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1. Inleiding 
 

Huidig dossier heeft betrekking op een nieuwe ontsluitingsweg richting R4, voor bedrijventerrein 

Zwijnaarde II en III te Zwijnaarde.  

Het betreft nieuwe dubbelrichtings-ontsluitingswegenis die zal gerealiseerd worden in de oksel van 

de E17.  

Het terrein waarop de wegenis gerealiseerd wordt is momenteel in eigendom van Alinso. De stad zal 

de benodigde grond verwerven. De overeenkomst hieromtrent werd behandeld in de gemeenteraad 

van juni ‘21.  

Voor de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is een nieuwe rooilijn noodzakelijk. 

2. Problematiek en doelstelling 
 

Problematiek  
Op heden rijdt het economisch verkeer van en naar bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III langs de 
woongebieden van Zwijnaarde wat een grote verkeersimpact heeft op de inwoners van Zwijnaarde .  
Doel is om het (vracht)verkeer naar deze industrieterreinen volledig los te koppelen van de 
woonwijken in Zwijnaarde.  
 
Doorlopen traject 
In 2000, nam het Agentschap Wegen en Verkeer, reeds een rechtstreekse ontsluiting voor de 
bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III op de R4 op bij de streefnota voor de verlenging van de R4-
West.  
 
In 2011 werden wegenisplannen uitgetekend voor een nieuwe ontsluitingsweg langs de oever van de 
Schelde (waar nu het jaagpad Nieuwescheldestraat ligt).  Na bespreking in 2013 bleek dit tracé 
echter niet haalbaar. In de toekomst is immers een verbreding van het Scheldekanaal nodig en de 
terreinen langs de Schelde zijn ideaal gelegen om in de toekomst in te zetten op  watergebonden 
ontwikkeling.  
 
De rotonde en de aantakking op de R4 werden door AWV in 2013 gerealiseerd.  
 
In 2016 werd door de eigenaar van bedrijventerrein Zwijnaarde II een masterplan voor het 
bedrijventerrein Zwijnaarde II (Alinso- site) uitgewerkt. In dit masterplan werd de 
ontsluitingswegenis ingetekend op terrein van Alinso, langsheen de E17.  
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In het kader van de opmaak van dit masterplan én na onderzoek van alle mogelijke 
locatiealternatieven, heeft de stad Gent samen met de Vlaamse Overheid, in het bijzonder het 
Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg NV gekozen voor het beste tracé.  
Het tracé wordt volgens het Masterplan, voorzien vanaf Nederzwijnaarde tussen enerzijds de oksel 
van het knooppunt van de autosnelwegen E17-E40 en anderzijds het bedrijventerrein Zwijnaarde II 
waarbij de nieuwe ontsluitingsweg komt te liggen binnen de 10 tot 30m zone, en dit zoveel mogelijk 
tegen de 30m grens, om vervolgens onder de E40 door te lopen tot aan het rond punt dat aansluit op 
de R4.  
 
In mei 2021 werd er tussen Stad Gent, Alinso (= eigenaar bedrijventerrein Zwijnaarde II) en het 
Agentschap Wegen en Verkeer een akkoord gesloten over de ligging van de ontsluitingswegenis.  
De stad Gent zal een strook grond van 30m breed met daarop een deel van de industriële bebouwing 
op de Alinso-site aankopen.  
 
De industriële bebouwing aan de kant van de E17-E40 is door de NV Alinso nog een aantal jaren 
verhuurd. Een voortijdige opzeg van de gebruiksrechten zou een onverantwoord hoge financiële kost 
voor de overheid met zich meebrengen.  
Het Vlaams Gewest en de Stad Gent komen daarom overeen om de nieuwe openbare 
ontsluitingsweg in een 1e fase, tijdelijk langsheen het bestaande industriegebouw te leggen.  
In de 2e en definitieve fase, die ingaat na afbraak van de gebouwen uiterlijk op 31/12/2048 wordt, 
om de 0 tot 10m te vrijwaren, de nieuwe wegenis aangelegd tegen de rand van de 30m zone.  
 
