
 

 
Verslag Overlegplatform Zwijnaarde 19/11/2019 
 

 

Op de agenda staan volgende punten : 

- Goedkeuring vorig verslag (15/10/2019) 
- Parkeerstudie Zwijnaarde en evaluatie verkeersdrempels in de  Klossestraat & 

Rijvisschestraat : Peter Vansevenant. 
- De kerngroep van het OPZw : voorstelling leden en plannen voor de komende 

vergaderingen. 
- Verkenning van de uitdagingen en mogelijkheden van een wijkmobiliteitsplan in 

Zwijnaarde : Lieven Symons. (Gents MilieuFront) 
 

1. Goedkeuring verslag OPZw vergadering van 15/10/2019. 

Er worden geen opmerkingen geuit, en daarom wordt het verslag goedgekeurd.  

 

2. Resultaten parkeeronderzoek voorjaar 2019 versus parkeeronderzoek voorjaar 2017. 

Peter Vansevenant (Mobiliteitsbedrijf Stad Gent) krijgt het woord.  

Het Mobiliteitsbedrijf heeft op een doordeweekse werkdag 4 april 2019, drie opnames verricht 
(10u ; 15u en 19u) van de bezetting  van de parkeerplaatsen in Zwijnaarde centrum. In 2017 
werd een gelijkaardige telling uitgevoerd. Er zijn 1860 parkeerplaatsen beschikbaar. 
Bollebergen werd deze keer meegeteld. De Joachim Schayckstraat, Nieuwescheldestraat en 
Hulststraat werden niet opgenomen want daar kon men tijdelijk niet parkeren. 

De resultaten voor de globale bezettingsgraad (in %) op de drie tijdstippen wijken weinig af van 
de resultaten in 2017 : 

   Tijdstip  2017  2019 

   10u.  39%  39%  

   15u.  37%  41% 

   19u.   47%  47% 

Hieruit blijkt dat de GLOBALE bezettingsgraad niet hoog is ; de impact van de bewoners is wel 
relatief hoog (‘s avonds het hoogst). 

Tot de zones met hoge parkeerdruk behoren : 

Overdag : Bollebergen ; de omgeving parking Jan Sonnevillestraat en de omgeving van het 
kruispunt Tramstraat / A. della Faillelaan / Heerweg-Noord 

s’Avonds : Hertooiebos ; de omgeving parking Jan Sonnevillestraat ; Hutsepotstraat / Remi 
Vlerickstraat ; Dorpstraat 

Voor wat betreft de omgeving van de tramhaltes: in Ter Linden staat het eerste deel vol, 
verderop naar de Hekers toe staan geen geparkeerde auto’s. Ook de parking van de sporthal 
wordt weinig gebruikt (door pendelaars). Wel zijn er klachten van bewoners over foutparkeren. 
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Er bestaat de mogelijkheid om hier éénzijdig parkeren in te voeren of extra plaatsen te voorzien, 
voorbehouden voor gehandicapten. 

Aan de tramhalte “Molen” en omgeving is de parkeerdruk overdag groot. 

De verschillen tussen 2017 en 2019 zijn dus vooral de hoge parkeerdruk in Bollebergen en rond 
het kruispunt Heerweg-Noord-A. della Faillelaan-Molen. 

Wat zal de toekomst bieden na het bouwen van de centrale parkeertoren in het 
Technologiepark en het invoeren van betalend parkeren aldaar ? 

De parkeertoren zal geen extra parkeerplaatsen opleveren op het Technologiepark. De 
bedoeling is het wild parkeren in de bermen aldaar aan te pakken. Er verdwijnt ook een 
tijdelijke maaiveldparking tussen de AA-Tower en Ablynx. 

