornelis 
De Schepperstraat 

Ten zuiden van Nederzwijnaarde tot aan de Adolphe della Faillelaan - en ten oosten van Cornelis 
De Schepperstraat tot aan de Nieuwescheldestraat, ontstaat er boven op de ondergrondse E17 
een strook van 330 x 50 meter, waar plaats is voor kinderopvang, een buurt(kleuter)school en 
een speelplein. In onze visie, geïnspireerd door de ideeën van architect Dirk Coopman, moeten 
deze functies ingebed worden in een gezellige en kleinschalige wijk met nieuwe woningen, 
gelegen aan weerszijden van een groen plein. Zie foto hieronder: 

 

Dit groene plein eindigt aan “De Torre” een 17de-eeuws gebouw met een rijke geschiedenis en 
hoektoren, dat echter wat ontsierd is door een betonnen aanbouw. Eigenaar / uitbater Motori 
Lorenzo zelf had een ander plan ingediend, dat echter werd geweigerd. Door de E17 onder de 
grond te brengen zal de beeldkwaliteit rond dit bijzondere gebouw sterk verbeteren.  

Voordeel 8:   opwaardering en verdichting van de noordelijke wijken van Zwijnaarde  

De tramhalte Klaartestraat, in combinatie met het nuttig gebruik van de publieke ruimte die 
vrijkomt boven de ondergrondse E17 (een wijkpark, een woonwijk, een speelplein en kleuter-
school, dat alles met een ononderbroken groene aansluiting op de Scheldevallei), zal leiden tot 
een enorme opwaardering van de noordelijke woonbuurten in Zwijnaarde. 
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Deze wijken hebben de potentie om te verdichten, zowel door inbreiding als eventueel door een 
extra bouwlaag. De trend tot verdichten, die al bestond, is door het verlengen van tram 2 naar 
Zwijnaarde vanaf 2017 nog versterkt, zoals blijkt uit vele recente verkavelings- en bouw-
aanvragen. De opwaardering van de woonwijken, plus de nabijheid van bedrijventerreinen en 
voorzieningen voor kinderen zal automatisch leiden tot meer verweving van functies, wat nu in 
Zwijnaarde ontbreekt omdat de ruimte monofunctioneel is ingevuld (zie in dit verband ook ons 
7e bezwaar).        

Voordeel 9:  opwaardering kasteelsite della Faille d'Huyse 

Ten zuiden van de Adoplhe della Faillelaan tot de brug over de E17 (Heerweg-Zuid) van 
Zwijnaarde naar Zevergem, komt in ons voorstel een lange strook te liggen die kan ingevuld 
worden met een kralensnoer van gezellige pleintjes, waar woningen en andere functies rond 
gebouw kunnen worden. 

Bijzondere aandacht gaat uit naar het kasteel “della Faille d'Huyse”, gelegen aan de Joachim 
Schayckstraat. Dit is hét historische centrum van Zwijnaarde. Hier hadden de abten van de Sint-
Pietersabdij hun buitenverblijf en brachten de graven van Vlaanderen de nacht door voor ze in 
de Sint-Pietersabdij de investituur ontvingen en hun blijde intrede deden in Gent. Hier stierf in 
1526 Isabella van Oostenrijk, zuster van Karel V en echtgenote van Christiaan II, koning van 
Denemarken. Het kasteel is in zijn huidige vorm (na vernietiging in WO I) in 1922 wederop-
gebouwd in neo rococostijl. Het kasteel is gebouwd op de grondvesten van de voormalige 
grotere kastelen, in het midden van het door de watergordel omgeven terras. De kasteelsite 
omvat bovendien voormalige koetshuizen, eeuwenoude bomen en een golfterrein. Nu is dit 
bijzonder waardevol cultuurhistorisch patrimonium enkel te bewonderen (achteraan) van op het 
jaagpad op de oever van de Schelde of (vooraan) door een lelijke donkere koker onder de E17. 

Op p. 220 van de Structuurvisie 2030 wordt er uitgeweid over “Continu werken aan beeld-
kwaliteit en eigenheid” en op p. 232 over “Aandacht voor en integratie van onroerend erfgoed”. 
Als wij de vier waarden bekijken voor de waardering van erfgoed, dan kan niemand ontkennen 
dat dit kasteel bijzonder hoog zou scoren – maar dan wel op voorwaarde dat de E17 de locus- en 
belevingswaarde niet onderuit haalt.  

De foto’s hieronder bewijzen dit: 
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Dwars en loodrecht op het kasteel ligt de Prelaatsdreef. Dit is de mooiste dreef van 
Zwijnaarde34. Een vierkant plein tussen de Prelaatsdreef en het kasteel della Faille d'Huyse zou 
werkelijk een uniek dorpsgezicht opleveren met een open landschap en de Scheldevallei op de 
achtergrond. Rond dit plein kunnen woningen, alsook kleinschalige handels- en horecazaken, 
gebouwd worden. Dit plein zal via de Joachim Schayckstraat verbonden zijn met het bestaande 
dorpsplein met de pittoreske kiosk 35. De horeca, die er al aanwezig is, zal door de combinatie 
van 2 verbonden pleinen ongetwijfeld uitbreiden en floreren. Zie foto hieronder: 

 

                                                             
34 omschreven door het Agentschap Onroerend Erfgoed als: “toegangsdreef vanaf het dorpscentrum, heden door 
de autosnelweg E3 op jammerlijke wijze van het eigenlijke kasteeldomein gescheiden” 
(https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/26994).  
35 Het huidige uitzicht van het dorpsplein met in het midden een achthoekige kiosk dateert van 1903 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/103400)  
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Ongeveer parrallel met Joachim Schayckstraat en Zanvoordestraat loopt in ons voorstel – geïn-
spireerd en gevisualiseerd door architect Dirk Coopman - een straat, enkel bedoeld voor plaat-
selijk verkeer, naar een lang rechthoekig plein, gelegen nabij de begraafplaats Scheldeakker. Van 
hieruit moeten twee nieuwe trage wegen – de ene voor wandelaars en de andere voor fietsers - 
de verbinding maken met de Schelde. Ook rond het lang rechthoekig plein is er plaats voor tien-
tallen woningen en lokale handels- en horecazaken. Zie foto hieronder: 

 

Tussen de Zandvoordestraat, Hondelee en de Kelderijstraat en zo verder naar het zuiden - tot 
net voorbij het buffer- en speelbos - is er opnieuw ruimte voor kleinschalige woonwijken rond 
parkachtige pleintjes, die perfect aansluiten bij het agrarisch karakter van dit gebied, zoals 
beschreven in de startnota van het RUP Groen 169, deelgebied Hondelee. Zie foto op volgende 
pagina. 



versie 22/11/2017  33 
 

Waar het buffer- en speelbos ongeveer eindigt, aan de brug van de Heerwerg-Zuid van 
Zwijnaarde naar Zevergem over de E17, komt de snelweg opnieuw bovengronds om zo richting 
Frankrijk te lopen. Belangrijk is dat wij in dit gebied een fietsersbrug over de Bovenschelde voor-
zien (zie luchtfoto hieronder), zodat er ook een veilige en snelle fietsverbinding kan ontstaan 
tussen de nieuwe woonwijken in Zwijnaarde en Merelbeke, gelegen aan de andere oever van de 
Schelde.  

In totaal kunnen, ruw geschat, zo ongeveer 300 grondgebonden woningen (elk met een kleine 
tuin) gebouwd worden op het gebied boven de ondergrondse E17. Dit zou een uitbreiding van 
Zwijnaardse woningvastgoed inhouden met ca. 10% - waardoor Zwijnaarde een meer dan 
proportionele bijdrage kan leveren aan het opvangen van de verwachte stadsgroei. Het zullen 
bovendien nieuwe - en dus energiezuinige - woningen zijn, vooral bedoeld voor gezinnen met 
kinderen die hier levenslang kunnen en willen wonen. Ongetwijfeld zullen deze woningen, 
omgeven door het groen van “Zwijnaarde aan de Schelde”, zeer gegeerd zijn bij de weten-
schappers en werknemers die – op fietsafstand - werken op de bedrijventerreinen in het 
noorden van Zwijnaarde.  
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Voordeel 10:  recreatie op het water, toerisme en horeca op en rond de 2 dorpspleinen 
Op p. 144 van de Structuurvisie 2030 gaat het over de radiale waterassen en is er sprake 
van: 

 toeristisch recreatieve pleziervaart 
 de Schelde als belangrijke aanvaarroute om Gent te bereiken  
 en de omgeving van de Ghelamco-arena, die als strategische locatie functio-

neert en toegangspoort (voor het water) tot de stad. Daar is de ontwikkeling 
van een jachthaven wenselijk om vooral vanuit toeristisch-recreatief oogpunt 
en voor langere verblijfstijden goede ontvangstinfrastructuren te vormen. 
Aandacht gaat naar de beeldkwaliteit en het publieke karakter van deze 
plekken. 

Wij menen dat, op voorwaarde de E17 ondergronds is gestopt, ook het Scheldekanaal en de 
Bovenschelde in Zwijnaarde veel toeristisch-recreatieve troeven hebben om er een jachthaven 
aan te leggen (of minstens een aanlegsteiger voor o.a. watersporters36, de verhuur van 
vaartuigen37 en de Gentse barge). Het unieke zicht op het kasteel “della Faille d'Huysse”, het 
zichtpunt op de nieuwe groene heuvel op het Eiland Zwijnaarde, de aansluiting op de 
fiets(groen)as 4 en de nabijheid van openbaar vervoer (tram en bussen) maken deze locatie 
bijzonder geschikt als alternatief voor - of als aanvulling bij - de strategische locatie van de 
Ghelamco-arena. Bovendien is ook een historisch argument: de naam “Zwijnaarde” is immers de 
samentrekking van “zwin” (= vaargeul) en aarde (= aanlegsteiger)38. 
  
