
wijkplan Zwijnaarde, Pleispark en Schilderswijk

… zeg ik mijn gedacht!
#ALSGETMIJVRAAGT

ONTDEK HET 
KADER EN DE 
PUZZELSTUKKEN 
VAN HET WIJKPLAN



SAMEN PLANNEN VOOR  
EEN BETERE WIJK

De Stad Gent wil dat het goed leven is in je wijk: 
aangename straten, gezonde lucht, veilig verkeer, 
voldoende ruimte voor jong en oud. Daarom 
maken we samen met bewoners, lokale handels- 
en horecazaken, scholen, bedrijven … werk van een 
wijkplan. Dat bestaat uit een wijkmobiliteitsplan en 
een wijkstructuurschets. Het wijkmobiliteitsplan pakt 
op korte termijn de verkeerscirculatie in je wijk aan, 
terwijl de wijkstructuurschets een leidraad vormt 
om advies te geven bij nieuwe projecten op langere 
termijn.  
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WIJKSTRUCTUURSCHETS  

JOUW MENING TELT!

Input gevraagd! 
Omdat jij als bewoner of dagelijkse 
gebruiker de wijk het best kent, hebben 
we jouw hulp nodig om het wijkplan te 
realiseren. We komen graag te weten of 
we op de juiste plekken mikken. Ga je ze 
gebruiken en waarvoor? Met jouw feedback 
en input kunnen we de voorstellen verder 
uitwerken. Dat willen we doen door in 
gesprek te gaan op de wijkmarkt, tijdens de 
toekomstwandelingen of via Plan je Wijk.

Wandel je mee?
Met onze toekomstwandelingen  tonen we het 
eerste ontwerp van de wijkstructuurschets aan 
de wijk. We willen samen met jou bekijken of 
het ontwerp aansluit bij de wijk zoals jij die 
kent. Als de coronamaatregelen het toelaten, 
maken we een wandeling ten oosten van de 
N60 (centrum Zwijnaarde) en een wandeling ten 
westen van de N60 (gebied tussen de N60 en de 
Kortrijksesteenweg). Dat doen we op zondag 20 juni 
en zondag 27 juni 2021, telkens om 10.30 u of 14 u. 
Schrijf je in op go.stad.gent/toekomstwandelingen 
of bel naar Gentinfo op 09 210 10 10. 

1 2

De Stad Gent ging aan de slag met alle 
ideeën en suggesties die je ons bezorgde. 
Dat leverde negen ambities op waarmee 
toekomstige projecten in de wijk rekening 
moeten houden. In een volgende stap zullen 
we bepalen op welke plekken in de wijk we 
deze ambities kunnen realiseren. We doen 
daarover een eerste voorstel. Welke plaatsen 
vragen om nieuwe voorzieningen, waar 
kan er meer groen komen, waar zijn veilige 
fiets- en voetgangersverbindingen nodig, 
waar is er ruimte voor nieuwe woningen? 
Dat komt binnenkort allemaal aan bod. 
Meer informatie kan je nu al vinden op  
www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde. 

Heb je een vraag over de toekomstwandelingen of wil je technische hulp? 
Contacteer ons via info@planjewijk.be
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Ontdek het online 
Omdat we het heel belangrijk vinden 
dat iedereen de kans krijgt om de 
wijkstructuurschets te ontdekken, komt er ook 
een online versie van de toekomstwandelingen. 
Je vindt ze terug op www.planjewijk.be. Klik 
op belangrijke plaatsen in de wijk en luister 
naar wat de toekomst voor deze plekken kan 
brengen. Laat ons zeker weten wat je van het 
ontwerp vindt door je te registreren en een 
reactie toe te voegen.

Afspraak op de wijkmarkt
Tijdens de wijkmarkt die we op 28 juni 
organiseren, bespreken we de voorstellen op 
basis van een maquette en luisteren we naar 
jouw argumenten. Wat vind je goed aan de 
wijkstructuurschets? Wat kan er beter? Zijn 
er elementen die we over het hoofd gezien 
hebben? Op basis van wat je ons vertelt, 
zullen we het ontwerp aanpassen om tot een 
definitief wijkplan te komen.
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Heb je een vraag over de toekomstwandelingen of wil je technische hulp? 
Contacteer ons via info@planjewijk.be
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We hebben al heel wat informatie verzameld via infoborden, 
wandelingen, digitale infosessies, Gentinfo … Hieruit kwamen 
een aantal knelpunten naar voren die we moeten aanpakken. In 
de brochure die je begin april ontving, kreeg je alvast een beeld 
van de doelstellingen en de knelpunten alsook van het hoe en 
waarom van het wijkplan. Je vindt deze brochure ook terug op  
www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde.

Sluipverkeer blijkt hét mobiliteitsprobleem in je wijk en dat willen we 
vooral met circulatiemaatregelen aanpakken. In deze brochure ontdek 
je al een aantal ideeën, die we op verschillende manieren kunnen 
combineren. Zoals je zal zien, maken de mogelijke maatregelen als het 
ware deel uit van een puzzel waarin we nog veel andere puzzelstukken 
moeten inpassen. Want het gaat om meer dan circulatie alleen. We 
willen ook uitzoeken hoe het beter kan voor voetgangers, fietsers, 
parkeermogelijkheden, bedrijven …

In de brochure die je begin april ontving, las je dat deze doelen gekozen 
zijn om de belangrijkste knelpunten aan te pakken:

• doorgaand en lokaal gemotoriseerd verkeer scheiden,

• veiligere en rustigere straten,

• meer ruimte voor ontmoeting,

• een goed evenwicht met de talrijke bedrijvige buren.

WAT WILLEN WE 
BEREIKEN?
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Alle puzzelstukken moeten helpen om de doelstellingen van het 
wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk 
te bereiken. We zoeken daarbij naar puzzelstukken die we op korte 
termijn kunnen realiseren met verkeersborden, wegmarkeringen of 
beperkte obstakels zoals paaltjes, blokken, snelheidsremmers ... Dat is 
belangrijk om het wijkmobiliteitsplan in 2023 te kunnen uitvoeren. Dat 
betekent ook dat niet alle ideeën passen in de puzzel die we samen 
leggen.

We maken uiteraard ook werk van de heraanleg van wegen of 
fietspaden, de bouw van nieuwe bruggen, … Zulke grote werken 
vragen echter meer tijd en worden daarom niet opgenomen in het 
wijkmobiliteitsplan. Bij al deze ingrepen houden we wel rekening met 
de reeds bestaande plannen.

Laat ons weten wat je van onze voorstellen vindt. Reageer via  
www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde of leg je eigen puzzel. In bijlage 
vind je een kaart waarop je zelf kan tonen wat volgens jou de beste 
mobiliteitspuzzel is voor jouw wijk. Eind juli gaan we aan de slag 
met alle reacties en ideeën die we ontvangen hebben. In de loop 
van dit najaar zullen we op basis van die input een definitief plan 
uitwerken. Zodra de keuzes gemaakt zijn, volgt hierover zo snel 
mogelijk een uitgebreide communicatie. We streven ernaar om het 
wijkmobiliteitsplan in de lente van 2023 uit te voeren.

HOE LEG JIJ DE 
MOBILITEITSPUZZEL?
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Op de kaarten in bijlage staan een aantal ideeën  - of puzzelstukken - en 
een aantal voorbeelden van mogelijke combinaties van puzzelstukken.

Maar die zijn niet te nemen of te laten.

Die voorbeeldcombinaties voor 3 deelgebieden kan je al op 8 
verschillende manieren samenvoegen tot een wijkmobiliteitsplan. 
Klinkt ingewikkeld? Nee hoor, het wijst zichzelf uit eenmaal je aan de 
slag bent! Met de voorgestelde puzzelstukken kan je bovendien nog 
veel andere combinaties maken die ook kunnen werken. En misschien 
bedenk jij zelf nog andere puzzelstukken?

• Wil jij een slimme circulatiewijziging in de Zandvoordestraat?

• Denk jij dat een fietsstraat in de Hutsepotstraat veel kan 
oplossen?

• Vind jij dat een snelheidsbeperking in de Putstraat nodig is?

• Zie jij nog een heel andere creatieve oplossing?

Wat is jouw ideale mobiliteitspuzzel?
Welke puzzelstukken van de Stad Gent vind jij een goed of een slecht 
idee? En waarom? Heb jij een ander voorstel? Vertel het ons via  
www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde of op de wijkmarkt (inschrijven 
kan op go.stad.gent/wijkmarktzwijnaarde of telefonisch via Gentinfo 
op 09 210 10 10).