Het betalend parkeren in het Technologiepark zal niet voor iedereen zijn. Bedrijven aldaar 
zullen een aantal “vaste” plaatsen hebben. Werkgevers zullen ook parkeerplaatsen kunnen 
huren voor hun medewerkers of bezoekers. Verder wil de UGent een auto-remmend beleid 
voeren. Er wordt geschat dat de parkeertoren in 2021 zal klaar zijn. Het Mobiliteitsbedrijf 
verwacht dat werknemers van het Technologiepark die moeten betalen voor een parkeerplaats 
op dat bedrijventerrein, een plaats zullen zoeken in de woonstraten rond het Technologiepark. 
Eerdere ervaringen leerden dat mensen soms bereid zijn om vrij ver te stappen van een gratis 
parkeerplaats naar hun bestemming. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bewoners die gewoon 
waren om dicht bij hun woning parkeerplaats te vinden en op een bepaald moment wat verder 
moeten stappen. Deze bewoners ervaren een relatief korte afstand tussen hun parkeerplaats 
en hun woning vaak als een probleem.  

Op de meeste plekken in Zwijnaarde zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar op 
aanvaardbare loopafstand van de woningen.  

Momenteel voorziet het Mobiliteitsbedrijf geen bijkomende maatregelen.  
In principe zou als bijkomende maatregel kort parkeren kunnen worden ingevoerd bij specifieke 
clusters. Nieuwe zulke clusters zijn op korte termijn niet voorzien.  Het Mobiliteitsbedrijf wil 
immers gelijkaardige criteria toepassen over het hele grondgebied van de stad bij het bepalen 
van een cluster waar kortparkeren wordt ingevoerd (het ‘gelijkheidsbeginsel’). Daarom is de 
Stad eerder terughoudend om blauwe zones in te voeren. Een regime van kort parkeren voor 
individuele bestemmingen (bv 1 winkel) wordt niet overwogen, enkel in clusters. Nieuwe 
maatregelen kunnen zich opdringen in een globale aanpak in het kader van het invoeren van 
betalend parkeren in het Technologiepark. Voor deze problematiek zal dan een werkgroep 
worden opgestart. De Stad wil in die werkgroep samen met de mensen van Zwijnaarde 
onderzoeken welke parkeermaatregel(en) best worden ingevoerd. Dit zal proactief gebeuren 
vooraleer eventuele parkeerproblemen zich stellen zodat eventuele problemen zeer snel 
kunnen worden aangepakt. 

 

3. Evaluatie verkeersdrempels Klossestraat en Rijvisschestraat. 

Metingen in de Klossestraat tonen aan dat de gemiddelde snelheid er sinds de plaatsing van de 
verkeerskussens 51 km/u bedraagt, daar waar dit vroeger 60 km/u was. Ter hoogte van de 
Heistraat werden 40 overstekende fietsers geteld in het ochtendspitsuur, wat beduidt dat de 
Heistraat toch een relatief druk bezette fietsroute is (vanuit De Pinte) en een veilige oversteek 
daar noodzakelijk is. Er kan bekeken worden of het wegnemen van de rijbaankussens NA het 
oversteekpunt samen met het plaatsen van een middenberm afsluiting (paaltjes) toelaat om 
één rijbaankussen weg te nemen. 

In de Klossestraat ter hoogte van de fietsdoorsteek aan de Oude Spoorweg tonen de metingen 
uit 2018 aan dat de gemiddelde snelheid 46 km/u was richting N43 en 38 km/u richting N60. 
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Wat betreft de Rijvisschestraat, deze werd onderdeel van de zone 30. De snelheidsremmers 
werden onder meer daarom verplaatst naar het begin van de zone 30, waardoor ook de 
overlast gedaald is voor de omwonenden. Door de Rijvisschestraat passeert veel doorgaand 
verkeer. In het wijkmobiliteitsplan kan nagedacht worden over de vraag of dat wenselijk is, en 
zo niet, hoe dat kan worden tegengegaan.  

 

Opmerkingen vanuit het Overlegplatform:  

Ivm de verkeersdrempels aan Klossestraat/ Heistraat zou er moeten worden gecontroleerd of 
de drempels reglementair geplaatst zijn (liggen te dicht bij het kruispunt) en er zou naar 
alternatieven moeten worden gekeken, zoals flitspalen of versmallingen. 
Ook is het nieuwe fietspad is terug aan het verzakken omdat de automobilisten over het 
fietspad rijden om de drempels te vermijden. 