 
Ontsluitingswegenis 1e fase :  
In de tijdelijke fase wordt de wegenis aangelegd langs de bestaande gebouwen, deels in de 0 tot 10m 
zone langs het  autosnelwegdomein.  
Om de inname van de autosnelwegzone zelf te vermijden wordt het wegprofiel tot het minimum 
beperkt en wordt er enkel wegenis aangelegd voor gemotoriseerd verkeer van en naar 
bedrijventerrein Zwijnaarde II en III. De wegenis heeft een breedte van minimaal 6,5m. 
Fietsers kunnen in de tijdelijke fase het bestaande traject langs het jaagpad (Nieuwescheldestraat) 
blijven gebruiken en kunnen zo veilig het centrum van Zwijnaarde bereiken.  
 
Ontsluitingswegenis 2e fase : 
In definitieve fase (in 2049) wordt, om de 0-10m zone te vrijwaren,  de nieuwe openbare 
ontsluitingsweg aangelegd tegen de rand van de 30 m zone.  
Bij deze definitieve wegenis wordt ook een 2 richtingsfietspad aangelegd. Langs de gebouwen wordt 
een voetpad voorzien. 
De rijweg heeft een minimale breedte van 6,5 m, een fietspad van 4m en een voetpad van min. 1,5m 
(met tussenliggende groen/schrikstroken).  
 
De rooilijn wordt vastgelegd op basis van de definitieve ontsluitingswegenis en komt te liggen op de 
30m grens van de autosnelweg, met uitzondering van de hoek van de bestaande ‘Polytoren’. 
Aangezien een hoek van dit gebouw in de 30m strook blijft liggen, zal de ontsluitingsweg (en dus ook 
de rooilijn) hier een aantal meter opschuiven.  
 
Waardebepaling 
De gronden waarop de nieuwe ontsluitingsweg zal gerealiseerd wordt zal door de stad verworden 
worden. De verkoopsovereenkomst tussen stad en de grondeigenaar (NV Alinso) werd opgemaakt.  
Gezien de waarde van de grond vastgelegd werd in de verkoopsovereenkomst wordt er op het 
rooilijnplan geen berekening voor een eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van 
de gronden ten gevolge van de aanleg van een gemeenteweg vermeld.  
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3. Feitelijke en juridische toestand 
 

Bestaande Rooilijnen 
 
- Aansluiting t.h.v. Nederzwijnaarde   

De ontsluitingsweg sluit ter hoogte van Nederzwijnaarde aan op een bestaande gemeenteweg:  
De ontsluitingsweg sluit aan de zuidkant aan op de bestaande rooilijn volgens Rooilijnplan van 
buurtweg 11, goedgekeurd door de gemeenteraad op 13/02/1964. 
Aan de noordzijde (brug) t.h.v. Nederzwijnaarde sluit de ontsluitingsweg aan op het openbaar 
domein van Nederzwijnaarde en de E17. 

 
- Aansluiting zijde R4 – Nieuwescheldestraat 

De ontsluitingsweg sluit ter hoogte van de onderdoorgang onder de E40, aan op bestaande 
gewestwegenis.  
De ontsluitingsweg (gedeelte dat wordt aangekocht) sluit ter hoogte van de Schelde aan op de 
Nieuwescheldestraat. Deze weg ligt op percelen in eigendom van De Vlaamse Waterweg. 
Aan de zuidzijde sluit de ontsluitingsweg aan op de huidige rooilijn volgens bestaande toestand 
(er is geen rooilijnplan). Het jaagpad is in beheer van De Vlaamse Waterweg.  
Aan de noordzijde (brug) sluit de ontsluitingsweg aan op het openbaar domein van de 
Nieuwescheldestraat en de E40. 
 
Ten noorden van de brug onder de E40 zal de weg aansluiten op het reeds bestaande rondpunt 
aan de R4. 
Dit ligt op een perceel van De Vlaamse Waterweg, maar zal gedeeltelijk geruild worden met 
AWV. 
 

 
Zone non-aedificandi 
 
Langsheen de autosnelweg bevindt zich een zone non- aedificandi 
De zone non aedificandi beslaat overeenkomstig art. 1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 
25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen een breedte van 30m aan 
weerszijden van de grens van het domein van de autosnelweg. De grens bij een autosnelweg in 
ophoging wordt als volgt bepaald :  de buitenkant van de langsgracht of de uiterste aanhorigheid (bv 
vangrail, geluidscherm, duiker, …) plus één meter. 
 
