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Bewonersbrief 
Projectbureau Ruimte 

Stad Gent 

5 september 2022 

Aanvraag omgevingsvergunning 
tijdelijke ontsluitingsweg 
Bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III 

 

  

Beste buurtbewoner, 

Hierbij willen we jullie via deze brief informeren dat de Stad Gent de 
omgevingsvergunning aangevraagd heeft voor  de tijdelijke ontsluitingsweg voor de 
bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III. In de loop van de maand  september/oktober zal 
hiervoor een openbaar onderzoek lopen.  

 
Waarover gaat het?  
De nieuwe ontsluitingsweg voor bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III komt tussen 
Nederzwijnaarde en het rond punt richting R4 en verbindt zo de bedrijventerreinen 
direct met de autostrades E 17 en E40 .  
Stad Gent zal de weg aanleggen tegen de 30m grens van het autosnelweg. Op een 
gedeelte van het tracé staat echter een deel van een industriegebouw dat nog verhuurd 
is tot 2048. Om die reden wordt de ontsluitingsweg in 2 fasen aangelegd.  

• In een eerste fase legt de Stad Gent een tijdelijke ontsluitingsweg langs het 
verhuurde industriegebouw. 

• In een tweede fase, na afbraak van de gebouwen op het tracé, zal de stad in 2049 de 
tijdelijke weg vervangen door een definitieve weg tegen de rand van de 30- meter 
zone. 

 
De huidige omgevingsvergunningaanvraag gaat over het 
tijdelijk tracé tot en met 2048.  
De ligging is in rood aangeduid op de figuur hierbij.  
 
In Nederzwijnaarde komt net voorbij de aantakking met 
bedrijventerrein Zwijnaarde III een filter voor 
gemotoriseerd verkeer.  
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Groencompensatie 
De stad maakte een ontwerp voor de weg met oog voor het maximaal behoud van de 
waardevolle bomen.  Voor de bomen die toch moeten gerooid worden, voorziet de stad 
een compensatie door  extra bebossing in de Gentbrugse Meersen. Bij de aanleg van de 
weg zal een klein gedeelte van een vijver  gedempt worden. De stad zal dit  door een poel  
in de Rijvisschestraat in Zwijnaarde op het terrein van Natuurpunt  compenseren.  
 
 
Openbaar onderzoek   
In de loop van de maand september zal een openbaar onderzoek voor de vergunning 
voor deze tijdelijke weg opstarten. Er zullen hierover  gele aankondigingsborden op het 
terrein verschijnen en op de website van de stad gent, https://stad.gent/nl/wonen-
bouwen/omgevingsvergunning/openbare-onderzoeken-lopende-dossiers-en-beslissingen 
kan je de documenten hiervoor nalezen. 
 
 
Veiliger en aangenamer voor de buurt en de zachte weggebruikers 
Door de nieuwe verbinding zal het verkeer van en naar de twee bedrijventerreinen niet 
meer door een deel van Nederzwijnaarde rijden. Er komen ook extra verkeersfilters. Zo 
verhogen we de leefkwaliteit voor bewoners en wordt het veiliger voor voetgangers en 
fietsers. Fietsers kunnen in de tijdelijke fase het bestaande traject langs het jaagpad 
(Nieuwescheldestraat) blijven gebruiken en  zo veilig het centrum van Zwijnaarde 
bereiken. Voor de zachte weggebruikers die specifiek de site – bedrijventerrein II – willen 
bereiken, komt er tussen Nederzwijnaarde en de Polytoren een fiets- en wandelpad.  
 
Meer informatie 
U kan de informatie nalezen op de webpagina https://stad.gent/nl/plannen-en-
projecten/project-nieuwe-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-zwijnaarde-ii-en-iii (zoekterm 
Zwijnaarde II op website) of uw vragen sturen naar projectleider Frank De Groot van 
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, frank.degroot@stad.gent , tel. 09/266.83.57 
 

 Vriendelijke groeten, 

 

 

 

Mieke Hullebroeck 

Algemeen directeur 

 

 

 

Sofie Bracke 

Schepen van Economie, Handel,  

Sport en Haven 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, 

Publieke Ruimte en  

Stedenbouw 
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