 

 

4. Mobiliteitsstudie Zuidelijke Mozaïek. 
 
Er loopt een mobiliteitsstudie over de zuidelijke mozaïek (van bedrijvensites). Het betreft hier 
vooral de sites Eiland, Domo, Klaartestraat , Ardoyen, Gent Zuid I (omgeving van Ghelamco) ; in 
mindere mate The Loop en UZ. 
 
 

 

 

 

De bedoeling is om op een strategisch niveau te bekijken welke alternatieven kunnen worden 
ontwikkeld voor een goede bereikbaarheid en dan vooral welke alternatieven voor het 
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“solorijden” en hoe die die alternatieven kunnen tot stand komen. De algehele studie zal in 4 
fases verlopen over een periode van ongeveer anderhalf jaar : 

a. Inventarisatie (wordt momenteel afgewerkt). 
b. Onderzoek naar multimodale alternatieven. 
c. Verfijnen van het onderzoek naar multimodale alternatieven. 
d. Synthese. 

Met de inventarisatie werden bereikbaarheidsprofielen opgesteld voor zowel fiets en 
voetgangers, openbaar vervoer en gemotoriseerd vervoer. Voor elk van deze 
mobiliteitsgroepen werd de huidige infrastructuur, de knelpunten en de planningscontext 
geïnventariseerd. Onderstaande  schema’s geven een beeld van de knelpunten voor de drie 
afzonderlijke mobiliteitsgroepen.  
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Verder werden mobiliteitsprofielen opgesteld, rekening houdend met het aantal werknemers en 
bezoekers, de werkregimes, de vervoerswijze, de herkomst van de werknemers en een 
doorrekening van het extra verkeer. 
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Hierboven staat de inventarisatie van het aantal werknemers per (deel)site. 

De studie onderzoekt ook waar sluipverkeer optreedt. Dit kan een belangrijke input leveren aan het 
wijkmobiliteitsplan. Als men doorgaand verkeer uit bepaalde straten weert, bestaat de 
mogelijkheid dat die wagens een andere (sluip)route opzoeken. Dat kan uiteraard niet de bedoeling 
zijn en moet steeds goed worden onderzocht.  

Het OPZw wenst verder op de hoogte gehouden te worden van deze studie. Het Mobiliteitsbedrijf 
is bereid om op een later moment de stand van zaken van de studie te komen toelichten.  
De aanwezigen stellen dan een aantal vragen en opmerkingen.  

Er wordt geopperd dat veel appartementen worden bijgebouwd rondom of in de buurt van de 
Ovonde. Dit veroorzaakt een nood aan parkeerplaatsen voor bewoners. Peter Vansevenant 
beklemtoont dat wegens de hoge kostprijzen veel (toekomstige) bewoners afzien van de aanschaf 
van parkeermogelijkheid en dat er momenteel geen instrument voorhanden is om een bewoner te 
verplichten een parkeerplaats te kopen.  Dit betekent dat zij net zoals andere bewoners gratis op 
straat kunnen parkeren rond de ovonde.  

In de Remi Vlerickstraat worden vele huizen nu ingenomen door jonge gezinnen, die elk één of twee 
auto’s bezitten. Er wordt daarom gevraagd om bewonerskaarten in te voeren. Dit kan wel, maar 
verhoogt niet het aantal beschikbare plaatsen. Tevens is het aantal bewonerskaarten beperkt tot 2 
en zijn er gezinnen met 3 of 4 auto’s. Er wordt op gewezen dat alle maatregelen zowel voor- als 
nadelen hebben. Men moet daar zeer goed bij opletten voor de invoering.   

De Isabella van Oostenrijkstraat  staat na 17u vol met auto’s van bewoners. Er wordt gevraagd of 
de parking (met kiezels) in de Heerweg-Noord voorlopig is. Daar staan wel dagelijks 20 à 25 auto’s. 
Dit is een braakliggend terrein, eigendom van De Lijn en gebruikt tijdens de aanleg van de tramlijn. 
Het ligt niet in de intentie dat De Lijn dit terrein behoudt. Verder is de maatschappij “Woning Gent” 
geïnteresseerd om dit terrein aan te kopen voor sociale woningbouw in het kader van de 
renovatieplannen voor Nieuw-Gent. Hier ook is de conclusie dat de overdruk veelal te maken heeft 
met bewoners. 
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Er wordt gemeld dat auto’s in de Klossestraat / Heistraat frequent over het fietspad rijden om de 
rijbaankussens te omzeilen. Dit leidt tot verzakkingen in het (nieuw aangelegde) fietspad. Er wordt 
gevraagd of paaltjes kunnen worden geplaatst of een ander snelheids-remmend systeem kan 
worden voorzien omdat vrachtverkeer daar veel lawaai en trillingen veroorzaakt.  Peter 
Vansevenant antwoordt dat andere optiekeuzes beperkt zijn :  