Ontdek het voorstel voor de wijkstructuurschets
De wijkstructuurschets zal zorgen voor een betere samenhang tussen 
bestaande en toekomstige projecten in de wijk, zoals een toekomstige 
vergunningsaanvraag voor een bouwproject, een park, een bedrijf …  
Daarbij staat de meerwaarde voor de bestaande bewoners en 
gebruikers van de wijk altijd voorop. Tijdens de wijkmarkt en de 
toekomstwandelingen tonen we een eerste voorstel om de ambities 
voor de wijk uit te werken. Nadat we jouw mening hebben gehoord, 
werken we dit voorstel verder uit. Jij kent de wijk het best, dus jouw 
input is essentieel. Daarom gaan we graag in gesprek. Hoe? Dat kom je 
in deze brochure te weten!

DE PUZZELSTUKKEN
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Hoe zou jij een veiligere en aangenamere wijk bijeen puzzelen? Hoe zou 
jij ervoor zorgen dat we de doelstellingen van het wijkmobiliteitsplan 
kunnen waarmaken? Denk erom dat alles bereikbaar moet blijven voor 
gemotoriseerd verkeer én dat we mikken op maatregelen die we op 
korte termijn kunnen realiseren.

Hoe ga je te werk?

1  Welke puzzelstukken vind jij een goed idee?

 Die kan je gebruiken voor jouw puzzel, in een passende 
combinatie met andere stukken.

2  Welke puzzelstukken zie jij niet zitten?

 Die gebruik je al zeker niet!

3  Welke ontbrekende puzzelstukken zouden volgens jou een 
goede aanvulling of een beter alternatief vormen?

 Voeg je eigen voorstellen zeker toe aan jouw puzzel!

4  Waar zie jij kansen voor of een behoefte aan beveiligde 
oversteken, snelheidsdrempels, snelheidsverlagingen, 
fietsstraten …?

 Duid het aan op de kaart of noteer het in de tekstvakken ernaast.

JOUW 
BEURT!
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Het wijkmobiliteitsplan pakt op korte termijn 
de mobiliteit in jouw wijk aan. We kregen 
heel wat reacties over dit onderwerp, die 
we onmogelijk allemaal in één keer kunnen 
aanpakken. Er kwamen wel een aantal 
duidelijke problemen naar voren die met 
de verkeerscirculatie te maken hebben. Dat 
leeft echt in jouw wijk en krijgt dan ook onze 
prioriteit. Maar ook andere thema’s willen we 
aan bod laten komen, zoals fietsen, snelheid, 
parkeren, zwaar vervoer … Verder zijn er een 
aantal scholen en bedrijven die een invloed 
hebben op de omliggende straten en die ook 
belangrijk zijn. 

WIJKMOBILITEITSPLAN  

PUZZELSTUKKEN 
VOOR  
ZWIJNAARDE, 
PLEISPARK EN 
SCHILDERSWIJK
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OP NAAR EEN WIJKPLAN

Het is de bedoeling om tot een wijkmobiliteitsplan te komen voor het hele gebied tussen de 
Kortrijksesteenweg en de Scheldevallei en tussen de Klossestraat en de Ringvaart. Dat doel kunnen 
we niet bereiken zonder een aantal veranderingen door te voeren. Soms kan dat vrij snel gaan 
omdat er minder voorbereidingswerk nodig is. Andere ingrepen, zoals de heraanleg van fietspaden 
of straten, vragen meer geduld. 

HOE LEES JE DE PAGINA’S MET DE PUZZELSTUKKEN?

We hebben enkele ideeën uitgewerkt om de knelpunten op te lossen, er rekening mee houdend 
dat een wijziging in de ene straat soms ook een effect op andere straten heeft. Je kan deze 
puzzelstukken op verschillende manieren samenleggen. De kaartjes die achteraan in bijlage zitten, 
tonen voorbeelden van mogelijke combinaties. Het komt erop aan om met een slimme combinatie 
van maatregelen de belangrijkste doelstellingen te bereiken. 

WAT IS JOUW GEDACHT?

Misschien ben jij wel een betere puzzelaar en zie je andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid 
en leefkwaliteit in jouw buurt te verhogen? We horen het graag! We willen in elk geval jouw mening 
en die van je buren te weten komen vooraleer we een definitief plan voor Zwijnaarde, het Pleispark 
en de Schilderswijk uitwerken. Wat vind je van de verschillende ideeën en lopende projecten? Wat 
zie je minder zitten en welke ideeën vind je goed? Vertel het ons, liefst met een woordje uitleg. Zo 
krijgen we een evenwichtig beeld.  Misschien heb je zelf nog veel betere ideeën waar wij niet aan 
gedacht hebben. Laat het ons weten, eventueel met de potentiële voor- en nadelen. Hoe meer 
puzzelstukken we hebben om het best mogelijke wijkmobiliteitsplan te maken, hoe beter voor de 
wijk! Zo maken we samen werk van een veilige, duurzame en bereikbare wijk.
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Ten westen van de Grotesteenweg (N60)

PUZZELSTUKKEN CIRCULATIE  
PARKBOS, SCHILDERSWIJK, 
PLEISPARK, MAALTEMEERS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Uit jouw signalen konden we een aantal hoofdknelpunten voor je buurt afleiden. Om die effectief 
aan te pakken, streven we vier doelstellingen na.

DE PUZZELSTUKKEN

Hieronder vind je een lijstje met mogelijke puzzelstukken, waarmee we mikken op aangenamere 
woonwijken en veiligere wandel- en fietsroutes. In welke daarvan kan jij je vinden? Of misschien kan 
je zelf wel een slim voorstel toevoegen?

• Maaltemeers filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Leebeekstraat.

• Eenrichtingsverkeer invoeren in het stukje Maaltemeers tussen de Leebeekstraat 
en de pijpenkop Maaltemeers, richting het Pleispark. Voor fietsers behouden we het 
tweerichtingsverkeer. 

• Doorgaand gemotoriseerd verkeer verhinderen tussen de N43 en de N60 ter hoogte van het 
kruispunt tussen de Pieter Van Reysschootlaan en de Putstraat: 

 • ofwel door een filter voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Pieter Van Reysschootlaan
 • ofwel door een filter voor doorgaand gemotoriseerd verkeer in de Putstraat.

• De Heistraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer aan het kruispunt met de 
Rijvisschestraat.

Als we een slimme puzzel leggen met enkele van deze voorstellen, kunnen we Maaltemeers en de as 
Pieter Van Reysschootlaan - Rijvisschestraat rustiger én veiliger maken voor voetgangers en fietsers.

Het doorgaand gemotoriseerd verkeer in Maaltemeers beperken om de 
leefkwaliteit en veiligheid te verbeteren. 

De leefkwaliteit en veiligheid op de as Pieter Pauwel Rubenslaan - Rijvisschestraat 
verbeteren en de fietssnelweg beter integreren. 

De leefkwaliteit en veiligheid in de Klossestraat verhogen. 

De veiligheid van de fietsers op de Kortrijksesteenweg verhogen en een 
sturend parkeerbeleid ten zuiden van de Kortrijksesteenweg toepassen om de 
leefkwaliteit te verhogen (zie p. 27). 
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POSITIEVE EFFECTEN

We verwachten grotere positieve effecten naarmate we meer of duidelijker ingrijpen. Als je 
bijvoorbeeld zowel in de Heistraat als aan de rand van de Schilderswijk een filter voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer invoert, wordt de hele omgeving van het Parkbos verkeersluwer en wordt het 
veel makkelijker om aangename wandelroutes te creëren in het Parkbos.  

Bij minder ingrepen geven we toe op veiligheid voor voetgangers en fietsers en op leefkwaliteit voor 
de bewoners. Welke ingrepen we ook doen, alle buurten moeten bereikbaar blijven met de auto via 
de Kortrijksesteenweg, de Klossestraat, de N60 of de R4.

In de Klossestraat en de Kortrijksesteenweg verwachten we geen afname van het verkeer. Dat 
betekent dat we hier werk moeten maken van meer veiligheid en leefkwaliteit. Dat kan door veilige 
oversteekmogelijkheden en betere fietspaden. 

MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!