Wij maken ons sterk dat, in een dergelijk scenario, in de ruime omgeving van de dorpspleinen 
van Zwijnaarde een zeer gevarieerd aanbod aan horeca zal kunnen floreren. Spontaan denken 
wij dan aan de typische “hoogseizoen” horeca, vooral gericht op water- en fietsrecreanten (wat 
op zich al bijzonder charmant kan zijn, zoals dat nu al het geval is aan de Leie, rond het Drongen-
plein met de oude abdij). Maar wij wijzen ook op de erg grote economische dynamiek in 
Zwijnaarde. Op enkele minuten fietsafstand van de dorpspleinen zijn duizenden ondernemers, 
werknemers en wetenschappers actief op verschillende bedrijventerreinen. Wie van hen zal niet 
geneigd zijn om de werkdag eens te onderbreken voor een broodje of business lunch met een 
zicht op de Scheldevallei en een kasteel?  

Precies de combinatie van  
 meerdere pleinen, verbonden met de Schelde en met zicht op historisch erfgoed, 
 recreatie aan het water en in het groen,  
 het ontstaan van een gevarieerd horeca aanbod, en  
 kennisbedrijvigheid, kantoren en onderwijs,  

maken dat Zwijnaarde uniek en weergaloos zal zijn eens de E17 ondergronds zit!        

                                                             
36 Kano varen, roeien, water ski, … 
37 Door Minerva, Meandering, BoooT, VlotGent of anderen. 
38 Volgens de toponymist M. Gysseling (in “Zwijnaarde Eertijds” van Sonneville en De Ley, 1992,p.4)  
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Synthese en besluit van voorstel 1 (zie ook film op https://vimeo.com/243364659)  

Volgende foto (ontwerp van architect Dirk Coopman) visualiseert ons 1e voorstel: 

 

Wij beseffen uiteraard dat met dit voorstel (om de E17 in Zwijnaarde onder de grond te stoppen) 
de hinder, veroorzaakt door het internationaal verkeer op ons grondgebied, slechts voor iets 
minder dan de helft wordt gemilderd. In het volgende voorstel vragen wij daarom om de E40 deels 
te overkappen. 
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Wij menen in dit bezwaarschrift uitvoerig te hebben aangetoond dat, indien het verkeersvolume als 
objectief criterium wordt gehanteerd, Zwijnaarde meer dan welke Gentse deelgemeente ook 
aanspraak kan maken op een E17-onder de grond. 

Wij vragen deze oplossing voor de E17 niet alleen voor Zwijnaarde. Het kadert in een algemene 
Gentse visie op de E17-onder de grond. Wij sluiten ons aan bij de eis om de E17 ook in Gentbrugge 
ondergronds te stoppen.  

--oOo--  

Voorstel 2:  Zij ingang van het Technologiepark39 in de Tramstraat sluiten voor
auto’s het autoverkeer van/naar het Technologiepark drastisch
verminderen het Technologiepark ontsluiten via de R4 door de
E40 te overspannen

Aansluitend bij ons eerste voorstel, verwijzen wij andermaal naar de Structuurvisie 2030 die, op 
p. 76 en p. 276, bepaalt dat de N60 - Oudenaardsesteenweg – Krijgslaan een secundaire radiale 
verbinding moet worden naar het stadscentrum. De nieuwe B401 parklaan zal de primaire invals-
weg worden die de R4 en de R40 in zuidelijke richting met elkaar verbindt. Op p. 128 wordt er wel 
een kanttekening bij geplaatst. “In afwachting van de realisatie van deze strategische optie verzorgt 
de Oudenaardsesteenweg de zuidelijke relatie tussen R4 en R40.”  

Wij zijn het er mee eens dat de N60 geen primaire invalsweg naar het centrum mag blijven, net zo 
min als de N43 (Kortrijksesteenweg). Bij een secundaire invalsweg hoort immers ook een lagere 
maximum snelheid = 70 km/u40. Het ware echter consequenter geweest indien de Structuurvisie 
2030 een bescheidener toekomst voor de N60 ook expliciet doortrekt ten zuiden van de R4 (dit is 
vanaf de op-/afrit E17 De Pinte tot de Tramstraat - A. della Faillelaan / N469 en de ovonde).  

De realiteit is echter dat het herleiden van de N60 tot een secundaire verbinding wordt belet door 
onder meer - en vooral - het Technologiepark. Op p. 71 van de Structuurvisie 2030 is vermeld “Deze 
(economische) zones kunnen we bufferen tegenover kwetsbare functies en ze zijn goed ontsluit-
baar voor vrachtverkeer vanaf het hoger wegennet.” Dat klopt voor alle ‘grote’ werklocaties van de 
Zuidelijke Mozaïek, behalve voor het Technologiepark. The Loop en UZ hebben een eigen op-/afrit 
naar onderscheidelijk de E40 (+ R4) en de E17. Bovendien worden deze sites respectievelijk door 
tram 1 en tram 4 “on site” bediend. De omgeving van de Ghelamco-arena (Blue Towers en 
Ottergemsesteenweg-Zuid), de Coca-cola-site en de bedrijventerreinen Zwijnaarde I (Eiland), II 
(Domo/Alinso) en III (Klaartestraat) zijn reeds aangetakt op de R4, of er is een concreet engagement 
om de rechtstreekse ontsluiting van/naar de R4 in de toekomst te realiseren, waardoor (ooit) het 
verkeer van/naar de bedrijventerreinen wordt gescheiden van het lokaal bewonerstransport. 

Het Technologiepark heeft echter geen rechtstreekse aansluiting op het hoger wegennet (E17 / 
E40 / R4) en er is ook geen gepland. Wie zich met de wagen of vrachtwagen van of naar het Techno-

                                                             
39 Nu “Tech Lane Ghent Science Park” genoemd / ook bekend als bedrijventerrein Zwijnaarde V. 
40 Mobiliteitsplan Gent, Strategische mobiliteitsvisie, Gemeenteraadszitting van 29/09/2015, p. 11 
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logiepark verplaatst, moet nu altijd via de N60 (Ovonde / Grotesteenweg-noord | hoofdingang) 
en/of de N469 (Tramstraat | zij ingang). De stad Gent heeft wel studiewerk laten uitvoeren, maar 
dat geraakt maar niet afgerond. De stad en andere overheden (AWV, UGent) zijn nog niet eens tot 
een gezamenlijke visie (laat staan aanpak) gekomen om de verkeersknoop rond het Technologie-
park te ontwarren. Met dit voorstel, geven wij aan hoe er wel een oplossing kan gevonden 
worden, waardoor ook het belang van de N60 - vanaf Zwijnaarde – kan afnemen tot het niveau 
van een secundaire verbindingsweg. 

Volgende argumenten nemen we in aanmerking in ons voorstel: 

Argument 1) AIRbezen onderzoek toont hoogste waarden fijn stof in Ovonde en Tramstraat 
Voor het AIRbezen-onderzoek 41 werden in maart 2017, i.s.m. o.a. Beweging.Net, duizenden 
aardbeienplantjes verdeeld in Oost-Vlaanderen. Na 3 maanden blootstelling aan de lucht en 
analyse van de bladeren door de Universiteit Antwerpen, werden in november 2017 de resul-
taten bekend gemaakt. In Zwijnaarde werden de meeste ijzerhoudende fijnstofdeeltjes 
gevonden langs de Ovonde (183 µA) en de Tramstraat (149 µA). De waarden zijn hoger dan en 
ongeveer gelijk aan 3x de mediaan is (57 µA). Uit de kaart op p. 35 van het onderzoeksverslag 42 
blijkt dat de Ovonde en de Tramstraat behoren tot de punten met de 10% hoogste meetwaar-
den in Gent en Kanaalzone! Het ijzerhoudend fijn stof is, zeker in Zwijnaarde, verkeers-
gerelateerd. Professor/hoogleraar Roeland Samson wijst vaak naar smalle straten (street 
canyons) 43 als verklaring voor hoge waarden. Maar de Ovonde is wel 50 meter breed en de 
bebouwing is er minder dicht dan langs vele andere steenwegen. Als wij de meetwaarden aan 
de N60 (Ovonde) vergelijken met deze aan de N43 (Kortrijksesteenweg) en de N444 
(Hundelgemsesteenweg)44, dan blijkt dat de waarden aan de Ovonde en de Tramstraat signifi-
cant hoger zijn. De verschillen tussen de waarden aan de 3 parallele invalswegen in het zuiden 
van Gent zijn volgens ons te herleiden tot de toegenomen  vervoersstromen naar de bedrijven-
terreinen, in het bijzonder naar het Technologiepark en de bedrijven in de Tramstraat. De lucht-
vervuiling aan de Ovonde is des te meer problematisch omdat de grootste school van Zwijn-
aarde er is gevestigd: het Don Boscocollege (met ongeveer 1.750 leerlingen). In argument 5 (lees 
verder) wijzen wij er op dat de UGent ijvert voor een duurzame samenleving. De grootste en 
bekendste bedrijven op het Technologiepark behoren tot de sector van de biotech en de life-
science. De menselijke gezondheid is het voorwerp van hun onderzoek en hun economische 
activiteiten. 