- Ofwel een volledig verhoogd kruispunt. Dat veroorzaakt echter ook lawaaihinder voor 
omwonenden. 

- Ofwel verkeerslichten, met als nadeel dat fietsers vaak niet wachten tot het groen is voor 
de fietsers waardoor auto’s daarna nutteloos stilstaan. 

- Ofwel enkel een verkeerskussen in de rijrichting met plaatsing van paaltjes in het midden 
van de rijbaan. Dit kan maar als de breedte va de weg dit toelaat. Momenteel onderzoekt 
het Mobiliteitsbedrijf deze mogelijkheid. 

- Permanente flitspalen worden enkel geplaatst op kruispunten met een zeer hoge 
onveiligheid, dus waar veel kans is op ongevallen. 

Het invoeren van wegversmallingen is geen optie in de Klossestraat daar dit een verbindingsweg is 
met Sint-Denijs-Westrem.  Wegversmallingen zijn enkel mogelijk in woonwijken. 

Zowel in de Heistraat als de Putstraat mag momenteel 70 km/u worden gereden. De maximum 
snelheid zal worden herleid naar 50 km/u. Zo ook in de Hondelee.   

Er wordt geopperd om minder appartementsgebouwen te bouwen in woonwijken. Dit is een 
opmerking voor ruimtelijke ordening. Er wordt echter aangespoord tot verdichting om de vrije 
ruimte te behouden. Evenzo is de kans op gebruik van fiets en openbaar vervoer groter door korter 
bij en meer geconcentreerd wonen. 

Een bewoner wijst op de parkeerproblemen in de bocht van de Heerweg-Zuid naar Zevergem toe. 
Er wordt veel op het fietspad geparkeerd en dat is daar ook in heel slechte staat. Er zullen paaltjes 
komen in de berm om het fietspad te vrijwaren. Tevens is de (verhoogde) heraanleg van het 
fietspad momenteel in studie. 

Een laatste vraag betreft het fietspad op de De Pintelaan, in de aanloop van de fietsbrug aldaar. 
Waarom wordt dit niet een twee-richtingsfietspad, terwijl nu één richting dood loopt. Ook dit is 
momenteel in studie, samen met het centrale fietspad verder in de De Pintelaan. 

 

5. De kerngroep van het OPZw. 

De vraag naar nieuwe leden voor de kerngroep bleef niet onbeantwoord. De kerngroep zal om 
de drie jaar opnieuw worden samengesteld. De kerngroep bestaat uit 12 leden en moet een 
weerspiegeling zijn van de Zwijnaardse bevolking. De kerngroep wil zorgen voor een draagvlak 
in Zwijnaarde en moet zowel thema’s en vragen onderling overleggen als de vergaderingen 
voorbereiden, in samenspraak met de wijkregisseurs. Enkele vroegere leden, Arthur De Decker, 
Dennis Nevejans en Daniel Vander Mersch stoppen omwille van diverse redenen. Er worden 
nieuwe gezichten verwelkomd om zo tot een totaal van 12 leden te komen, 4 dames en 8 heren. 
Het zijn : 