Putstraat - straat met fietsers en voetgangers | Pieter van Reysschootlaan -  straat met auto

☛ Veiligere en rustigere straten
Als er minder auto’s en vrachtwagens door de verschillende buurten rijden, wordt het 
veel veiliger en aantrekkelijker om naar school of het werk te wandelen en te fietsen 
of om de auto thuis te laten voor boodschappen. Als die rustige straten bovendien een 
comfortabele wandel- of fietsverbinding vormen, wordt het aangenamer om een frisse 
neus te halen in het Parkbos of een gezellige avondwandeling te maken in het dorp. Als 
we voor veiligere routes en oversteken zorgen, kan je bovendien je kinderen met een 
gerust hart naar school laten stappen of fietsen.
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Ten zuiden van de Tramstraat – Adolphe della Faillelaan

PUZZELSTUKKEN CIRCULATIE  
DORPSKERN, HEERWEG-ZUID, 
KREKELSTRAAT

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Uit jouw signalen konden we een aantal hoofdknelpunten voor je buurt afleiden. Om die effectief 
aan te pakken, streven we zes doelstellingen na.

De verblijfskwaliteit van de Dorpsstraat verhogen.

De verblijfskwaliteit van de Hutsepotstraat verhogen met extra aandacht voor 
voetgangers en fietsers. 

De veiligheid voor voetgangers en fietsers en de doorstroming van de bus in de 
Heerweg-Zuid verbeteren. 

De veiligheid voor fietsers in de Zandvoordestraat verbeteren.  

De veiligheid voor de fietsers in de Krekelstraat verbeteren. 

Het doorgaand gemotoriseerd verkeer uit het dorpscentrum van Zwijnaarde 
weren en zo de leefkwaliteit en veiligheid verbeteren. 

Hutsepotstraaat -  straat met skater | Campusstraat - straat met auto 
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DE PUZZELSTUKKEN

Hieronder vind je een lijstje met mogelijke puzzelstukken om het doorgaand gemotoriseerd 
verkeer uit de dorpskern te weren. Welke van onderstaande puzzelstukken vind je een goed idee? Of 
misschien voeg je zelf een slim voorstel toe? Neem er alvast de kaarten in bijlage bij. Zo zie je beter 
voor welke plaatsen de voorstellen bedoeld zijn.

Omgeving Hutsepotstraat

• Campusstraat: eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (van boven naar onder op de kaart). 

• De Campusstraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer aan het kruispunt met de 
Tramstraat.

• Heerweg-Noord: eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (van boven naar onder op de 
kaart) tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat.

• Heerweg-Zuid: eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (van boven naar onder op de 
kaart) tussen de Hutsepotstraat en Ter Linden.

• De Hutsepotstraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer net ten westen van de 
Bonte Mantelstraat (links op de kaart).

• Hutsepotstraat: eenrichtingsverkeer van west naast oost (van links naar rechts op de kaart) 
tussen de Halfbunder en de Heerweg-Noord + tegengesteld eenrichtingsverkeer in de 
Dorpsstraat van zuid naar noord (van onder naar boven op de kaart).

• Dorpsstraat: eenrichtingsverkeer van noord naar zuid (van boven naar onder op de kaart).

• Ter Linden filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer net ten oosten van de 
Gemberstraat (rechts op de kaart).

Oostelijke rand van de dorpskern

• De Joachim Schayckstraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van  
de begraafplaats.

• Een gesloten middenberm aanleggen op het kruispunt van de Adolphe Della Faillelaan en 
de Joachim Schayckstraat, zodat je enkel nog vanuit de Tramstraat rechtsaf de Joachim 
Schayckstraat kan inrijden, en dat je vanuit die straat enkel nog rechtsaf richting Merelbeke 
kan rijden. Zo verdwijnen de gevaarlijke linksafbewegingen.

Zuidelijke kant van de dorpskern

• De Krekelstraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, net ten westen van de 
woningen aan het kruispunt met de Eedstraat (links op de kaart).

• De Gebuurtestraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, net ten westen van de 
woningen aan het kruispunt met de Eedstraat (links op de kaart).

• De Mijlgrachtstraat filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer aan het kruispunt met 
de Heerweg-Zuid.

Als we goed puzzelen met deze voorstellen, kunnen we er samen voor zorgen dat er minder 
doorgaand gemotoriseerd verkeer dwars door Zwijnaarde rijdt, bijvoorbeeld van en naar Merelbeke 
of Campus Ardoyen. Daardoor worden straten als de Hutsepotstraat, de Dorpsstraat, de Joachim 
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Schayckstraat, de Campusstraat of de Zandvoordestraat autoluwer en aangenamer om te wonen, 
verblijven, wandelen of fietsen.

Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Kiezen we er bijvoorbeeld voor om het doorgaand 
gemotoriseerd verkeer aan de grens met de Tramstraat tegen te houden? Of doen we dat beter in 
de buurt van de grens met De Pinte? Afhankelijk van het uiteindelijke mobiliteitsplan voor de wijk, 
kunnen ook andere straten zoals de Krekelstraat of de Heerweg-Zuid rustiger worden. Belangrijk 
hierbij is dat alles bereikbaar blijft voor bewoners en bezoekers. Daarvoor hebben we lokale 
verbindingswegen naar de omliggende hoofdwegen en de andere buurten nodig. 

Zelfs als we het grootste deel van het doorgaand gemotoriseerd verkeer uit de dorpskern weren, 
verwachten we niet dat er in elke straat minder verkeer zal zijn. Plaatselijk autoverkeer moet de wijk 
nog kunnen in- en uitrijden. Bepalen welke wegen daarvoor het meest geschikt zijn, is een delicate 
evenwichtsoefening. 

POSITIEVE EFFECTEN

Als we de puzzel goed leggen, kunnen we een herkenbaar en aangenaam dorpscentrum creëren. We 
kunnen sluipverkeer tegengaan of ontmoedigen als we een duidelijk onderscheid maken tussen straten 
waar we inzetten op meer rust en straten die het lokale autoverkeer met de hoofdwegen verbinden. 

We verwachten dat de positieve effecten groter zullen zijn met meer of duidelijkere ingrepen. 
Filters in de Hutsepotstraat, de Campusstraat en/of de Joachim Schayckstraat maken zowat de hele 
oost-westverbinding van de Hutsepotstraat naar de Dorpsstraat verkeersluwer. Zo wordt het veel 
aangenamer en veiliger om naar de winkel te wandelen of naar school te fietsen.

Met minder ingrepen of minder vergaande keuzes leveren we in op veiligheid voor voetgangers 
en fietsers en op leefkwaliteit voor de bewoners. Welke keuzes we ook maken, alle wijken moeten 
bereikbaar blijven met de auto via de N60, de Tramstraat of de Adolphe Della Faillelaan.

☛ Verleggen we niet gewoon het sluipverkeer?
We willen de verkeersveiligheid en de leefkwaliteit verbeteren, onder meer door doorgaand gemotoriseerd 
verkeer te weren. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat alle bestemmingen bereikbaar blijven. Dat 
betekent dat de beperkende circulatiemaatregelen vooral een impact moeten hebben op het sluipverkeer. 
Maar we moeten ook kiezen welke lokale verbindingswegen zoals de Heerweg-Noord, de Hutsepotstraat, 
de Eedstraat of de Krekelstraat bewoners en bezoekers kunnen gebruiken om met de auto van en naar 
hoofdwegen zoals de N60 te rijden. Dat kan betekenen dat het iets drukker wordt in bepaalde straten, zelfs 
als er enkel lokaal verkeer rijdt. Daar moeten we samen goed over nadenken als we de puzzel leggen. We 
kunnen ons bijvoorbeeld de vraag stellen of het aanvaardbaar is dat er een beetje meer verkeer komt in 
een straat waar weinig huizen staan, als meerdere dichtbebouwde straten daardoor rustiger worden.

MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!
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Ten noorden van de Tramstraat – Adolphe della Faillelaan

PUZZELSTUKKEN CIRCULATIE  
ROOSKEN, KLAARTESTRAAT, 
BEDRIJVENTERREINEN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Uit jouw signalen konden we een aantal hoofdknelpunten voor je buurt afleiden. Om die effectief 
aan te pakken, streven we volgende doelstellingen na.