Het aanleggen van constructies op het autosnelwegdomein en in de bouwvrije stroken langs de 
autosnelweg dient te gebeuren in overeenstemming met de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van 
het statuut der autosnelwegen (hierna Autosnelwegenwet) en het BVR van 25 januari 2019 
betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen (hierna BVR bouwvrije stroken). 

Artikel 4 van de Autosnelwegenwet bepaalt dat niemand op het domein van de autosnelweg 
installaties of bouwwerken mag oprichten, maar dat bij uitzondering de Minister tot wiens 
bevoegdheid de Openbare Werken behoren van dat verbod mag afwijken, hetzij ten bate van een 
openbare dienst, hetzij voor het oprichten van installaties of gebouwen in verband met de dienst van 
de autosnelweg. 

Artikel 1 van het BVR bouwvrije stroken bepaalt dat de vrije stroken een breedte van dertig meter 
aan weerszijden van de grens van het domein van de autosnelweg beslaan. 

Artikel 2, eerste lid, 1° van het BVR bouwvrije stroken bepaalt dat het verboden is om in die vrije 
stroken te bouwen, te herbouwen of bestaande constructies overeenkomstig artikel 4.1.1, 3°, VCRO 
te verbouwen.  
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Artikel 4 van het BVR bouwvrije stroken bepaalt dat de wegbeheerder voorbij de tiende meter, 
gemeten van de grens van het domein van de autosnelweg, afwijkingen op dit verbod kan toestaan. 

Artikel 5 van het BVR bouwvrije stroken bepaalt dat in de eerste tien meter van de vrije stroken langs 
autosnelwegen de Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het 
vervoer, afwijkingen van het verbod, vermeld in artikel 2, eerste lid, 1°, kan toestaan voor de aanleg 
van verkeers- en vervoersinfrastructuur en de aanhorigheden daarvan als de gevraagde afwijkingen 
een doelstelling van algemeen belang dienen en het huidige beheer of de toekomstige ontwikkeling 
van de autosnelwegen niet belemmeren. 

Aan de Vlaamse Minister werd gevraagd om een afwijking toe te staan op het verbod tot bouwen 
van constructies op het autosnelwegdomein (onderdoorgang van de E40) én tegelijk in de bouwvrije 
stroken langsheen het autosnelwegdomein, en dit zowel voor het tijdelijke als voor het definitieve 
tracé.  

Voorafgaand aan het Ministerieel besluit wenste de Vlaamse Minister en AWV een overeenkomst af 
te sluiten met de stad Gent waarin de concrete modaliteiten worden afgesproken tussen de Vlaamse 
overheid en de Stad Gent. Deze overeenkomst werd door de Gemeenteraad goedgekeurd op 22 juni 
2021. 

Het Ministerieel Besluit tot afwijking op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 
betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen in het kader van het heraanleggen als openbare 
ontsluitingsweg voor de regionale bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III te Gent werd op 13 juli 2012 
door de Minister ondertekend. 

 

4. De voorgestelde wijziging (nieuwe wegenis) staat ten dienste van 

het algemeen belang 
 
De nieuwe ontsluitingsweg kadert in het algemeen belang.  
Een rechtstreekste aansluiting van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III richting R4 betekent dat 
het economisch verkeer niet meer langs de woonwijken zal passeren wat de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid van deze woonwijken aanzienlijk verbetert. De buurt vraagt reeds lang naar een 
oplossing voor de verkeersdrukte.  
De nieuwe ontsluitingsweg betekent voor het economisch verkeer ook een snellere en vlotte 
verbinding met het hogere wegennet. 

De voorgestelde nieuwe wegenis zorgt voor een verbetering van de structuur, de samenhang en de 

toegankelijkheid van de gemeentewegen, in het bijzonder om aan de huidige en toekomstige 

behoeften aan zachte mobiliteit te voldoen 

 

Via de nieuwe ontsluitingsweg kan het economisch verkeer losgekoppeld worden van het 

woonverkeer. Het verkeer van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III zal rechtstreeks ontsluiten 

naar de R4. Hierdoor wordt het verkeer in de woonwijken beperkt tot bestemmingsverkeer. De 

lokale ontsluitingen zullen dus verkeersluwer worden.  