                                                             
41 http://airbezen.be/ - kaart https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/airbezen/airbezen-oost-vlaanderen-
2017/resultaten/ 
42 https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container47077/files/Rapport%20AIRbezen%20Oost-
Vaanderen%202017%20v171109.pdf  
43 Street canyons zijn smalle straten met hoge gesloten bebouwing aan beide zijden van de straat. Emissies die 
plaatsvinden in de straat (vooral van verkeer) kunnen dan niet weggewaaid worden en zullen deels blijven hangen 
in de street canyon. Dit resulteert in mogelijks heel hoge concentraties in street canyons met veel verkeer. 
44 Dit zijn de 2 andere brede invalswegen naar Gent, de 1e in St-Denijs-Westrem ten westen en de 2e in Merelbeke 
ten oosten van Zwijnaarde. 
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Door een appel te doen op hun geweten vragen wij met dit bezwaarschrift aan deze weten-
schappers om hun mobiliteitsgedrag drastisch te wijzigen zodat zij ook op die wijze bijdragen 
aan hun en onze gezondheid. Daar is niet eens een hoge opleiding voor nodig en het bespaart 
bovendien heel wat centen! Zij kunnen bijdragen door zo weinig mogelijk verkeersgerelateerde 
luchtvervuiling uit te stoten, gewoon door van en naar het werk te fietsen in plaats van altijd de 
(bedrijfs-)wagen te gebruiken voor het woon-werkverkeer.  

Wij merken terzijde op dat de meetwaarden langs de E17 in Zwijnaarde, met name in Zand-
voordestraat (107µA) en in NederZwijnaarde (92 µA), ook veel te hoog zijn. Niettemin zijn de 
waarden er merkelijk lager dan aan de Ovonde en de Tramstraat. De verklaring, volgens het 
onderzoeksverslag, is dat de luchtvervuiling op snelwegen wordt weggeblazen door de wind.  
 
Argument 2) RUP 148 is niet gefinaliseerd 

Alvorens ons voorstel uit te werken, gaan wij wat dieper in op het geleverde, maar nog niet 
gefinaliseerde studiewerk m.b.t. de ruimtelijke ordening en de milieueffecten op en rond het 
Technologiepark. Er is immers nog een actualisatie nodig van de gegevens die aan de basis 
liggen van dit studiewerk. 

De stad Gent heeft een concept-voorontwerp van RUP 148 “Technologiepark Ardoyen – Tram-
straat” goedgekeurd op 4/3/2010. Toen was het nog de bedoeling om ook het wetenschapspark 
Rijvissche en de boskern de Ghellinck er bij te betrekken, maar dat is inmiddels achterhaald. De 
Raad van State heeft immers op 24/01/2012 (Arrest nr.217-510) het GRUP45 “afbakening groot-
stedelijk gebied Gent-deelproject 6C Parkbos” nietig verklaard in zoverre dit het “gebied voor 
wetenschapspark” betreft aan de Grote steenweg Noord 113 in Zwijnaarde.  

Argument 3) Plan-MER procedure niet gefinaliseerd 

Intussen wordt er verder gewerkt aan een MER46. De kennisgevingsnota van het plan-MER 
(13/05/2014) is beschikbaar op de website van de stad: 
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/P%20001081-461-01%20Kennis-
geving2014%20RUP%20Ardoyen-vs3_reduced.pdf . 

Uit een voetnoot op p. 99 van deze kennisgevingsnota blijkt dat ook de ontwikkeling van 
de Ghellinck “minder duidelijk is dan oorspronkelijk gedacht”. Op p. 38 wordt verklaard waarom 
het finaliseren van het MER zo lang aansleept. In 2010 werd een plan-MER procedure volgens 
het zgn. “integratiespoor”47 gevolgd. 

In 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof het desbetreffende Vlaams Besluit. “Aangezien het 
MER over het RUP Ardoyen opgesteld was volgens het integratiespoor, kon het RUP als onwettig 
aanzien worden bij een betwisting in verband met een verleende vergunning. Om hieraan een 

                                                             
45 GRUP = Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan 
46 MER = MilieuEffectenRapport 
47 Het “integratiespoor”, ingevoerd met het Vlaams Besluit van 18/04/2008 liet toe dat beide processen (plan-MER 
en RUP) gelijktijdig konden verlopen. Door de vernietiging van dit besluit blijft het enkel het 'generieke' spoor over.  
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oplossing te bieden, werd ervoor geopteerd een nieuw MER op te stellen, via het generieke 
spoor. Hiervoor wordt vanzelfsprekend vertrokken van het reeds opgestelde ontwerp-MER.” 

Argument 4) Verwachte expansie van en rond het Technologiepark 

Op p. 292 van het al opgestelde ontwerp-MER (voluit: het “Plan-MER Conceptvoorontwerp RUP 
nr. 148 ‘Technologiepark Ardoyen-Tramstraat’ te Gent” van mei 2013 - Technum Antwerpen, 
auteurs: Francis Vansina, e.a.)48 is vermeld: “Volgens cijfers van de Stad Gent wordt de totale 
huidige tewerkstelling van de betrokken zone Technologiepark Ardoyen-Tramstraat geschat op 
4.479 werknemers.” Zie ook p. 302: “In de huidige situatie beslaat de BVO49 van het Techno-
logiepark en de campus 185.664 m². De bedrijven in de Tramstraat beslaan een bruto-opper-
vlakte van 42.115 m². In totaal goed voor 4.479 werknemers.” Op p. 622 van hetzelfde 
document is er onder “Exploitatie van het plan” aan toegevoegd “De extra tewerkstelling die 
door het plan wordt gegenereerd (bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen) wordt 
geraamd op 4.550 arbeidsplaatsen. Dit houdt in dat er wordt gemikt op een verdubbeling aan 
werkplekken t.o.v. 2013. 

P. 108 van de kennisgevingsnota van het plan-MER (13/05/2014) schetst visueel de toekomstige 
verdichting van het Technologieplan (zie hieronder). Bestaande gebouwen (in 2014) zijn in wit 
en geel aangeduid. Alles in blauw (van licht- naar donkerblauw), oranje en rood zijn ideeën 
voor toekomstige gebouwen – met een extra BVO van 227.000 m² (in het basisscenario) tot 
292.000 m² (in het verdichtingsscenario – zie p. 622 van het “Plan-MER Conceptvoorontwerp 
RUP nr. 148 ..” van mei 2013). 

 

                                                             
48 Dit ontwerp MER is niet beschikbaar op de website van de stad Gent 
49 BVO = bruto-vloeroppervlakte, dit is de som van de vloeroppervlakte van alle bouwlagen, gemeten langs de 
buitenomtrek van het gebouw. 
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Sinds 2013 zijn op het Technologiepark 2 nieuwe gebouwen in gebruik genomen, samen goed 
voor bijna 1.000 extra werkplekken: de AA Tower (2014 | 13 verdiepingen | BVO ca. 14.000 m²) 
en iGent (2016 | BVO ca.18.000 m²). De bouwaanvraag 2016/04236 van LO²CUS vzw om nog 2 
laboratoria-gebouwen van elk 7 bouwlagen te vestigen (een onderzoeksgebouw met 12.412 m² 
BVO enerzijds en bio-accelerator met 13.200 m² BVO anderzijds – geschikt voor 950 werk-
plekken) werd, omwille van een negatieve mobiliteitstoets, door het Stadsbestuur op 
27/04/2017 geweigerd. Met bijna 2.000 arbeidsplaatsen (en 57.612 m² BVO) extra tussen 2013 
en 2017, voor de ½ gerealiseerd en voor de ½ concreet gepland (maar de bouw is nog niet 
vergund), blijkt dat de groei van het Technologiepark, zoals aangekondigd in het “Plan-MER 
Conceptvoorontwerp RUP nr. 148 ..” van mei 2013 (4.550 extra), op termijn wel kan gehaald 
worden. 

De vraag is echter of deze groei de ruimtelijke draagkracht van Zwijnaarde niet zal over-
schrijden? De verkeersafwikkeling is immers nu al problematisch. Met een ongebreidelde 
expansie van het Technologiepark wordt het helemaal dramatisch. Tenzij de verkeersknoop 
tijdig wordt ontward met doortastende ingrepen, zoals door ons voorgesteld! 

Daarnaast moet de geplande groei van het Technologiepark samen bekeken worden met het 
steeds maar toenemende verkeer van/naar het Don Bosco college, de andere werklocaties in de 
onmiddellijke omgeving en de recent gebouwde wooncomplexen. 

De kantoren in de Tramstraat vallen onder het RUP 148. Maar er zijn nog andere belangrijke 
concentraties van tewerkstelling die er niet onder vallen: het Portalis Office Center (Bolle-
bergen), het Vier Winden business park + de recente kantoorgebouwen 3Square Village (in de 
Rijvisschestraat) en ook enkele kantoren gelegen aan de ovonde (Idewe, Dental labo, enz.). 
Vermits b.v. het VIB50 in 2017 tijdelijke bureelcontainers laat plaatsen, valt ook ten westen van 
de ovonde een uitbreiding te verwachten. 

Bovendien tellen de recent gebouwde (of in aanbouw zijnde) résidenties Central Park, Leebeeks 
Vijverhof, Rijvissche en Parkbos51 samen een 150-tal extra appartementen. 

Wij merken op: Zwijnaarde kende in 2016 de grootste bevolkingsaangroei sinds 2010, vooral 
door inwijking uit andere Gentse buurten. Bij opmaak van het nieuwe MER moet er daarom 
ernstig rekening worden gehouden met de impact van deze ontwikkelingen in de onmiddellijke 
omgeving. Al deze projecten zijn tot stand gekomen vóór het beëindigen van studies en plannen 
die de leefbaarheid moeten waarborgen. In die zin is het voor ons onbegrijpelijk en onverant-
woord dat het Plan-MER nog steeds niet geactualiseerd en gefinaliseerd werd. 