BEDRIJVEN ALS GOEDE BUREN

De aanwezigheid van de verschillende bedrijventerreinen is in grote mate bepalend voor de keuzes 
die we in deze buurt willen maken. In Zwijnaarde I (Eiland Zwijnaarde) beweegt er heel wat. Verder 
zal de gewenste rechtstreekse aansluiting van de R4 (aan de Ottergembrug) met Zwijnaarde II 
(Alinsosite) en Zwijnaarde III (Klaartestraat - Industriepark Zwijnaarde) een grote impact hebben op 
de leefkwaliteit en verkeersveiligheid in de woonstraten in die buurt. Meer details daarover lees je 
op pagina 30. Voor de Tramstraat (Zwijnaarde IV) en Campus Ardoyen (Zwijnaarde V) is een Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (RUP) in opmaak.

De leefkwaliteit in de Heerweg-Noord verzoenen met de verkeersfunctie, met 
extra aandacht voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. 

Het vrachtverkeer en bestemmingsverkeer voor bedrijvenzones Zwijnaarde 
II en III beter sturen en zo de leefkwaliteit van de woonstraten in de omgeving 
verbeteren. 

Een sturend parkeerbeleid uitwerken voor de omgeving van Campus Ardoyen en 
samen met UGent werk maken van een meer duurzame mobiliteit op Campus 
Ardoyen. 

Een verkeersveilige en goede bereikbaarheid op maat realiseren voor de 
bedrijven en kenniszones.

De leefkwaliteit en veiligheid op de as Tramstraat - Adolphe della Faillelaan 
verhogen, met extra aandacht voor de oversteekbaarheid en doorstroming van 
het openbaar vervoer. 

Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer het barrière-effect van de N60 
en de ovonde verminderen, met extra aandacht voor voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer.
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Om grote infrastructurele projecten tot een goed einde te brengen, is vaak meer tijd nodig dan 
oorspronkelijk gepland. Dat betekent niet dat er geen snellere veranderingen mogelijk zijn of dat we 
al geen puzzelstukken kunnen leggen die ons dichter bij ons doel brengen. Nieuwe infrastructuur en 
ingrepen met verkeersborden of paaltjes kunnen elkaar aanvullen of versterken.

DE PUZZELSTUKKEN

We willen graag weten welke van de onderstaande puzzelstukken je goed vindt. Of voeg jij zelf een 
slim voorstel toe?

• Nederzwijnaarde filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer  tussen de Hofakkerstraat 
en Industriepark Zwijnaarde.

• Nederzwijnaarde filteren voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ten oosten van de E17 
(rechts op de kaart).

• Eenrichtingsverkeer in de Isabella Van Oostenrijkstraat tussen de Heerweg-Noord en de 
Hofakkerstraat in zuidelijke richting (naar onder op de kaart). De Isabella Van Oostenrijkstraat 
blijft een eenrichtingsweg tussen de Adolphe Della Faillelaan en de Hofakkerstraat in 
noordelijke richting (naar boven op de kaart).

• Eenrichtingsverkeer in de Isabella Van Oostenrijkstraat tussen de Heerweg-Noord en de 
Hofakkerstraat richting de Heerweg-Noord.

• Eenrichtingsverkeer in de Isabella Van Oostenrijkstraat tussen de Adolphe Della Faillelaan 
en de Hofakkerstraat richting de Adolphe Della Faillelaan.

     

Nederzwijnaarde - straat met fietsers
Industriepark Zwijnaarde - straat met auto
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POSITIEVE EFFECTEN

Met deze ingrepen willen we het bedrijfsverkeer zoveel mogelijk uit de woonstraten weren zodat de 
leefkwaliteit en veiligheid toenemen. Dat zorgt er ook voor dat fietsers kunnen gebruikmaken van 
een veiligere en aangenamere route doorheen deze woonstraten. 

Door de rijrichtingen te wijzigen in de Isabella van Oostenrijkstraat willen we ongewenst doorgaand 
gemotoriseerd verkeer weren, dat dikwijls enkel de verkeerslichten wil ontwijken.

Door gerichte ingrepen willen we woonstraten en (school)fietsroutes waar mogelijk al ontlasten 
van doorgaand gemotoriseerd verkeer. Tegelijk garanderen we de selectieve bereikbaarheid van 
Zwijnaarde II en III. Voor een echte loskoppeling van deze bedrijventerreinen van de omliggende 
woonbuurt is nog nieuwe infrastructuur nodig.

NIEUWE INFRASTRUCTUUR

Voor de aanpassing van de ovonde op de N60 werken we samen met het Agentschap Wegen en 
Verkeer. Het onderzoek is begin 2021 opgestart maar er zijn nog geen concrete plannen voor de 
aanpassing van de ovonde.

Voetgangers en fietsers moeten veilig de N60 kunnen kruisen aan Campus Ardoyen. Daar denken 
we aan een tunnel of een brug, zodat hier geen conflicten meer zijn met het gemotoriseerd verkeer. 
Voor het autoverkeer zoeken we naar een andere inrichting van het kruispunt, die de verschillende 
autostromen in goede banen leidt. Een betere doorstroming van de bussen is cruciaal om het 
openbaar vervoer aantrekkelijker te maken.

VEILIGHEID EN LEEFKWALITEIT

In de Tramstraat en de Adolphe Della Faillelaan verwachten we op korte termijn niet minder verkeer. 
Dat betekent dat we hier werk moeten maken van meer veiligheid en leefkwaliteit, met veilige 
oversteekmogelijkheden. Een betere ontsluiting van de verschillende bedrijventerreinen kan ook 
leiden tot een afname van het verkeer in deze straten.
 

MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!

☛ Doorgaand en lokaal verkeer scheiden
Het biedt heel wat voordelen als we het doorgaand gemotoriseerd verkeer uit de woonstraten weren:
• de straten worden veiliger,
• de luchtkwaliteit verbetert, vooral in de dichtbebouwde straten,
• de bewoners ondervinden minder hinder van lawaai en trillingen. 
We zorgen er uiteraard voor dat alle huizen, winkels, horeca, bedrijven … bereikbaar 
blijven, ook met de auto en voor leveringen. 
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WIJKMOBILITEITSPLAN

PUZZELSTUKKEN 
VOOR VOETGANGERS 

Nogal wat doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan mikken niet alleen op meer verkeersveilige 
en aangename routes voor voetgangers, maar ook op meer verblijfskwaliteit in het centrum van 
Zwijnaarde. Hoe kunnen we dat realiseren?

 
AANGENAME VOETGANGERSVERBINDINGEN

De keuzes op vlak van de verkeerscirculatie bepalen in grote mate de aanvullende oplossingen. Ze 
vormen het kader waarin de andere puzzelstukken een plaats krijgen. Als bepaalde straten autoluwer 
zijn, wordt het veiliger en aantrekkelijker om je verplaatsingen te voet af te leggen: naar school, de 
halte van het openbaar vervoer, de winkel, de Schelde of het Parkbos. Als we bijvoorbeeld kiezen 
om de Joachim Schayckstraat te filteren voor gemotoriseerd verkeer, dan wordt die straat meteen 
een pak rustiger om in te wandelen of om van daaruit naar de Scheldevallei, de Prelaatsdreef ... te 
stappen. Als we het doorgaand verkeer uit de Rijvisschestraat, de Putstraat en de Heistraat halen, 
creëert dat mogelijkheden voor wandelroutes door het Parkbos. 

In Zwijnaarde liggen al heel wat trage wegen. Dat zijn wegen die niet toegankelijk zijn voor 
gemotoriseerd verkeer. We onderzoeken waar het nodig is om de bestaande trage wegen 
toegankelijker te maken en hoe dat het best gebeurt, bijvoorbeeld door de boordstenen te verlagen.

RUIMTE OM ELKAAR TE ONTMOETEN

Circulatiekeuzes aan de as Hutsepotstraat - Dorpsstraat kunnen het begin zijn van een heel andere 
beleving van het centrum van Zwijnaarde. Minder autoverkeer en meer ruimte creëert mogelijkheden 
om aangenamer te winkelen en elkaar te ontmoeten tijdens een wandeling door de buurt, aan de 
schoolpoort of op een caféterrasje. Binnen het ruimere kader van het wijkplan kunnen we verder 
nadenken hoe we hier bijvoorbeeld meer groen en zitbanken of andere rustpunten aan kunnen 
toevoegen. Ook buiten het dorpscentrum kunnen nieuwe plekken ontstaan om af te spreken of 
waar je elkaar tegen het lijf loopt. Het afgelopen jaar maakt duidelijk dat we die hard nodig hebben.