 
Evelien Alenus  : alenuseve@gmail.com  
Jean-Pierre Blondeel   : jean.blondeel@gmail.com  
Steven Claus  : steven.claus2@telenet.be  
Miet Crabbé   : mietcrabbe@gmail.com  
Jacqueline Courtyn van de Voorde  : racourtyn@skynet.be  
Mike De Brie  : mike.debrie@scarlet.be 
Lieven De Wilde  : lieven.dewilde@telenet.be  
Rika Heijse  : rika.heijse@telenet.be 
Koen Neirynck  : koenneirynck77@hotmail.com  

mailto:alenuseve@gmail.com
mailto:jean.blondeel@gmail.com
mailto:steven.claus2@telenet.be
mailto:mietcrabbe@gmail.com
mailto:racourtyn@skynet.be
mailto:lieven.dewilde@telenet.be
mailto:koenneirynck77@hotmail.com
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Peter Provenier  : peter.provenier@telenet.be  
Tom Solomé  : tom_soleme@hotmail.com  
Tom Van Wynsberge  : tom.van.wynsberge@telenet.be 
 
Wijkregisseurs (Stad Gent) : 
Ann Manhaeve : Ann.Manhaeve@stad.gent  
Katelijne Van den Brande : Katelijne.VandenBrande@stad.gent  
 

6. Wijkmobiliteitsplan. 

Voor deze topic wordt het woord verleend aan Lieven Symons (GMF en stedenbouwkundige).  

Het GMF is een politiek onafhankelijke milieuvereniging actief in Gent en omgeving. Het GMF 
streeft naar een duurzame samenleving die rekening houdt met de huidige generaties, zonder 
die van de toekomst in de weg te staan. De expertise van GMF situeert zich vooral bij 
milieuthema’s en stedelijke mobiliteit. Het GMF wil informeren en het beleid aansturen via 
gesprekken. 

Op 19/06/2019 werd aangekondigd dat een wijkmobiliteitsplan zal worden opgesteld voor een 
tiental wijken. Het doel hiervan is de voetgangers- en fietsmobiliteit te verbeteren door een 
vlotte doorstroming, een autoluwe kern en het leiden van zwaar verkeer langs wegen die 
daartoe in aanmerking komen. De wijken Dampoort/Heilig Hart, Oud-Gentbrugge en 
Zwijnaarde komen eerst aan bod voor een wijkmobiliteitsplan. Het objectief is dit plan uit te 
rollen in 2022/2023. Het GMF helpt buurtcomités hierbij met hun methodiek om goede 
oplossingen uit te werken voor verkeersleefbaarheid versus duurzame mobiliteit versus 
bereikbaarheid. Maar ook luchtkwaliteit is een belangrijk aspect, evenals waterinfiltratie in de 
bodem en hittebescherming. 

Als bewoners moeten we ons hierbij afvragen wat belangrijk is in een (woon)straat en het doel 
is de straat hiertoe zo in te richten. De methodiek bestaat erin om vanuit wensen en frustraties 
te evolueren naar strategieën. Aangezien niet alles haalbaar is, zullen keuzes moeten gemaakt 
worden. Aandacht gaat hierbij ook voor vergroening, het creëren van ontmoetingsruimtes, het 
bedenken van slimme rijrichtingen om ruimte vrij te maken en publieke ruimtes als 
gemeenschappelijke deler in te richten.  

Er werd reeds een ontwerp potentieplan en een frustratieplan opgesteld met de effecten van 
bovenlokale functies, snelwegen sluipverkeer,… Een van de belangrijkste punten is inderdaad 
het zoeken van een oplossing tegen het sluipverkeer.  

Een eerste aanzet tot conclusies is : 

- Alle bedrijven rond de snelwegen moeten aansluiten op de snelwegen (R4, E40, E17). 
Momenteel veroorzaken zij veel sluipverkeer door Zwijnaarde, zowel in oost-west als 
in noord-zuid richting. Door het vele verkeer ontstaan op meerdere kruispunten 
gevaarlijke situaties en problemen met doorstroming. 

- Creëren van “bos”straten : ruime straten die redelijk verkeersluw zijn moeten anders 
worden ingericht , met bijkomende functies. 

- De Hutsepotstraat wordt gezien als centrale as omwille van de aanwezigheid van 
zorgcentra en scholen. 

- Er moeten meer linken komen met het Eilandje. 
- In Zwijnaarde heb je belangrijke groene zones (Parkbos, Scheldeoever), waaraan een 

fietsnetwerk is gekoppeld. De verbindingen tussen deze groene zones en de kern van 
Zwijnaarde worden best versterkt. 