                                                             
50 VIB= Vlaams Instituut voor Biotechnologie met hoofdkantoor in de Rijvisschestraat 120 (http://www.vib.be/nl)  
51 De résidenties Rijvissche, Central Park en Leebeeks Vijverhof hebben een vereniging van mede-eigenaars sinds 
2013 en 2014. De résidentie Parkbos zal in 2019 bewoond worden. 
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In de volgende jaren ontstaat er wellicht – tijdelijk – een buffer die de expansie van het Techno-
logiepark even zal uitstellen, maar zeker niet zal afremmen. Ca. 500 m. oostwaarts, wordt er 
vanaf 2016 een 2e “life science park” met Bio-Incubator Gent 2 (https://www.bioscape.be/) 
ontwikkeld op het bedrijventerrein Zwijnaarde III (adres Industriepark 7). Volgens het Master-
plan + MOBER52 van oktober 2014 (opgesteld door SVR ARCHITECTS) zal het park van 3 labo-
gebouwen een BVO hebben van 15.080 m², 430 werkplekken creëren en, in een parkeergarage 
van ca. 8.000m², plaats bieden aan 277 wagens.  

Het verschil met het Technologiepark is dat er voor het bedrijventerrein Zwijnaarde III een 
engagement bestaat om rechtstreeks aan te takken op een aangelegd rond punt van de R4-
Buitenring, nabij de Ottergembrug, via de (nog te realiseren) verlengde Nieuwescheldestraat en 
de bestaande doorgang onder de E40. Voor de mobiliteit op en rond het bedrijventerrein 
Zwijnaarde III is er wel een perspectief op (lange) termijn, voor het Technologiepark is dat er 
(nog) niet. Dat zal wel één van de redenen zijn waarom sommige bedrijven (argenx o.a.), die tot 
voor kort gevestigd waren op het Technologiepark, verhuizen naar de Bio-Incubator Gent 2 op 
het bedrijventerrein Zwijnaarde III. Maar zolang de ontsluiting naar de R4 niet is gerealiseerd (en 
hiervoor is er geen termijn bepaald), verschuift het woon-werkverkeer zich van het ene bedrij-
venterrein naar het andere zonder dat Zwijnaarde hierdoor leefbaarder wordt - integendeel. 

Argument 5) Overwicht van de auto in de modal split, dringende nood aan een modal shift 

Het bedrijfsvervoerplan Technologiepark Zwijnaarde-Tramstraat (van 2009) geeft aan dat 80% 
van de werknemers met de wagen komen werken53 (zie: “Plan-MER Conceptvoorontwerp RUP 
nr. 148 ..” van mei 2013, tabellen 1-14 en 1-15 op p. 301). Nochtans woont 29% van de werk-
nemers in Gent en 79% in Oost-Vlaanderen. “Dit maakt het potentieel van de fiets groot.” 
(p. 293/294 van hetzelfde document).  

Wij merken terzijde toch op dat diezelfde werknemers – toen zij nog student waren – zich voor 
25% verplaatsten met het openbaar vervoer en voor 70% met de fiets en te voet (en dus voor 
5% met de wagen).  

In dit verband is het te betreuren dat De Lijn en de stad Gent samen hebben gekozen voor een 
tramverlenging naar Zwijnaarde via de Heerweg-Noord en niet via de N60. Eén jaar na de inhul-
diging blijkt dat de werknemers van het Technologiepark de tram niet beschouwen als een goed 
alternatief voor het woon-werkverkeer.  

Indien UGent 20.0 werkelijk streeft naar een verkeersveilige en duurzame samenleving54, dan 
moet het evenzeer haar ambitie zijn om in 2018 of 2019 de “Business Mobility Award”55 te 

                                                             
52 MOBER = Mobiliteitseffectenrapport 
53 Volgens het “Eindrapport Parkeeronderzoek Campus Ardoyen” van januari 2013, moet dit genuanceerd worden: 
het wagenaandeel van werknemers van de bedrijven op de site bedraagt 82%, bij werknemers UGent is dit 58% 
(en bij bezoekers 90%). 
54 https://www.ugent.be/200/nl/toekomst en https://www.ugent.be/200/nl/samenleving  
55 De “Business Mobility Award” is een onderscheiding van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) die 
organisaties in de bloemetjes zet die werk maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Op 21 september 2017 
kregen de Stad Gent en het OCMW Gent de Business Mobility Award in de categorie 'Overheidsorganisatie'. 
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winnen door van Technologiepark de meest duurzame werk- en onderwijslocatie in Vlaanderen 
te maken. Dat is nu absoluut niet het geval. Volgens de kennisgevingsnota van het plan-MER 
(13/05/2014) is het de bedoeling om het auto-aandeel te doen dalen van 80% (huidig cijfer) naar 
60% - wat wordt omschreven als “duurzame mobiliteit”. Wij stellen vast dat in het Mobiliteits-
plan Gent, Strategische mobiliteitsvisie van 29/09/2015, op p. 58/59 nog sprake is van “extra 
parkeerplaatsen”. Vervolgens bevat de mobiliteitsvisie enkele zeer algemeen geformuleerde 
aandachtspunten, zoals: “Er moet verder gewerkt worden aan een duurzaam mobiliteitsprofiel 
voor de verdere ontwikkeling van deze zone.” en “De ontsluitingsstructuren voor de site moeten 
verder gedefinieerd en gepland worden door AWV, waarbij een vlottere aantakking op het 
hogere wegennet mogelijk gemaakt wordt.”  

Wij menen dat de duurzame mobiliteitsambitie heel precies en concreet moet gedefinieerd 
worden. Zoals blijkt uit p. 32 van de Structuurvisie 2030 bedraagt het auto-aandeel in de 
verplaatsingen van de Gentenaars 45% (40% als chauffeur en 5% als passagier - modal split in 
2016). In het mobiliteitsonderzoek 2012 was dat nog 54%. Volgens het mobiliteitsplan Gent is de 
gewenste modal split in 2030: 27% personenwagens 73% duurzaam vervoer56. Bij medewerkers 
van de stad Gent en het OCMW is de modal split in 2017: 20/80 57. Wij menen dat de modal split 
bij de medewerkers van de stad Gent en het OCMW het richtsnoer moet zijn voor het Technolo-
giepark (=  slechts 20% komt met de wagen werken). Dit geldt niet alleen voor wie er doceert en 
studeert, maar ook voor iedereen die er werkt, solliciteert, diensten levert enz. .. 

Voorgaande impliceert dat, ongeacht de ingrepen in de verkeersinfrastructuur en de eventuele 
groei in tewerkstelling, het aantal wagens van/naar/op het Technologiepark hoe dan ook moet 
dalen. Omdat, in vergelijking met de Gentenaars en het stadspersoneel, de modal-split op het 
Technologiepark onmiskenbaar minder snel daalt, moet er een achterstand ingehaald worden.  

Dit moet, volgens ons, op korte termijn gerealiseerd worden door 3 maatregelen: 

1. Vermijden dat het verkeer nog langer dwars en kriskras door het Technologiepark naar elk 
gebouw apart rijdt. Het besluit van 27/04/2017 om de bouwaanvraag 2016/04236 van 
LO²CUS vzw voor 2 laboratoria-gebouwen te weigeren, vermeldt op p.16 “Parkeren: ln 2011 
werd beslist dat er een centraal parkeergebouw zou moeten gebouwd worden op de 
campus, waar alle wagens van werknemers in zouden moeten gegroepeerd worden, en 
dat de individuele parkeerzones bij elk gebouw in principe verleden tijd zouden moeten 
zíjn. Hiermee werd echter nog steeds niet gestart.” Wij eisen dat deze beslissing van 2011 
gerealiseerd wordt in 2018 of 2019. 

                                                             
56 Mobiliteitsplan Gent, Strategische mobiliteitsvisie, Gemeenteraadszitting van 29/09/2015, p. 33 
57 https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/2017-kiezen-nog-meer-medewerkers-
van-stad-gent-en-ocmw-gent-voor-duurzaam-woon-werkverkeer  
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2. Beperken van het aantal parkeerplaatsen op de site. Het “Eindrapport Parkeeronderzoek 
Campus Ardoyen” van januari 201358, telde 2.390 parkeerplaatsen voor het Technologiepark 
(zie plan hieronder). 

 

Voeg daarbij nog ca. 600 plaatsen op de parkings van de bedrijven aan de Tramstraat en het 
aantal parkeerplaatsen loopt op tot ca. 3.000. Bij een volledige verdichting van de site komt 
het eindrapport uit op een behoefte aan bijkomende parkeerplaatsen van 2.755, waarvan er 
op korte termijn 240 extra nodig zijn. Vandaar de conclusie in het eindrapport dat een 
parkeergebouw voor 300 wagens nodig is. Dit is een vraagvolgend parkeerbeleid dat precies 
het omgekeerde is van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Wij zijn wel akkoord dat een 
parkeertoren met een centrale ligging59 noodzakelijk is, maar tegelijk moeten er minstens 
2.200 parkeerplaatsen op het Technologiepark worden omgezet in groenzones en/of fiets-
stallingen.  

                                                             
58 Eindrapport, versie P_0239_2012-09, opgesteld door MINT uit Mechelen in samenwerking met IdeaConsult, in 
opdracht van de Universitiet Gent 
59 In de studie “Parkeeronderzoek Campus Ardoyen, Universiteit Gent” Mint nv (2012) werd een onderzoek uitge-
voerd naar het parkeren. Op de stuurgroep van 18-01-2012 werd gemeld dat de UGent locatie 5 (= centraal) 
weerhoudt als keuze voor de locatie van het parkeergebouw. 
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Het aantal toegelaten parkeerplaatsen moet beperkt worden. Indien er van de 4 à 5.000 
werknemers op het Technologiepark 20% met de wagen komen werken (= de modal split bij 
de medewerkers van de stad Gent en het OCMW), volstaat een parkeertoren voor 800 à 
1.00 wagens. Uiteraard moeten de vervoersplannen van de UGent en van alle bedrijven op 
de site diverse alternatieven voor het individueel autogebruik aanmoedigen (= dit zijn de 
zgn. 'honing en azijn' maatregelen). 