KLEINE INGREPEN VOOR MEER COMFORT EN VEILIGHEID

Op basis van de verschillende functies (scholen, woonzorgcentra, bibliotheek, winkels, horeca, 
sporthal) brengen we de voetgangersroutes in kaart en onderzoeken we of we door middel van 
kleine ingrepen verbeteringen kunnen aanbrengen op deze routes. We kunnen bijvoorbeeld de 
boordstenen verlagen of veilige oversteken voorzien. 
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Vanuit vervoersarmoede doen we nog een extra screening, waarbij we vooral focussen op knelpunten 
bij veelgebruikte routes rond sociale voorzieningen. Dat gaat bijvoorbeeld om de omgeving van 
woonzorgcentra en lokale dienstencentra. We doen dit onder meer via knelpuntenwandelingen, 
maar ook aan de hand van de signalen die we kregen bij de opstart van de wijkmobiliteitsplannen. 

VEILIGE OVERSTEKEN

Vooral aan de drukkere wegen zijn er verschillende plekken waar het minder veilig is om te voet 
of met de fiets over te steken. Aan deze situatie willen we iets doen, ook al is dit niet altijd zo 
eenvoudig of snel op te lossen.

De veiligheid verbeteren kan op verschillende manieren. Als we erin slagen om het doorgaand 
en lokaal verkeer te scheiden en zo straten rustiger te maken, worden sommige oversteekpunten 
al meteen veiliger. Dat volstaat echter niet altijd. Soms is een aanpassing van de verkeerslichten 
voldoende, in andere gevallen dringt een infrastructurele ingreep zich op. Dat vergt vanzelfsprekend 
meer tijd en middelen. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer is dit jaar reeds gestart met een studie om de belangrijke 
voetgangers- en fietsersoversteek aan de N60-ovonde grondig aan te pakken. Wellicht komt er een 
brug of een tunnel tussen Don Bosco en Campus Ardoyen. Verder onderzoek zal uitwijzen waar deze 
verbinding precies komt en hoe ze er zal uitzien.

Joachim Schayckstraat 
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WIJKMOBILITEITSPLAN

PUZZELSTUKKEN
VOOR FIETSERS 

Nogal wat doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan mikken ook op meer verkeersveilige en 
aangename routes voor fietsers. Hoe kunnen we dat realiseren?

 
AANGENAME EN VEILIGE FIETSROUTES 

De keuzes die we maken voor de verkeerscirculatie bepalen in grote mate de aanvullende 
oplossingen. De nieuwe circulatie vormt het kader van de puzzel, waarin we de puzzelstukken voor 
voetgangers en fietsers inpassen. 

Als we bijvoorbeeld met circulatiemaatregelen het doorgaand gemotoriseerd verkeer uit (school)
fietsroutes zoals Rijvisschestraat - Hutsepotstraat, Maaltemeers - Campus Ardoyen - Isabella 
Van Oostenrijkstraat of de Joachim Schayckstraat halen, dan worden die ook rustiger en veiliger 
om te fietsen. Ook voor het woon-werkverkeer of recreatieve fietstochtjes is het belangrijk om 
de fietsverbindingen autoluwer te maken. Dat kan bijvoorbeeld ook met aanpassingen in de 
Campusstraat of zachte verbindingen voor fietsers naar en door Campus Ardoyen.

Voor de Schaarkensstraat en de Krekelstraat plant de Stad Gent een heraanleg die ook een beter 
fietscomfort voor ogen heeft. Vooraleer het ontwerp voor een nieuwe Krekelstraat kan starten, is 
wel duidelijkheid nodig over de keuzes die we met het wijkmobiliteitsplan maken. Als deze straat 
een verbindingsweg voor gemotoriseerd verkeer blijft, is een inrichting met aparte fietspaden 
aangewezen. Een verkeersluwe Krekelstraat kan er dan weer helemaal anders uitzien. 

Naast fietspaden kunnen ook fietsstraten of fietssuggestiestroken puzzelstukken vormen van het 
fietsnetwerk. In een smalle straat met weinig autoverkeer kunnen alle weggebruikers veilig de weg 
delen. 

NIEUWE FIETSINFRASTRUCTUUR

Er zitten ook een aantal nieuwe verbindingen in de pijplijn, die weliswaar nog niet klaar zullen zijn 
bij de invoering van het wijkmobiliteitsplan. Zo bereidt de Vlaamse Landmaatschappij een nieuw 
voetgangers- en fietspad voor tussen de ovonde en het Modderenmanpad, de fietssnelweg tussen 
de Parkbosbruggen en de Rijvisschestraat. Dat nieuwe pad zal Campus Ardoyen en Don Bosco 
verbinden met de fietssnelweg.

Daarnaast komen er nieuwe fietsbruggen. Tussen de bedrijventerreinen Eiland Zwijnaarde en de 
Zwijnaardsesteenweg naar Merelbeke starten De Vlaamse Waterweg en de nv Eiland Zwijnaarde dit 
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najaar met de aanleg van een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug over de Tijarm. Dat is een aftakking 
van de Schelde tussen Zwijnaarde en Merelbeke. Verder lanceerde het Agentschap Wegen en Verkeer 
dit jaar de studie voor een nieuwe, veilige fietsverbinding tussen De Sterre en Campus Ardoyen in 
Zwijnaarde. Daarin onderzoekt de Vlaamse Overheid waar een nieuwe fietsersbrug over de Ringvaart, 
de R4 en de E40 kan komen. Die brug en de aansluitende fietsverbindingen moeten een nieuwe, veilige 
en comfortabele route creëren voor het grote aantal fietsers dat daar wordt verwacht.

FIETSENSTALLINGEN

De Stad Gent lanceerde in 2015 een gebiedsgerichte aanpak, waarbij onderzocht wordt waar er in 
elke wijk extra fietsenstallingen mogelijk zijn. In 2022 is Zwijnaarde aan de beurt. Eerst brengen 
we in kaart waar er nood is aan bijkomende fietsparkeerplaatsen en waar die geplaatst kunnen 
worden. Als alles goed verloopt, duiken de stallingen in de tweede helft van volgend jaar op in het 
straatbeeld.

MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!

Campustraat - straat met fiets
Tramstraat - straat met auto
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WIJKMOBILITEITSPLAN

PUZZELSTUKKEN
VOOR BUS EN TRAM 

Een aantal doelstellingen voor het wijkmobiliteitsplan streven naar een betere doorstroming  
van het openbaar vervoer, zodat de bus- en tramreizigers vaker binnen de voorziene tijd hun 
bestemming bereiken. Dat maakt het openbaar vervoer aantrekkelijker voor bewoners, bezoekers 
en werknemers in Zwijnaarde, met minder autoverkeer tot gevolg. Hoe kunnen we dat realiseren?

 
BETERE DOORSTROMING  

Als je in Zwijnaarde de bus of de tram neemt, bestaat de kans dat je op verschillende plaatsen 
vertraging ondervindt. Dat is zeker zo op de N60, ter hoogte van de ovonde, maar ook in de 
Tramstraat, de Adolphe della Faillelaan, de Heerweg-Noord en de Heerweg-Zuid. Door het drukke 
verkeer is het niet eenvoudig om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. Ook hier 
kunnen circulatiemaatregelen een positieve invloed hebben. 

Als we er bijvoorbeeld voor kiezen om de Heerweg-Zuid met gerichte ingrepen 
te ontlasten van doorgaand gemotoriseerd verkeer, worden bussen en trams 
minder opgehouden en kunnen ze makkelijker passeren. 

Als er minder autoverkeer is, kunnen de verkeerslichten aan het kruispunt met 
de Tramstraat eventueel aangepast worden zodat trams en bussen sneller verder 
kunnen. 

Daarnaast zal het Agentschap Wegen en Verkeer, samen met onder meer de Stad 
Gent en De Lijn, onderzoeken welke aanpassingen eventueel mogelijk zijn op de 
openbaarvervoerverbinding tussen Merelbeke en De Sterre. Die studie sluit aan 
op de geplande heraanleg van de ovonde op de N60.