- De zone Zonnebloem-Hekers met een park, de eindhalte van de tram, de bib … vormt 
een belangrijke ontmoetingsplek. De tramhalte/tramlijn vormt daarbij een belangrijke 
verbinding tussen Zwijnaarde en het centrum van Gent. 

- Hoe zorgen we ervoor dat doorgaand verkeer op de gewestwegen blijft ?  

mailto:peter.provenier@telenet.be
mailto:tom_soleme@hotmail.com
mailto:tom.van.wynsberge@telenet.be
mailto:Ann.Manhaeve@stad.gent
mailto:Katelijne.VandenBrande@stad.gent
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De timing welke GMF vooropstelt is als volgt : 

- 19/09/2019 was kennismaking van GMF met Zwijnaarde   
- 09/10 was fietstocht door Zwijnaarde om problematiek ter plaatse vast te stellen. 
- 19/11 (vandaag dus) eerste werksessie, info naar de bewoners en voorstelling project. 
- 10/12 tweede werksessie : input van de bewoners samenbrengen (inventarisatie) 
- 04/02/2020 derde werksessie  : dromen verbeelden 
- xx/03/20 wijkmarkt : voorstelling resultaten naar de bewoners toe. 

Naar de toehoorders toe stelt Lieven Symons de vraag of de voorgestelde aanpak en analyse 
tot nu toe juist is, met als werkpunten : 

- sluipverkeer (prioritair volgens het Overlegplatform) 
- woonstraatinrichting  (wat eveneens een win/win kan zijn tegen sluipverkeer). 

De ovonde wordt algemeen aanzien als belangrijkste oorzaak, maar een aanpak hiervan kan 
pas binnen een aantal jaren. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit tot de bevoegdheid 
van het Vlaamse Gewest behoort. 

Zwijnaarde II en Zwijnaarde III zijn nog niet aangesloten op de R4. Ook dat zal pas gebeuren 
binnen een paar jaren.  

Het wijkmobiliteitsplan komt er binnen de 2 jaren en moet dus ook input zijn naar de 
aanpassing van de ovonde en de aansluitingen. Het gaat er om nu heel haalbare oplossingen te 
zoeken zonder dat het probleem verlegd wordt (naar andere woonstraten). Een voorbeeld is 
een eventuele invoering van eenrichtingsverkeer in de Campusstraat om te vermijden dat 
wagens via die straat naar de toegang van het Technologiepark aan de Tramstraat rijden. Er 
ontstaat discussie over welke richting meest aangewezen is. Dit kan verder besproken worden 
tijdens de werksessie van 10/12. 

Lieven vraagt de vergadering om wie een probleem heeft in zijn straat dat via een google print 
uit te tekenen met een voorstel voor oplossing. Dit moet dan tegen de volgende vergadering 
(werksessie 10/12/2019) worden ingediend. 

 

7. De informatie avond van het OPZw gaat door in de Nieuwe Melac op maandag 2 december 
om 20uHet onderwerp zijn de plannen op en rond het Technologiepark (en de effecten op het 
verkeer en de leefbaarheid in de omgeving) met vertegenwoordigers van de UGent, met twee 
Schepenen van de Stad Gent en een afgevaardigde van Voka. Niet te missen ! 
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8. Volgende werksessie voor het Wijkmobiliteitsplan. 
 
Eveneens te noteren in de agenda : dinsdag 10 december 2019, om 20u in het LDC De Mantel. 
Brede sessie waar met o.a. het maken van collages de frustratie- en kanskaarten worden 
opgesteld. De input en voorbereiding door de bewoners is hierbij cruciaal.    
 

9. Varia 
9.1. Ook in Maaltemeers treedt sluipverkeer op, tussen de Kortrijksesteenweg en de N60. Men 

vraagt om de verkeerslichten op de Kortrijksesteenweg te verplaatsen zodat de 
Maaltemeers binnen de lichtenregeling valt.  

9.2. Men vraagt om de putten in de bermen van de Krekelstraat opnieuw op te vullen. 
9.3. Men vraagt om het fietspad over de Schelde in de A. Della Faillelaan beter aan te duiden 

(met rode verf?). Daar rijdt veel (zwaar) verkeer, waardoor het fietspad er als zeer onveilig 
wordt ervaren. 