3. Vermijden dat het verkeer langs de ene ingang het Technologiepark binnen rijdt en langs de 
andere weer naar buiten. Hiervoor is een differentiatie in de toegangen tot het Technologie-
park nodig, waarbij de ingang Tramstraat wordt gesloten voor autoverkeer van werknemers, 
docenten, studenten, bezoekers, enz. ..  Dit wordt verder toegelicht in argument 7 hierna. 

Wij verwijzen hierbij ook naar het aangekondigde “Mobiliteitsplan voor de zuidelijke mozaïek”60. 
De bedoeling is dat het niet blijft bij een vrijblijvende sensibilisatie; het moet gaan om afdwing-
bare overeenkomsten inzake duurzame mobiliteit. Tot dusver is het Mobiliteitsplan voor de 
zuidelijke mozaïek echter onbestaande. 

Om snel een duurzame modal shift af te dwingen, moeten er 2 voorwaarden gesteld worden 
waaraan voldaan moet zijn alvorens het Technologiepark nog kan uitbreiden: 

a) het mobiliteitsprobleem moet eerst volledig opgelost zijn – wat onmiddellijk een 
drastische vermindering van het woon-werkverkeer met de wagen inhoudt door de 
toepassing van de 3 hiervoor genoemde maatregelen - en pas daarna kan er bijkomende 
tewerkstelling gecreëerd worden, 

b) deze bijkomende tewerkstelling mag niet opnieuw leiden tot een toename van het auto-
verkeer, wat impliceert dat elke ‘extra’ werknemer zich altijd duurzaam moet verplaatsen. 

Deze voorwaarden zullen gelden in elke hypothese, ongeacht of onze (of andere) infrastruc-
turele of verkeerstechnische voorstellen worden gerealiseerd, of niet. 

Argument 6) De zijingang aan de Tramstraat moet gesloten worden voor auto’s 

In het “Plan-MER Conceptvoorontwerp RUP nr. 148 ..” van mei 2013 zijn tellingen opgenomen 
(uitgevoerd op 14/09/2010 en 15/12/2010) waaruit blijkt dat er tijdens de ochtendspits (7u30 – 
8u30) dubbel zoveel voertuigen het Technologiepark binnen rijden via de zij ingang in de Tram-
straat (rechtover de Campusstraat) dan via de hoofingang aan de N60 / Ovonde (500 t.o.v. 255, 
zie figuren 1-11 en 1-13 op respectievelijk p. 294 en p. 296). Ergerlijk is dat bijna  (150 voer-
tuigen) binnen rijden via de Tramstraat en quasi onmiddellijk weer buiten rijden via de Ovonde, 
waaruit kan afgeleid worden dat er een belangrijke stroom verkeer door het Technologiepark 
naar de N60 rijdt. 

                                                             
60 Mobiliteitsplan Gent, Strategische mobiliteitsvisie, Gemeenteraadszitting van 29/09/2015, p. 63 
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Op p. 11 van de mobiliteitsstudie van 22/12/2016, die werd ingediend in bijlage bij de 
voormelde bouwaanvraag van LO²CUS vzw, is de mobiliteitsproblematiek nog eens accuraat 
omschreven:   

Uit vroegere tellingen (UGent, 2007) blijkt dat tijdens de ochtendspits het grootste deel van het 
verkeer niet via de hoofdtoegang, maar via de Tramstraat het Technologiepark binnenrijdt. 
Ook de enquête bij de werknemers (UG, 2007) geeft aan dat 63% via de Tramstraat de site 
bereikt. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de actuele bedrijven op het technologiepark 
vooral nabij de toegangen aan de Tramstraat gelegen zijn; een andere reden is dat sluiproutes 
gevolgd worden richting Tramstraat om de ovonde te vermijden. 

De tellingen geven aan dat de maximale wegvakcapaciteit op de N60 en op de Tramstraat zeker 
niet bereikt wordt. Het probleem situeert zich op het kruispunt: tijdens de spits is er duidelijke 
filevorming ter hoogte van de ovonde en dit vanuit de verschillende richtingen. 

Ten gevolge van deze filevorming treedt sluipverkeer op. Wie van de N60-Zuid komt, rijdt aan 
het kruispunt van de N60 met de Klossestaat via de Krekelstraat en Eedstraat, Hutsepotstraat 
en Campustraat naar het Technologiepark. 

Ander sluipverkeer rijdt via Merelbeke: in plaats van de R4 te volgen naar de N60 toe, wordt via 
Merelbeke of via Heerweg-Noord gereden, om de files aan de ovonde te ontwijken. Vanuit Sint- 
Denijs-Westrem wordt ook de Rijvisschestraat gevolgd richting technologiepark.” 

De te verwachten groei van het Technologiepark, de veel te autogerichte modal-split bij de 
medewerkers, de files op de ovonde die de aanleiding zijn voor het sluipverkeer door o.a. de 
Krekelstraat, Eedstraat, Hutsepotstraat en Campustraat, alsook de vaststelling dat deze zij 
ingang in de Tramstraat dubbel zoveel verkeer aantrekt als de hoofdingang, zijn elk op zich een 
reden om dit mobiliteitsprobleem aan te pakken. De combinatie van al deze redenen is hét argu-
ment om aan te dringen op een snelle oplossing.  Daarom menen wij dat het voortbestaan van 
het Technologiepark enkel kan verzoend worden met de kwetsbare functies er rond (wonen, 
onderwijs, zorg, enz.) als de zij ingang aan de Tramstraat wordt gesloten voor het woon-
werkautoverkeer.  

Argument 7) Differentiatie in de toegangen tot het Technologiepark 

In ons voorstel van oplossing voor het mobiliteitsprobleem maken wij een onderscheid tussen 
3 types verkeer van/naar en door het Technologiepark: 

a) Voor fietsers en voetgangers moeten er zo veel mogelijk (voor hen vrije) in- en uitgangen 
zijn aan meerdere zijdes van het Technologiepark. Alle bestaande in-/uitgangen mogen 
behouden blijven, maar moeten - waar nodig – wel aangepast worden om de veiligheid van 
deze zwakke weggebruikers te garanderen. Nabij, in of onder elk gebouw moeten er royaal 
veel goede fietsstallingen voorhanden zijn (m.a.w. op een stap verwijderd van elke 
werkplek). 
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Ook voor niet-werknemers, moet het Technologiepark onbeperkt (dus 24u/24 en 7 dagen 
op 7) met de fiets of te voet doorwaadbaar (en veilig) zijn. Dit impliceert o.a. dat scholieren 
van het Don Bosco college dwars door het Technologiepark kunnen fietsen, o.a. richting 
Heerweg-Noord. Vandaar ook het belang dat fietsers veilig kunnen oversteken aan de 
ovonde, de Tramstraat, de Heerweg-Noord, de brug van/naar Merelbeke, enz. ..   

b) Voor hulpdiensten, collectief + openbaar vervoer, minder validen en specifiek logistiek 
transport is er omwille van praktische, economische en/of veiligheidsredenen geen alter-
natief voor hun gemotoriseerde verplaatsingen. Het verkeer dat daadwerkelijk tot deze 
categorie behoort, moet toegang krijgen tot het Technologiepark via verschillend goed 
gecontroleerde in- en uitgangen. 
Ook voor dit transport wordt a priori geen enkele in-/uitgang geschrapt, voor zover het kan 
verzoend worden met garanties voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Hulp-
diensten moet elk gebouw kunnen bereiken. Het facilitair beheer en de daarmee gepaarde 
logistieke processen, moeten voor gans de site gecoördineerd, gecentraliseerd en geoptima-
liseerd worden met de bedoeling zo veel mogelijk verkeer te vermijden. Met uitzondering 
van minder validen, mag dit verkeer enkel “kort” parkeren op de site, nl. de tijd nodig om 
hulp te bieden, in- en uit te stappen en/of in- en uit te laden. 

c) Volgens de consequente toepassing van het STOP61-principe komt het autoverkeer (van 
werknemers, docenten, studenten, bezoekers, enz. ..) helemaal achteraan. In de Structuur-
visie 2030 (op p. 67) wordt er aan toegevoegd dat aan de auto een plaats wordt gegeven 
“voor wie deze onmisbaar is.” De in- en uitgang voor dit type verkeer van/naar het Techno-
logiepark moet hoofdzakelijk gebeuren via het hoger wegennet (dus de facto: via de R4) en, 
eventueel, in veel mindere mate via de N60 – maar in geen geval via de Tramstraat!  

Ontsluiting via R4 

Wij stellen vast dat de Structuurvisie 2030 wel als principe stelt dat de N60 geen primaire invals-
weg naar het centrum mag blijven, maar niet aangeeft hoe dat gerealiseerd kan worden – 
wetende dat dit niet verenigbaar is met de wijze zoals o.a. het Technologiepark zich thans 
ontwikkelt. Reeds in 2013 kwam Technum (Francis Vansina, e.a)62 op basis van de beschikbare 
gegevens tot het besluit: “Uit het lopende effectenonderzoek was intussen ook duidelijk 
geworden dat de nog ontwikkelbare oppervlakte aan functies onmogelijk zou kunnen afge-
wikkeld worden op de bestaande verkeersinfrastructuur (zelfs indien hieraan bepaalde 
verkeerstechnische aanpassingen zouden plaatsgrijpen).” 