☛ Bedrijvige buren
Als de bedrijventerreinen goed bereikbaar zijn via de hoofdwegen, hoeven werknemers en leveranciers 
niet langer door de omliggende woonstraten te rijden. Als de scholen en bedrijven op verschillende 
manieren goed en veilig bereikbaar zijn, zullen meer leerlingen en werknemers voor de (elektrische) 
fiets of het openbaar vervoer kiezen. Zo hoeft de groei van de bedrijvigheid niet tot een verkeersinfarct 
te leiden. Bovendien kunnen meer jobs in Zwijnaarde zorgen voor meer potentiële klanten voor de 
winkels en horeca in het centrum, wat mooi meegenomen is. Bij de ontwikkeling van Tech Lane Ghent 
Science Park/Campus Ardoyen komt ook aandacht voor meer groen en pleinen, goede verbindingen voor 
voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en een betere organisatie van het parkeren. 
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NIEUW OPENBAARVERVOERSNET

Nog voor de uitvoering van het wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk 
ondergaat het bus- en tramverkeer een belangrijke verandering. Op korte termijn rolt de Vlaamse 
Overheid een nieuw openbaarvervoersnet uit. Gedetailleerde communicatie hierover volgt, maar de 
grote lijnen kunnen we al meegeven. Op de verbinding Merelbeke - Tramstraat - N60 blijft er de hele 
dag busverkeer en is er tijdens de spitsuren nog meer bediening. In de daluren op weekdagen zal 
bus 70 driemaal per uur tot in Campus Ardoyen rijden. De doorgaande buslijnen 42 en 481 (enkel in 
de spits) alsook 48 en 49 (de hele dag) blijven via de Tramstraat rijden, maar op termijn is ook een 
route door Campus Ardoyen een optie. Er komen eindigende lijnen 70 (de hele dag) en 50 (enkel in 
de spits) op Ardoyen. Van het station Gent-Sint-Pieters rijden via de N60 de bussen 71 tot Deinze (de 
hele dag) en 76 tot De Pinte (enkel in de spits). Bus 50, die ook van Gent-Sint-Pieters komt, zal enkel 
tijdens de spits verder rijden tot in Campus Ardoyen. In het nieuwe net zullen geen bussen meer 
rijden in de Krekelstraat en de Klossestraat, omdat hier te weinig reizigers waren.

☛ Worden drukke wegen niet nog drukker?
Sommige bredere wegen, zoals de Kortrijksesteenweg, de Grotesteenweg-Noord (N60) 
en de Adolphe della Faillelaan hebben een heel andere rol dan de veel smallere straten 
in de landelijke omgeving van het Parkbos of in het centrum van Zwijnaarde. Als het te 
druk wordt op die hoofdwegen ontstaat er ongewenst sluipverkeer in heel wat andere 
straten. Dat sluipverkeer zal enkel verdwijnen als we ingrijpen in de verkeerscirculatie. 

Doorgaand verkeer hoort thuis in de straten die daarvoor beter geschikt zijn. Dat kan tot 
gevolg hebben dat het daar drukker wordt, maar dat is niet noodzakelijk zo. 

Als we andere straten veiliger en rustiger maken en de doorstroming van het 
openbaar vervoer verbeteren, worden verplaatsingen te voet, met de fiets, bus of tram 
aantrekkelijker. Dat leidt tot een afname van het aantal auto’s. Als bepaalde routes 
onmogelijk of minder interessant worden voor auto’s of zwaar vervoer, ontstaan er op 
grotere afstand van de wijk andere routes, die niet noodzakelijk via de N60 verlopen 
maar bijvoorbeeld via de E17 of de R4. 
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WIJKMOBILITEITSPLAN

PUZZELSTUKKEN VOOR 
PARKEREN

Uit jouw signalen kwamen ook een paar parkeerknelpunten naar voren die we willen aanpakken. 
Dit zijn enkele doelstellingen:

PLEISPARK, SCHILDERSWIJK, RIJVISSCHESTRAAT, 
MAALTEMEERS, BOLLEBERGEN

Bezoekers en medewerkers van de horeca, winkels en bedrijven langs de Kortrijksesteenweg en 
omgeving moeten zoveel mogelijk op de eigen terreinen parkeren en niet in Maaltemeers of in de 
woonstraten van de Schilderswijk en het Pleispark. We ontvingen ook klachten over parkeeroverlast 
uit de woonstraten in de buurt van Don Bosco Zwijnaarde, met name het zuidelijke deel van de 
Rijvisschestraat en Bollebergen.

Om dit tegen te gaan, overweegt de Stad Gent om in sommige buurten een parkeerregime te 
installeren. Dit zijn opnieuw mogelijke stukken waarmee we de mobiliteitspuzzel kunnen leggen. 
We denken dat een blauwe zone het meest effectief is om geparkeerde wagens van niet-bewoners 
te vermijden en de buurten rustiger en aangenamer te maken. 

Vind jij dat er in je buurt een blauwe zone of betalend parkeren moet komen? Of toch liever geen 
parkeerregime?

Een sturend parkeerbeleid uitwerken ten zuiden van de Kortrijksesteenweg om 
de leefkwaliteit te verhogen. 

Een sturend parkeerbeleid uitwerken voor de omgeving van Campus Ardoyen 
en samen met UGent werk maken van een duurzamere mobiliteit op Campus 
Ardoyen. 
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NIEUWE PARKEERAANPAK CAMPUS ARDOYEN

In het najaar van 2021 wordt Campus Ardoyen met slagbomen afgesloten. Vanaf dat moment 
is het niet langer mogelijk om zomaar binnen en buiten te rijden als je daar niet moet zijn. Op 
Campus Ardoyen zullen bezoekers en werknemers tegen betaling kunnen parkeren in een nieuw 
parkeergebouw. De bedrijven zullen instaan voor de parkeerkosten van hun medewerkers. 
Foutparkeren zal worden aangepakt.

PARKEREN IN DE DORPSKERN, ROOSKEN EN SCHAARKEN

Bezoekers en medewerkers van de bedrijventerreinen in Zwijnaarde moeten zoveel mogelijk 
op de bedrijventerreinen zelf parkeren. Om de woonstraten in de omgeving te vrijwaren van 
langparkeerders kunnen we een parkeerregime invoeren (blauwe zone). Betalend parkeren is een 
mogelijkheid, maar dan kan je een hele dag blijven staan voor 3 euro en is het probleem niet 
opgelost. Daarom denken we dat een tijdsbeperking (blauwe zone) het meest effectief is.

We kunnen een parkeerregime voorzien in de woonbuurten ten noorden van de Adolphe della 
Faillelaan en in de dorpskern van Zwijnaarde. Hoe groter een nieuwe blauwe parkeerzone is, hoe 
kleiner de kans dat niet-bewoners de hele dag in een woonstraat parkeren. 

Een nieuwe blauwe zone kan zich bijvoorbeeld uitstrekken van het Roosken en de Klaartestraat 
in het noorden tot de Laurierstraat en de Remi Vlerickstraat, meer naar het zuiden. P+R Hekers 
behouden we liever voor aan langparkeerders.

Wat vind jij van het idee om een blauwe zone in te voeren in de dorpskern, Roosken en Schaarken?

BEWONERSVERGUNNINGEN

Als we een nieuw parkeerregime invoeren, heb je als bewoner een bewonersvergunning nodig om te 
parkeren op het openbaar domein. In Gent hebben bewoners recht op één gratis bewonersvergunning 
om hun auto te parkeren. Je kan ook een tweede vergunning kopen voor 250 euro per jaar. Een derde 
vergunning is niet mogelijk. In een blauwe zone kunnen niet-bewoners met een parkeerschijf van 
maandag tot zaterdag maximaal 2 uur blijven staan. In een betalend parkeerregime kunnen ze voor 
3 euro een hele dag blijven staan. 

MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!
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WIJKMOBILITEITSPLAN

PUZZELSTUKKEN VOOR
MINDER SNEL VERKEER

We willen Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderwijk verkeersveiliger en aangenamer maken. 
Dan is het niet alleen belangrijk dat er minder gemotoriseerd verkeer rijdt, maar ook dat er trager 
gereden wordt. Een lagere snelheid heeft veel voordelen:

het verkleint het risico op (zware) ongevallen,

het stimuleert stappen en fietsen (ook om zelfstandig naar school te gaan),

het vermindert de geluidsoverlast  

Hieronder vind je enkele mogelijke ingrepen die kunnen leiden tot trager verkeer.