De nieuwe ontsluitingsweg is zo een grote winst voor de zachte weggebruiker. Door het scheiden van 

het economisch verkeer wordt het samenvallen van zwaar verkeer met de zwakke weggebruiker 
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zoveel mogelijk vermeden. De zwakke weggebruiker zal zich veiliger kunnen bewegen in de woonwijk 

enerzijds en via het jaagpad anderzijds. Een veiliger wegennet op lokaal niveau zorgt voor veiligere 

fietsroutes en steunt de uitbouw van een fijnmazig netwerk van trage wegen.   

 
Het voorgestelde ontwerp voldoet aan de Ruimtelijke structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent, het 
Mobiliteitsplan van de stad Gent en andere beleidsdocumenten:  
 

In het projectgebied heeft het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de R4 gecategoriseerd als 

primaire weg type II. Primaire wegen II zijn wegen die een verzamelfunctie hebben voor gebieden 

en/of concentraties van activiteiten van gewestelijk belang. In de grootstedelijke gebieden verzorgen 

de primaire wegen II met meerdere aansluitpunten de verbinding met de hoofd- of primaire wegen I 

(concreet : de verkeerswisselaars met de E40 in St-Denijs-Westrem en Merelbeke). 

Om hun functie als primaire weg categorie II te kunnen vervullen, worden in het RSV de bijhorende 

ontwikkelingsperspectieven opgesomd. Zo moet de inrichting van een primaire weg vertrekken van 

een volledige scheiding van verkeerssoorten. De uitvoeringsvorm is die van een autoweg of een weg 

met gescheiden verkeersafwikkeling.  

Om de algemene principes uit het RSV te vertalen naar de gewenste inrichting van de R4, werd in 

2000 een streefbeeld opgemaakt. Onder meer volgende doelstellingen werden geformuleerd : 

- R4 verbindt A11 (E17) met E40. R4 moet zijn rol als primaire weg in het stedelijk gebied kunnen 

vervullen. Dit betekent dat de weg vlot verkeer moet kunnen toelaten en dat de belangrijke 

gebieden aan de rand goed worden ontsloten. Concreet betekent dit: 

 een beperkt aantal aansluitingen; 

 een vlotte doorstroming (maximum 5% filekans); 

 geen rechtstreekse (privé)ontsluitingen op R4 als er andere ontsluitingsmogelijkheden zijn.  

− Fietsers moeten op een veilige en comfortabele manier R4 kunnen gebruiken en kruisen. 

Voor de omgeving van Zwijnaarde voorziet het streefbeeld volgend specifiek concept : 

In de omgeving van het klaverblad E40 - E17 bevinden zich heel wat economische activiteiten. Het 

verkeer van en naar deze bedrijven betekent een belangrijke hinder voor de woonkernen. Om deze 

hinder te vermijden wordt het economisch verkeer gescheiden van dat voor de woonkernen. Om 

dit te realiseren krijgen de verschillende bedrijvensites aparte aansluitingen op R4 en worden zij 

afgesloten van Heerweg-Noord en de as Adolphe Della Faillelaan - Zwijnaardsesteenweg. Deze 

laatste wegen worden voorbehouden voor het verkeer van en naar de woonkernen en voor 

openbaar vervoer. 

In de Ruimtelijke structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent zijn principes opgenomen tot optimale 

benutting en ontsluiting van bedrijventerreinen. Bv in het hoofdstuk Ruimtelijke concepten: 

economische zones zijn goed ontsluitbaar voor vrachtverkeer vanaf het hogere wegennet. 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – afbakening grootstedelijk gebied Gent bepaalt voor 

de  zone Deelproject DOMO het volgende :  
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De ontsluiting van het gebied gebeurt via een te realiseren aansluitingsweg op de westelijke Schelde-

oever naar het knooppunt 23 van de primaire weg R4-zuid. Het bedrijventerrein Heerweg-Noord 

wordt op de te realiseren aansluitingsweg op de westelijke Schelde-oever aangesloten via de 

Nieuwescheldestraat. De Nieuwescheldestraat wordt hiertoe verbreed en rechtgetrokken. 