                                                             
61 Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privévervoer, in volgorde van belangrijkheid 
62 zie p. 7, inleiding van het “Plan-MER Conceptvoorontwerp RUP nr. 148 
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Volgens ons is een rechtstreekse aansluiting van het Technologiepark op de grootstedelijke 
ring R4 onontbeerlijk (vermits aantakken op de E40 geen optie is, hoewel die snelweg paalt aan 
het Technologiepark). De figuren 7-6 en 7-7 op p. 112 van de kennisgevingsnota van het plan-
MER (13/05/2014) geven aan wat het beste ontsluitingsconcept is, namelijk het zgn. scenario 
“R4-B”.  

Zoals blijkt uit volgend schematisch plannetje worden de hoofdingang aan de ovonde en de zij-
ingangen aan de Tramstraat gesloten (X) voor het woon-werkautoverkeer. Wat ons betreft 
worden die in- en uitgangen echter niet gesloten voor fietsers, hulpdiensten, enz. die daar wel 
binnen en buiten mogen rijden. 

 
De nieuwe ontsluiting voor auto’s bevindt zich, volgens het scenario “R4-B”, in het noorden (via 
een brug van/naar de R4) en het noordwesten (van/naar de N60 maar dan noordelijker t.o.v. de 
ovonde). Dit wordt geïllustreerd in volgende schets63: 

 

                                                             
63 “Plan-MER Conceptvoorontwerp RUP nr. 148 ..”, p.371, figuur 1-111: Rijstrokenschema complex alternatief R4-B 
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Wij stellen vast dat – omwille van de nog aan te leggen weefstroken op de E40 (in beide 
richtingen tussen Zwijnaarde en St-Denijs-Westrem) en het verdwijnen van de oprit van de N60 
naar de E40 – er in 2018 een nieuwe oprit van de N60 naar de R4 richting Merelbeke zou aan-
gelegd worden zoals hierna is afgebeeld 64: 

 

Tot onze verbazing gaat het hier om precies dezelfde zone als in ontsluitingsscenario “R4-B” 
voor het Technologiepark, maar er is door AWV geen enkele poging gedaan om beide projecten 
te verzoenen en te integreren. Integendeel, de nieuwe oprit van de N60 naar de R4 richting 
Merelbeke (zoals nu ontworpen) sluit het ontsluitingsscenario “R4-B” uit, zoals getekend op 
p. 112 / figuur 7-7 van de kennisgevingsnota van het plan-MER (13/05/2014).  

Argument 8) Oplossing via insleuven en overspannen van E40 

De oplossing om zowel de oprit van de N60 naar de R4 als de ontsluiting van het Techno-
logiepark naar de R4 te realiseren zou misschien kunnen bestaan in het insleuven (of inkokeren) 
van de E40 met verlichting aan de zijkanten en overwelvingen waar dat opportuun is. Recent 
aangelegde snelwegen zijn nu al ingesleufd om de geluidsoverlast te beperken en om het omlig-
gende landschap zo weinig mogelijk te verstoren. 

De volgende afbeeldingen illustreren het concept. 

   

Uiteraard moet onderzocht worden of het technisch en praktisch haalbaar is om tegelijk de E17 
door een geboorde tunnel te laten lopen en de E40 in te sleuven en gedeeltelijk te overspannen. 
De plannen voor de overkapping van de Antwerpse ring en de voorbeelden in andere buiten-
landse steden kunnen daarbij een inspirerend voorbeeld zijn.  

                                                             
64 https://wegenenverkeer.be/werken/e40-en-r4-gent-weefstrook-en-nieuwe-oprit-naar-r4  
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Zie afbeeldingen hieronder: 

  

Onder voorbehoud van wat hierna is vermeld, zou overwogen kunnen worden om overwel-
vingen op de sleuf (of koker) te leggen waar de E40 langs woonwijken passeert en waar er nu 
bruggen liggen. Deze overwelvingen moeten toelaten om, eventueel via een rond punt, zowel 
het Technologiepark, de N60 als de wijk Maaltemeers te verbinden met de R4 in beide 
richtingen. 

Anderzijds weten wij dat er wordt gekozen voor het overkappen van korte delen snelweg omdat 
dit goedkoper is. Zo worden er kosten vermeden voor evacuatie en ventilatie. Wat dat laatste 
betreft, zullen wij zeer alert zijn. Indien blijkt dat het de bedoeling is om met ventilatoren de 
(verontreinigde) lucht uit de tunnelmond te blazen – zonder dat deze lucht eerst wordt 
gefilterd– dan vragen wij om niet toe te geven aan deze kortzichtige economische redenering.  

Wij hebben ook bedenkingen bij - en zelfs grote bezwaren tegen - een zgn. ‘Cut & Cover’. Het 
verschil tussen een Cut & Cover (links) en een boortunnel (rechts) blijkt uit de afbeelding hier-
onder: 

 

Een enorm groot nadeel bij een Cut & Cover is dat tijdens de werken alles wordt omgewoeld in 
een brede omgeving van de overkapping. De graafmachines werken in open lucht en er is de 
immense overlast voor de omwonenden van het aan- en afvoeren van aarde en bouwmaterialen 
met ontelbare vrachtwagens. Bij boortunnels wordt er gewerkt met één (of twee) aan- en 
afvoerpunt(en) die uiteraard zo ver mogelijk verwijderd zijn van woonwijken. Als de tunnels 
voldoende diep worden geboord, merkt men er bovengrond niks van. Er zijn dan ook zeer weinig 
onteigeningen nodig (volgens de informatie verstrekt door architect Dirk Coopman). 
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Synthese en besluit van voorstel 2 

Het voorstel zal er toe leiden dat de N60 geen primaire invalsweg meer hoeft te zijn. Alle 
bedrijventerreinen, met als belangrijkste het Technologiepark, worden ontsloten via de R4. Het 
woon-werkverkeer hoeft niet meer via de N60 te rijden, waardoor de N60 een secundaire 
invalsweg kan worden. Daarnaast beogen wij met dit voorstel een gevoelige verbetering van de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van de omliggende woonwijken. Ook kan de site Zwijnaarde III 
(Klaartestraat) rechtstreeks aantakken op de R4, want de bypass via Zwijnaarde II (ex-Domo) – 
zie ons voorstel 1  – is dan niet noodzakelijk. Maar wij spreken ons niet uit of het verkeers-
technisch wel opportuun is om de bedrijventerreinen Zwijnaarde III en II gescheiden te 
ontsluiten via de R4. Dit moet onderzocht worden. 

Op volgende luchtfoto visualiseren wij dit voorstel: 

 

Volgende afbeelding toont hoe een rond punt boven een snelweg er kan uitzien:  

 
Ook het knooppunt van de E40 in Wetteren lijkt sterk op dit concept. 

Een ander voordeel is dat de quasi alle bruggen over de E40 – er zijn er recent nog 2 bijgebouwd 
(een trambrug en een fietsbrug) – kunnen vervangen worden door overspanningen. Visueel is 
dat een hemelsbreed verschil. Kijken naar de R4 en Ringvaart wordt helemaal anders ervaren als 
de barrière van E40 minder zichtbaar en storend is. Zwijnaarde zal in dit voorstel geen oprit 
meer hebben naar de E40, maar daar staat tegenover dat de zowel de geluids- en visuele 
overlast als ook de luchtverontreiniging van de E40 sterk dalen. 
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Als de overkapping van de E40 evenwel niet onmiddellijk kan gerealiseerd worden, moet er 
wel dringend een keuze worden gemaakt: 

 ofwel krijgt het ontsluitingsscenario “R4-B” de prioriteit (boven de weefstroken op de E40) 
waardoor het Technologiepark vanaf 2019 (?) hoofdzakelijk via de R4 wordt ontsloten, 
waardoor de autobestuurders over een alternatief beschikken voor de Tramstraat die, 
vanaf dat ogenblik voor hen niet meer toegankelijk mag zijn, 

 ofwel komt er geen directe ontsluiting van het Technologiepark naar de R4, maar dan 
dient de in-/uitgang langs de Tramstraat voor woon-werk autobestuurders toch gesloten 
te worden en kan deze site niet verder groeien omwille van de beperkte ruimtelijke draag-
kracht van Zwijnaarde, die nu reeds overschreden is. 

Wij stellen vast dat de Structuurvisie 2030 wel als principe stelt dat de N60 geen primaire invals-
weg naar het centrum mag blijven, maar niet aangeeft hoe dat gerealiseerd kan worden – 
wetende dat dit niet verenigbaar is met wijze zoals o.a. het Technologiepark zich thans 
ontwikkelt. Met ons voorstel willen wij er voor zorgen dat de doelstelling inzake de N60 en dus 
ook minder sluipverkeer door Zwijnaarde wel wordt gehaald. 

--oOo— 

Voorstel 3:  Met de fiets (en te voet) veilig door Zwijnaarde en onder de N60

In ons 2e en 3e bezwaar wijzen wij op de barrière van de N60, die het dichtbevolkte deel van 
Zwijnaarde afsluit van de groenas 5 en van het Parkbos ten westen van de N60.  

Met gemiddeld 17.000 voertuigen per dag (6-22u) in beide richtingen, is de N60 in Zwijnaarde bijna 
even druk als de N43 (Kortrijksesteenweg) in St-Denijs-Westrem (cijfers 2013). Dit blijkt uit de 
oriëntatienota mobiliteitsplan De Pinte van 22/04/2016 ( http://www.depinteonderweg.be/wp-
content/uploads/2016/11/oriëntatienota_mobiliteitsplan_DePinte_RMC.pdf ).  