SNELHEIDSREGIMES

De Stad Gent breidt de zones 30 op veel plaatsen uit of voegt nieuwe zones 30 toe. Dat gebeurde nog 
niet zo lang geleden ook in de dorpskern van Zwijnaarde en in woonbuurten aan de Klossestraat, de 
Rijvisschestraat en Pleispark - Maaltemeers. Daar kwamen lagere snelheidsregimes bij in Roosken 
- Klaartestraat (zone 30) en in de Krekelstraat - Heerweg-Zuid (zone 50). Ten vroegste in 2022 volgt 
ook een zone 50 voor de omgeving van Eiland Zwijnaarde. In de Putstraat en de Heistraat geldt 
een snelheidsbeperking van 70 km/u en is er momenteel geen snelheidsverlaging gepland. Maar 
misschien vind jij het een goed idee om dat wel te doen? 

HANDHAVING

Een beperking van de toegelaten snelheid heeft pas zin als de weggebruikers hun snelheid ook 
effectief aanpassen. Alleen dan wordt het veiliger en aangenamer voor de andere weggebruikers 
en de mensen die er wonen. Jammer genoeg rijdt niet iedereen traag genoeg en blijven controles 
nodig. Zeker bij de invoering van een nieuw snelheidsregime zet de politie daarop in. Bovendien 
voeren zij ook als er geen sprake is van een nieuwe zone 30 voortdurend controles uit, met nadruk 
op de straten waar de grootste snelheidsproblemen zich voordoen. Ze kunnen echter niet altijd en 
overal aanwezig zijn om de snelheid te handhaven.
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SNELHEIDSREMMERS

Ter ondersteuning van de verkeersborden, markeringen en politiecontroles zijn ook 
snelheidsremmers een efficiënt middel om een lagere snelheid af te dwingen. Net zoals bij 
snelheidscontroles moet ook in dit geval voor heel de stad beslist worden waar investeringen in 
infrastructurele maatregelen het meest nodig zijn. 

Afhankelijk van de exacte locatie kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor verkeersdrempels, 
rijbaankussens (vierkante verkeersdrempels in het midden van de weg) of asverschuivingen (plaatsen 
waar de weg niet rechtdoor loopt, maar naar links of rechts verspringt, bijvoorbeeld in een S-vorm). Daarbij 
moeten we ook telkens afwegen of er geen gevaar is voor trillings- of geluidshinder voor de buurt.

Snelheidsremmers zijn in meer of mindere mate effectief om de snelheid te verlagen, maar ze zijn 
niet geschikt om sluipverkeer tegen te gaan. Afhankelijk van de gekozen circulatiemaatregelen in 
Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk kan er in een lokale verbindingsweg een groter risico 
ontstaan op snelheidsovertredingen. Dan komt zo een straat veel meer in aanmerking voor een 
snelheidsremmer dan een weg die net rustiger wordt.

MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!

☛ Kan het zonder circulatiemaatregelen?
Als we de verkeerssituatie willen veranderen, zijn veel soorten puzzelstukken mogelijk. 
Elke soort maatregel heeft een ander doel: 

• Een middeneiland op een groot kruispunt zorgt voor een veilig rustpunt voor 
voetgangers tijdens de lange oversteek. 

• In een fietsstraat mogen auto’s geen fietsers inhalen, waardoor fietsers meer ruimte 
krijgen en de auto’s trager moeten rijden. 

• Door een aanpassing van de verkeerslichten moeten bussen en trams minder wachten 
voor het rode licht. 

• Snelheidsremmers helpen om de toegelaten snelheid af te dwingen. 

• Met een wijziging in de verkeerscirculatie kunnen we het gemotoriseerd verkeer op een 
andere manier sturen. Daarom hebben we ook circulatiemaatregelen nodig als we het 
sluipverkeer in Zwijnaarde willen aanpakken. 
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WIJKMOBILITEITSPLAN

PUZZELSTUKKEN VOOR
ZWAAR VERVOER EN BEDRIJVEN

Bij de circulatievoorstellen voor het noordelijke deel van Zwijnaarde houden we rekening met 
de belangrijke rol van de bedrijventerreinen en kenniszones die zich hier bevinden. Zij zijn een 
troef voor de werkgelegenheid en de innovatieve ontwikkeling in Gent, maar het is ook een flinke 
uitdaging om te vermijden dat het verkeer naar die bedrijven de leefkwaliteit van de buurt aantast. 
Zo is er niet alleen autoverkeer van werknemers, maar vinden er ook heel wat leveringen plaats, 
met zowel kleinere bestelwagens als grote vrachtwagens. We hebben liever dat die gebruikmaken 
van de hoofdwegen en niet door de smalle woonstraten rijden.

DOORGAAND EN LOKAAL VERKEER SCHEIDEN

Met circulatiemaatregelen willen we het doorgaand gemotoriseerd verkeer - inclusief zwaar 
vervoer - weren uit de dorpskern. In de huidige situatie zijn al effectieve ingrepen mogelijk om 
dat doel deels te bereiken. Maar er is meer nodig, en daarvoor zijn verschillende plannen en 
projecten in voorbereiding. Soms zullen die pas zichtbaar worden na de geplande invoering van 
het wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde. Toch zijn het essentiële aanvullingen om een belangrijke 
dubbele doelstelling te bereiken: 

• Het vrachtverkeer en bestemmingsverkeer voor de bedrijvenzones Zwijnaarde II en III 
beter sturen en zo de leefkwaliteit van de woonstraten in de omgeving verbeteren. 

• Een verkeersveilige en goede bereikbaarheid op maat realiseren voor de bedrijven en 
kenniszones.

NIEUWE LOKALE VRACHTROUTES 

Essentieel voor een goede ontsluiting van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II (Alinsosite) en 
Zwijnaarde III (Klaartestraat - Industriepark Zwijnaarde) is de aanleg van een lokale (vracht)
route die beide industrieparken rechtstreeks aansluit op de R4. Dat maakt het mogelijk om het 
bestemmingsverkeer voor Zwijnaarde II en III los te koppelen van de aangrenzende woonbuurten. 
De onderhandelingen over deze nieuwe ontsluitingsweg zijn volop aan de gang. 

Ook aan de overkant van de Ringvaart lopen gesprekken voor een nieuwe weg. Stad Gent wil daar 
de ontsluitingsweg op het bedrijventerrein Gent Zuid I in de richting van de Coca-Colasite verlengen. 
Hierdoor ontstaat een nieuwe (vracht)route die de R4 rechtstreeks verbindt met de bedrijven in 
Gent Zuid I. Die ontsluitingsweg zou andere woonstraten - zoals de Gestichtstraat - aanzienlijk 
kunnen ontlasten van zwaar vervoer.
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BEREIKBAARHEID BEDRIJVENTERREINEN

We willen dat de ontsluiting voor het (zwaar) gemotoriseerd verkeer voor alle bedrijventerreinen in 
Zwijnaarde zoveel mogelijk via de hoofdwegen verloopt. Tegelijk mikken we op een veilige en goede 
bereikbaarheid voor werknemers en bezoekers die zich te voet, met de fiets of met het openbaar 
vervoer willen verplaatsen. 

De keuzes die we maken met het wijkmobiliteitsplan moeten daartoe bijdragen. Nog dit jaar zal de 
oprit van de N60 naar de E40 afgesloten worden. Deze oprit, die veel invoegend verkeer genereert, 
ligt namelijk te dicht bij het verkeersknooppunt Zwijnaarde, een van de drukste knooppunten van 
Europa. Door deze werken zal ook een gevaarlijke situatie voor fietsers verdwijnen. 

Op termijn verwachten we bovendien resultaten van de opgestarte studie over een veilige 
fietsverbinding tussen De Sterre en Campus Ardoyen, de heraanleg van de ovonde op de N60 en het 
onderzoek naar een betere doorstroming van het openbaar vervoer tussen De Sterre en Merelbeke.

LOKAAL ZWAAR VERVOER

In Zwijnaarde is het zwaar verkeer niet alleen doorgaand, maar soms ook lokaal. Denk bijvoorbeeld 
aan leveringen aan winkels, kantoren, scholen, horeca … Welke mobiliteitskeuzes we ook maken, 
die locaties moeten bereikbaar blijven voor bestemmingsverkeer. Ook laden en lossen zal altijd 
mogelijk blijven.

Naast de bedrijventerreinen in het noorden van Zwijnaarde, vinden er in de groene rand van de 
wijk ook landbouwactiviteiten plaats. Ook met de landbouwers houden we rekening bij het leggen 
van de puzzel.