Volgende 4 bedenkingen nemen we mee in ons voorstel: 

1) Status van de globale mobiliteitsvisie Parkbosgebied 

Het Parkbos-project is gestart in 2008. Er werd een werkgroep ‘Mobiliteit’ samen gesteld. Van 
2009 tot 2012 was deze werkgroep niet actief. De provincie Oost-Vlaanderen liet in 2011 wel 
een raamplan opmaken met een globale mobiliteitsvisie voor het Parkbosgebied. Op 18/1/2013 
kwam de werkgroep ‘Mobiliteit’ bijeen. Er volgde in 2013 een update van de globale mobiliteits-
visie, maar nog geen finale goedkeuring. In april 2015 heeft het projectbureau Parkbos aan het 
studiebureau Traject gevraagd om het raamplan uit te breiden met een luik visie en doel-
stellingen. Tegelijk werd “een globale mobiliteitsvisie voor het Parkbos” ondergebracht in een 
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samenwerkingsovereenkomst “PGIGZ65” van 1/4/2011. Maar deze overeenkomst liep af op 
1/4/2017 zonder dat de resultaten van de mobiliteitsstudie werden bekend gemaakt. 

Op de planning 2013 van het Parkbos stond nochtans ingeschreven:  

“M6. Herinrichten van de N60 als groene boulevard:  Om de doorsnijdende werking van de 
N60 om te buigen tot een kwaliteit, is een herinrichting tot monumentale dreef nood-
zakelijk. In de voorstudies n.a.l.v. de opmaak van het RUP voor de groenpool Parkbos is er 
reeds een streefbeeld uitgewerkt voor de N60: dit voorzag ondermeer in een versmalling 
van de rijstroken en de aanplant van bomenrijen in de middenberm en in de zijbermen.”  

Er werd echter ook een opmerking bijgevoegd:  

“De vroegere 'streefbeeldstudie' voor de N60 heeft echter geen officieel statuut .. en de 
herinrichting van de N60 wordt door AWV als niet prioritair beschouwd.” 

In de oriëntatienota mobiliteitsplan De Pinte (p.35) wordt een voorstel uit de globale mobi-
liteitsvisie Parkbos van de Provincie geciteerd: 
“Aanpassen en implementeren streefbeeld N60: De rode draad dient te zijn het beveiligen en 
vlotter maken van de oversteekbewegingen voor zwakke weggebruikers, het opwaarderen 
van het openbaar vervoer (frequentie, doorstroming) langs de N60 vanaf De Sterre tot het 
knooppunt met de E17 in de Pinte en daar parkeergelegenheid aan te bieden. Deze openbaar-
vervoersas dient zowel Don Bosco als de Technologieparken als de portalen de Ghellinck en Den 
Beer te bedienen. Op deze wijze kan de N60 als een sterke structuurdrager worden uitgebouwd 
en wordt een deel van het milieuonvriendelijke autoverkeer doorheen het Parkbos weg-
genomen. Door het voorzien van een voldoende ruime parking aan het knooppunt met de E17 in 
de Pinte, kan deze duurzame trend nog worden versterkt.” 

Wij zijn het helemaal eens met hiervoor vermelde 2 doelstellingen, namelijk: 
 minder auto- (en vracht-) verkeer op de N60 in Zwijnaarde (en bijgevolg ook minder sluip-

verkeer door Zwijnaarde van/naar de N60) en 
 veiliger en vlotter de N60 oversteken voor zwakke weggebruikers (voetgangers en 

fietsers). 

Met dit voorstel “Met de fiets (en te voet) veilig door Zwijnaarde en onder de N60” sluiten wij 
ons aan bij de 2e doelstelling van de mobiliteitsvisie Parkbos. Ons voorstel past eveneens perfect 
binnen de Structuurvisie 2030, want veiliger fietsen is een voorwaarde om te komen tot “bicycle 
urbanism”66 ook vanuit Zwijnaarde. Bijgevolgd sluiten wij ons hiermee ook aan bij een uitgangs-
punt van de Structuurvisie 2030 voor de Zuidelijke strategische zone: “Door de aanleg van 
nieuwe fiets- ..routes realiseren we nieuwe verbindingen tussen de fragmenten van de 

                                                             
65 PGIGZ = Project Grote Infrastructuren Gent Zuid – later ook ‘Project bUZz’ genoemd. Op 1/11/2011 hebben de 
Vlaamse overheid (AWV), De Lijn, de stad Gent, Fluxys, TMVW, Eandis (later Synductis cvba), cvba Artevelde, 
International Real Estate Construction nv, UZ Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen (later aangevuld met W&Z nv 
en Inverde - de opleidingstak van Natuurinvest, het eigen vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos.) een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten over een gezamenlijk minder hinderplan en communicatieplan. De 
overeenkomst liep tot 1/4/2014, werd daarna verlengd met 1 jaar (tot 1/4/2015) en daarna nog eens tot 1/4/2017. 
66 Structuurvisie 2030, p. 67 en 113 “Gent is toe aan bicycle urbanism” + p. 101/102 “groenklimaatassen”.  
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Zuidelijke Mozaïek. Nieuwe ruimtelijke projecten krijgen een gezicht naar de versterkte fiets-
infrastructuur.” (p. 84, groen kader).  

Volgende afbeelding maakt duidelijk hoe een veilig fietspad, naast een drukke rijweg als de N60, 
er moet uitziet: de rode stroken zijn fietspaden en de voetpaden liggen er naast, nog verder weg 
van de rijweg. 

 

2) Mobiliteitsplan Gent – Strategische mobiliteitsvisie, gemeenteraad 29/09/2015 

Reden 1 bij bezwaar 2 betreft het ontbreken van oost-west hoofdfietsroute(s), dwars door 
Zwijnaarde, die voor de verbindingen moet zorgen tussen het randstedelijk knoopunt (= de 
terminus van tram 2 aan de bibliotheek) en de fietssnelwegen groenas 4 en 5 (en het reeds 
bestaande Parkbos). 

In de Strategische mobiliteitsvisie (versie 29/09/2015) lezen wij op p. 99 een historische 
verklaring: “Randstedelijk gebied: Door het routeconcept met de radiale routes naar het stads-
centrum uit ’93, lag de focus binnen dit gebied minder op de tangentiële67 verbindingen, buiten 
het centrum. Het latere BFF68 bood hier wel een aanvulling op en zorgde voor kwalitatieve fiets-
infrastructuur op assen die niet noodzakelijk op hoofdroutes gelegen zijn. Toch blijven hier nog 
missing links binnen dit gebied bestaan die momenteel nog niet opgenomen zijn binnen het fiets-
routenetwerk.” In de tabel op p.100 is er toegevoegd “Belang van tangentiële verbindingen, 
zeker in de zuidelijke mozaïek”.  Op een weinig precieze kaart op p.104 zien wij een stippellijn 
die zeer schematisch 1 tangentiële oost-west fietsroute door Zwijnaarde voorstelt. Zie hier-
onder. 

 
                                                             
67 Tangentieel betekent hier dat twee plaatsen buiten het stadscentrum rechtstreeks met elkaar zijn verbonden, 
zonder het centrum zelf aan te doen. Tangentieel staat tegenover radiaal. 
68 BFF = Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk 
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Vermits er geen volwaardige oost-west fietsroute bestaat in Zwijnaarde, is dit een missing link. 
Bovendien menen wij dat er 2 oost-west fietsassen nodig zijn (dus 1 meer dan getekend op de 
kaart!  

3) Structuurvisie 2030 versus verkeersleefbaarheidsplan Zwijnaarde 1997/1999 

Wij verwijzen opnieuw naar p. 115 van de Structuurvisie 2030 en citeren: “De hoofdfietsroutes 
die hiervoor moeten instaan, hebben dezelfde kwaliteiten als de fietssnelwegen en worden dan 
ook indien mogelijk gescheiden van gemotoriseerd verkeer. Ze kunnen ook een meer ontsluitend 
karakter hebben. ... Kernen die hierbij in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld … Zwijnaarde.” 

Op p. 116 gaat het verder, “aanvullend”, over een “fijnmazig ontsluitend en verbindend groot-
stedelijk fietsnetwerk” met “snelle tangentiële verbindingen aan de stadsrand”, die “plekken met 
functies op stadsregionale schaal rechtstreeks ontsluiten”. Als voorbeelden worden de werk-
locaties genoemd, o.a. de “bedrijventerreinen Zwijnaarde I (Eilandje Zwijnaarde), Guldensporen-
park Merelbeke, Eandis Melle, Maaltebruggepark Sint-Denijs, Technologiepark Zwijnaarde, 
Ghelamco-arena, The Loop.” 

De Structuurvisie 2030 geeft niet concreet en specifiek voor Zwijnaarde aan waar precies de 
(hoofd)fietsroutes zijn gesitueerd. Bij gebrek aan recentere informatie grijpen wij terug naar het 
“Verkeersleefbaarheidsplan Zwijnaarde van mei 1997” (VLP), waarvan de eindversie werd goed-
gekeurd in de Gentse gemeenteraad van oktober 1999. 20 jaar geleden al vond de stad Gent dat 
veilig fietsen op de oost-west as(sen) door Zwijnaarde een prioriteit was. 