     MEER WETEN OVER DE PUZZELSTUKKEN?

Neem een kijkje op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde 
en laat ons weten wat jij ervan vindt!
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In het verkeer is alles met elkaar verbonden. Je kan de rijrichting in één straat 
niet wijzigen zonder met de straten om de hoek rekening te houden. Zwijnaarde, 
het Pleispark en de Schilderswijk zijn zeer divers. Er zijn drukke verkeersassen 
maar ook veel groen, grote industrieterreinen en veel landbouwgrond, een 
dorpscentrum met handel en horeca en aparte woonwijken … Het resultaat 
is een boeiende, kleurrijke wijk die we samen veiliger en aangenamer willen 
maken. 

We willen onze voorstellen met jouw hulp als puzzelstukken naast elkaar 
leggen. Zo realiseren we de beste mobiliteitspuzzel om een antwoord te bieden 
op de knelpunten die je ons meldde, of toch minstens een grote stap in de 
juiste richting te zetten. De projecten die momenteel nog in voorbereiding zijn, 
kunnen in een latere fase het plaatje vervolledigen.

Vertel ons wat je goed en minder goed vindt aan de puzzelstukken van het 
wijkplan. En vooral: waarom? 

Dat kan op verschillende manieren.

Leggen we samen de puzzel? 
We weten graag wat jij van onze ideeën vindt. Misschien heb jij zelf betere  
ideeën na het lezen van deze brochure? 
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Leggen we samen de puzzel? ☛ Het participatieplatform

☛ Toekomstwandelingen  
 wijkstructuurschets

☛ Leg zelf jouw ideale circulatiepuzzel 

☛ Wijkmarkt

Bekijk de mobiliteitspuzzelstukken en de eerste voorstellen 
voor de wijkstructuurschets en deel je mening tot en met  
15 juli 2021 via het online participatieplatform. Dat vind je op  
www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde.

Vergeet ook zeker niet om je in te schrijven voor een van de 
toekomstwandelingen over de wijkstructuurschets of luister online. De 
wandelingen vinden plaats op zondag 20 juni en zondag 27 juni 2021, telkens om 
10.30 u of 14 u. Schrijf je in op go.stad.gent/toekomstwandelingen of bel naar 
Gentinfo op 09 210 10 10. De online versie van de toekomstwandelingen vind je 
terug op www.planjewijk.be.

In deze brochure vind je enkele voorbeelden van hoe we in de drie deelgebieden een 
combinatie van circulatiepuzzelstukken kunnen leggen. Je krijgt van ons ook een volledige 
kaart van Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk. Daarop kan je zelf met rijrichtingen 
en filters voor gemotoriseerd verkeer aanduiden hoe jij de puzzel zou leggen. Bezorg ons  
jouw puzzel. Je kan hem in de brievenbus stoppen bij Dagactiviteitencentrum De Moester, 
Putstraat 16 of Lokaal Dienstencentrum De Mantel, Hutsepotstraat 29a. Je kan ook een  
foto/scan van jouw kaart opladen via het participatieplatform.

Neem deel aan de wijkmarkt op maandag 28 juni 2021 en ga in 
kleine groepen in gesprek. Vanwege corona werken we met vaste 
tijdslots om 15 u, 17.30 u en 20 u. Daarnaast organiseren we digitale 
gesprekken op 29 juni om 17.30 u en om 20 u. Schrijf je in op  
go.stad.gent/wijkmarktzwijnaarde of bel naar Gentinfo op  
09 210 10 10 en reserveer een plek op het uur van jouw keuze. 
Inschrijven is verplicht.
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Nadat het wijkmobiliteitsplan is ingevoerd, willen we zo precies mogelijk weten wat de werkelijke gevolgen 

zijn. Daarom starten we dit najaar al op verschillende locaties met metingen van de huidige verkeerssituatie. 

Als we dezelfde metingen herhalen na de invoering van het wijkmobiliteitsplan, kunnen we de effecten goed 

vergelijken. Indien nodig kunnen we dan nog bijsturen. Daarnaast zullen we ook aan jou vragen hoe jij het 

wijkmobiliteitsplan hebt ervaren. Vind je de veranderingen positief? Werd je buurt veiliger?

GEZOCHT!

• Ook jij kan helpen met de evaluatie van het wijkmobiliteitsplan. Om een nog beter beeld te krijgen van de 

verkeersvolumes en de luchtkwaliteit, zoeken we burgers die gedurende een uur het aantal voetgangers, 

fietsers en andere voertuigen in hun straat willen tellen op een vooraf afgesproken moment. 

• Loopt er een regenpijp langs jouw voorgevel? Wij zijn op zoek naar woningen waar we een meettoestel 

mogen hangen dat de luchtkwaliteit meet.

Meer informatie vind je op: stad.gent/wijkplanzwijnaarde. Schrijf je daar in om samen met ons te meten.

EVALUEER JE MEE?

EVALUEER JIJ OOK MEE?

Schrijf je in op 
 www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde

☛ Zijn al die voorstellen wel onderbouwd  
 met cijfers?

Uit de data- en signaalanalyse voor Zwijnaarde, het Pleispark en de Schilderswijk bleek onder 
andere dat er in verschillende straten te veel verkeer passeert. Dat uit zich concreet in een 
slechte waardering voor de verkeersveiligheid, het aantal ongevallen, de slechte luchtkwaliteit, 
een hogere geluidsbelasting en een gebrekkige doorstroming van openbaar vervoer en 
autoverkeer. 

Op basis van het eerste onderzoek hebben we concrete knelpunten en doelstellingen opgelijst. 
Ook bij het uitwerken van mogelijke oplossingen baseren we ons zoveel mogelijk op cijfers en 
metingen. We zetten nu een aantal mogelijke ideeën op een rijtje waarvan we verwachten dat 
ze een positief effect hebben. Daarover willen we met jou in gesprek gaan, zodat we de best 
mogelijke mobiliteitspuzzel kunnen leggen.

Uiteindelijk zullen we voor een totaalplan kiezen, met een combinatie van maatregelen. Dat plan 
zullen we ook in detail simuleren, zodat we zo goed mogelijk de gevolgen kunnen voorspellen. 
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TIJDLIJN  
WIJKPLAN 
ZWIJNAARDE, 
PLEISPARK EN 
SCHILDERSWIJK
☛ Fase 1 
20 december 2019 -  
20 december 2020
Verkenning van de situatie 
en bevraging van bewoners, 
bedrijven, handelaars … 

☛ Fase 2 
21 december 2020 - mei 2021
Terugkoppelen van de 
signalen en doelstellingen 
formuleren. 

☛ Fase 3 
1 juni - 15 juli 2021
De Stad Gent gaat aan de 
slag met de suggesties, werkt 
mogelijke oplossingen uit en 
bespreekt ze met de buurt 
tijdens de wijkmarkt.

☛ Fase 4 
16 juli 2021 - 28 feb 2022
Verwerking van de input van 
de buurt en uitwerken van  
het definitieve wijkplan.

☛ Fase 5 
maart - april 2022
De buurt informeren over 
het definitieve wijkplan. 
De aanbevelingen van de 
wijkstructuurschets kunnen 
nu toepast worden bij  
nieuwe ontwikkelingen.

☛ Fase 6 
mei 2022 - september 2023
Voorbereiding en uitvoering 
van het wijkmobiliteitsplan.

☛ Fase 7 
oktober 2023 - juni 2024
Evaluatie van het wijk-
mobiliteits plan: maken de 
aanpassingen de buurt beter? 

Meer info www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde
09 210 10 10 (Gentinfo) | wijkmobiliteitsplan@stad.gent

Samen met jou willen we het wijkplan vormgeven. We doen 
een voorzet met een aantal voorstellen of puzzelstukken om 
tot een verkeersveilige, bereikbare wijk te komen waar je 
graag woont of langskomt. 

Misschien heb jij andere voorstellen? Of heb je een duidelijk 
beeld van hoe we het totaalplaatje kunnen samenstellen? 
Wat denk je van deze plannen? Waar zit het goed, wat moet 
er beter? Denk voor het hele wijkplan ook verder dan het 
mobiliteitsverhaal. 

Wij gaan graag met jou in gesprek:
• neem deel aan de wijkmarkt
• neem deel aan de toekomstwandelingen
• leg je eigen mobiliteitspuzzel
• geef feedback op www.stad.gent/wijkplanzwijnaarde
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