Het verschil met de Structuurvisie 2030 is dat het VLP wel hard maakt welke oost-west fiets-
routes in Zwijnaarde dringend veiliger moesten worden (zie citaten uit het VLP): 
 de as della Faillelaan – Tramstraat : “aanliggende of zelfs vrijliggende verhoogde fietspaden 

zijn hier een noodzaak” 
 ontsluiting Don Bosco Instituut voor fietsers: “Ontsluiting richting Merelbeke: Bollebergen – 

oversteek Grotesteenweg-noord … doorheen Campus RUG naar Tramstraat en verdere door-
steek naar Hutsepotstraat.” 

 de as Dorpsstraat – Hutsepotstraat – Ryvisschestraat: “teneinde de relatie naar Hutsepot en 
verder Rijvisschestraat te beveiligen voor fietsers is deze route belangrijk als intergemeen-
telijke verbinding en alternatief voor de Tramstraat”  

 de aansluiting Krekelstraat – Klossestraat:  “Er wordt hier bijgevolg geopteerd voor een 
rotonde waarop ook fietsers op een veilige manier de N60 moeten kunnen kruisen. … De 
Krekelstraat wordt uitgekozen als drager van de fietsverbindingen richting St-Denijs-
Westrem en De Pinte (via de Klossestraat). De Krekelstraat wordt beschouwd als een lande-
lijke verbindingsweg en heeft dus een verkeersfunctie. Het leiden van de fietsroute 
Zwijnaarde – De Klosse – De Pinte langs de Krekelstraat, is enkel verkeersveilig indien wordt 
voorzien in vrijliggende of verhoogd aanliggende fietspaden.” 
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In het VLP van 1997/1999 werd wel een voorbehoud gemaakt: “De hier voorgestelde maat-
regelen vergen een uitvoeringsperiode van enkele jaren, zowel om een budgettaire spreiding als 
verdeelsleutel voor de realisatie van alle verkeersleefbaarheidsplannen mogelijk te maken. 
Bedoeling is om binnen de termijn 2001-2005 de opties te realiseren.” 

Nu, in 2017, blijkt dat er nog steeds geen vrijliggende of verhoogd aanliggende fietspaden, noch 
fietsveilige rotonden, zijn aangelegd op de Tramstraat, Dorpsstraat - Hutsepotstraat – Ryvissche-
straat en Krekelstraat – Klossestraat.  

4) Landschapsvisie voor het gebied Rijvissche69 en trage wegen 

In het kader van het landschapsvisie Rijvissche wordt er een vrijliggende fietspad aangekondigd, 
als alternatief voor de Rijvisschestraat. Dit fietspad zal de Oude spoorwegbedding (groenas 5) 
verbinden met de N60 (Ovonde| Grotesteenweg-Noord), via een route op 120 m. ten zuiden 
van het Don Bosco college.  

De stad Gent heeft een voorkeur voor het tracé bepaald, zoals hierna is afgebeeld (rode 
stippellijn):  

 

Wij juichen dit idee toe, maar het gaat over een lengte van ca. 950 m, op een totale afstand van 
ca. 3 à 4 km om dwars door Zwijnaarde te fietsen. 

Wij waarderen het dat er 29 bestaande trage wegen zijn geïdentificeerd en dat deze wegen met 
een kaart en naambordjes als netwerk worden voorgesteld. Wat echter ontbreekt, hebben de 

                                                             
69 Aangenomen door het college van burgemeester en schepenen in vergadering van 26 oktober 2017 
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kernleden van het OPZw net voor de wijkbeurs in Zwijnaarde van 04/02/2017 gemeld aan het 
stadsbestuur: “Bij het gedeeltelijk open stellen van de Ghellinck is het voor OPZw essentieel en 
prioritair om een fiets- en voetweg aan te leggen tussen de Gebuurtestraat en de Hutsepot-
straat, bij voorkeur zo veel mogelijk door het bos. Voor alle trage wegen in de omgeving wordt 
er immers verwezen naar het portaal de Ghellinck. Deze fiets- en voetweg is een onmisbare 
schakel in het trage wegen netwerk van Zwijnaarde.” 

Synthese en besluit van voorstel 3 

Wij stellen voor om op minstens 2 oost-west assen (Dorpsstraat – Hutsepotstraat enerzijds, 
Eedstraat - Krekelstraat – Klossestraat anderzijds) vrijliggende fietspaden, zoniet aanpalende 
fietspaden aan te leggen. Als er parkeerplaatsen langs de straat verdwijnen door de aanleg 
van fietspaden, moet ook een oplossing aangereikt worden, bv. door middel van kleine buurt-
parkings. 

Tussen de Krekelstraat, de Gebuurtestraat en de Hutsepotstraat vragen wij de aanleg van een 
trage weg. Ook de Gebuurtestraat zelf heeft het potentieel om een fietsstraat te worden, mits 
er een fietspad en veilige doorsteek onder de N60 worden aangelegd. 

Een fietsnetwerk in Zwijnaarde zal slechts verbindend zijn als ook de barrière van de N60 wordt 
weggewerkt. Kruispunten op de N60 tussen De Pinte en de Ringvaart worden nu hoofdzakelijk 
met verkeerslichten geregeld. Wij stellen voor om de kruispunten als rotondes aan te leggen, 
waarbij de principes die bij de heraanleg van het verkeersknooppunt De Sterre zijn gehan-
teerd de inspiratie vormen. Deze zijn o.a. de zgn. turborotonde voor wagens, de duidelijke 
signalisatie en markering, het verplicht voorsorteren van voertuigen, de wijze waarop fiets-
paden de aansluitende straten kruisen en vooral de veilige oversteek van fietsers en voet-
gangers via een tunnel. Het Agentschap wegen en verkeer (AWV) heeft op een klankbordgroep 
Parkbos aangegeven de ovonde (Grotesteenweg-noord, aan het Don Boscocollege) in die zin te 
willen heraanleggen. Zie afbeelding hieronder: 
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Wij wijzen er echter op dat er nog 3 kruispunten zijn op de N60 die moeten aangepakt 
worden: Tramstraat, Hutsepotstraat – Rijvisschestraat en Krekelstraat – Klossestraat. Voor het 
laatste kruispunt, werd in het VLP 1997/1999 al geopteerd voor een rotonde. Ten slotte vragen 
wij ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers op de Adoplphe della Faillelaan 
en de Tramstraat. 

Volgende afbeeldingen geven weer wat wij bedoelen met veilige oversteekplaatsen aan de N60 
en de Tramstraat: 

  

      

Vermits Gent expliciet kiest voor “bicycle urbanism” moet de fiets een evidente en veilige 
keuze zijn voor wie in Zwijnaarde school loopt, voor wie in Zwijnaarde werkt en ook voor het 
woon-werkverkeer dat dwars door Zwijnaarde rijdt in alle richtingen. 

--oOo—  

CONCLUSIES EN VRAGEN
 
Met onze 12 bezwaren en 3 voorstellen geven wij een Zwijnaardse insteek die nu in de Structuurvisie 
2030 {Ruimte voor Gent} ontbreekt. Wij vragen dat het ontwerp van Structuurvisie 2030 wordt aan-
gevuld met Zwijnaardse ideeën vooraleer de Gentse gemeenteraad de tekst in het voorjaar van 2018 
definitief vaststelt. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Getekend: zie namen, adressen en handtekeningen op bijgevoegde lijst 
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Bijgevoegd:  
1. Handtekeningenlijst 
2. afdruk van de PowerPointpresentatie “De toekomst van Zwijnaarde – in kader van de Structuurvisie”  
3. artikel in de dorpskrant van Zwijnaarde “De Kiosk” nr. 43 onder de titel “Is er Ruimte voor 

Zwijnaarde?” 
 
N.a.v. het opstellen van dit bezwaarschrift is de kiem gelegd van een burgerbeweging onder de naam 
“toekomstzwijnaarde”. In minder dan 2 maanden werden volgende initiatieven genomen: 

 het verspreiden van beelden en filmpjes, die o.a.  werden getoond en toegelicht tijdens de 
OPZw vergadering van 24/10/2017 en die ook te bekijken zijn op de website 
http://www.toekomstzwijnaarde.be/ of  
http://peterprovenier.wixsite.com/toekomstzwijnaarde  

 acties via sociale media, o.a. “Wij hebben ook luchtwegen” te bekijken op 
https://www.facebook.com/toekomstzwijnaarde/  
- lees ook de oproep: “Dwars door Zwijnaarde lopen 2 snelwegen (de E17 + de E40 | en het 
knooppunt Zwijnaarde) en 1 grootstedelijk ringweg (de R4-buitenring). Dat is samen goed voor 
14 rijstroken, waar  250.000 voertuigen per dag over rijden. Met de weefstroken er bij worden 
het binnen 1 à 2 jaren zelfs 16 rijstroken. Daarnaast is er ook de N60, de N469 en het sluip- en 
vrachtverkeer door dwars door de woonwijken omdat de bedrijventerreinen (nog) niet op de R4 
zijn aangetakt. En dus is het nodig om de nieuwjaarstoespraak 2017 van de burgemeester in 
herinnering te brengen: “De belangrijkste wegen zijn immers onze luchtwegen” vertelde Daniël 
Termont. “Alles laten zoals het is, zou misdadig zijn.” voegde hij er aan toe. Dat waren wijze 
woorden. Maar geldt dat ook voor Zwijnaarde? Help ons het stadsbestuur er van te overtuigen 
dat de inwoners van Zwijnaarde ook luchtwegen hebben. Maak filmpjes waarin u allen duidelijk 
zegt voor de camera "wij hebben ook luchtwegen !" Mail mij uw filmpjes. De mooiste worden 
aan elkaar gekleefd in een collage. Doe het voor uzelf, uw buren, kinderen en kleinkinderen.” 

 mails naar scholen, ouderraden, verenigingen, beleidsparticipatieve organisaties in Zwijnaarde 
en naar Gentse en Antwerpse burgerbewegingen die zich inzetten voor snel- en ringwegen 
onder de grond (Viadukaduk, Ringland, Ademloos en stRaten-generaal) waarbij wij telkens 
hebben verwezen naar de film van Dirk Coopman, architect en docent aan de KUL,  te bekijken 
op voormelde websites en op Vimeo: https://vimeo.com/243364659 . 

Correspondentie adres: 
Peter Provenier 
Klaasbulkstraat 5 
9052 Zwijnaarde 
peter.provenier@telenet.be 
 