De huidige ontsluiting van de bedrijven gevestigd in deze zone en op het bedrijventerrein ‘Heerweg-

Noord’ kunnen tijdelijk behouden blijven tot op het ogenblik dat de nieuwe ontsluitingsweg op de 

westelijke Schelde-oever en de aanpassingen aan de Nieuwescheldestraat zijn gerealiseerd. 

 

In punt 2 van deze nota werd reeds aangehaald dat een tracé langs de Schelde niet mogelijk is, 

gezien de toekomstige verbreding van de Schelde en de wens om in te zetten op toekomstige 

watergebonden activiteit. Met het tracé langs de oksel van de E17 wordt hetzelfde doel bereikt.   

 
Mobiliteitsplan Gent 
Voor de vrachtroutes zijn o.a. volgende visies vooropgesteld:  

- sluipverkeer van zware vrachtvoertuigen door Zwijnaarde dient vermeden te worden (de 
vervollediging van de R4 kan het sluipverkeer in deze zone beperken) 

- woonbuurten dienen gevrijwaard te worden van doorgaand zwaar verkeer 
 
 
Beleidsnota Stedenbouw  - architectuur - publieke ruimte – mobiliteit - historisch patrimonium en 
erfgoed 
Op p 59 wordt volgende vermeld :  
‘We blijven aandacht hebben voor het beveiligen van de routes van en naar bedrijven en 
bedrijventerreinen. (..) de ontsluiting van Zwijnaarde II, III en IV wordt herbekeken in functie van meer 
veiligheid voor de omliggende woon- en schoolstraten en het weghalen van zwaar verkeer uit de 
woonomgevingen’ 
 
 
Wijkplan Zwijnaarde 
Momenteel is het wijkmobiliteitsplan, welke bestaat uit een wijkstructuurschets en een 
wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde in opmaak. Het wijkmobiliteitsplan zal bestaan uit maatregelen 
die snel kunnen gerealiseerd worden. De ontsluitingsweg voor bedrijventerrein Zwijnaarde II en III 
wordt hierin opgenomen. 
 

5. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende percelen 

worden steeds in acht genomen 
 

De ontsluitingsweg zal een rechtstreekse verbinding vormen voor bedrijventerrein Zwijnaarde II en III 

richting R4.  

Bedrijventerrein Zwijnaarde III kan via Nederzwijnaarde en de onderdoorgang onder de E17 

aantakken op de nieuwe ontsluitingsweg.  

Bedrijventerrein Zwijnaarde II behoudt tijdelijk (streefdatum : maximum 5 jaar) de bestaande in en 

uitrit van de site op Nederzwijnaarde om de nieuwe ontsluitingsweg te bereiken. Dit zowel voor 

gemotoriseerd verkeer als de zachte weggebruikers.  
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Van zodra de zone gelegen tussen Nederzwijnaarde en Polytoren  bedrijventerrein  Zwijnaarde II 

wordt ontwikkeld zal een nieuwe privatieve hoofdingang, welke rechtstreeks aansluit op de nieuwe 

ontsluitingsweg, voorzien worden. Op deze manier kan alle gemotoriseerd auto- en vrachtverkeer 

rechtstreeks via de R4 ontsluiten. Doelstelling is om dit binnen de 5 jaar te realiseren.  

Nederzwijnaarde : Nederzwijnaarde blijft nog maximaal 5 jaar de huidige functie vervullen. Na 

realisatie van de nieuwe privatieve hoofdingang zal de Stad de gemeenteweg Nederzwijnaarde zo 

aanleggen dat het gemotoriseerd auto- en vrachtverkeer van bedrijventerrein Zwijnaarde II en III 

geen toegang meer krijgt tot Nederzwijnaarde, maar verplicht wordt op de site rechtstreeks via de 

nieuwe ontsluitingsweg richting R4, te bereiken, resp. te verlaten. Nederzwijnaarde zal vanaf dat 

ogenblik enkel nog bereikbaar zijn voor  bestemmingsverkeer. De percelen gelegen in 

Nederzwijnaarde zullen te allen tijde kunnen ontsluiten via Nederzwijnaarde.  

Fietsers 

Fietsers kunnen in de tijdelijke fase het bestaande traject langs het jaagpad (Nieuwescheldestraat) 
blijven gebruiken en kunnen zo veilig het centrum van Zwijnaarde bereiken.  
Voor het definitief tracé wordt een dubbelrichtingsfietspad langs de nieuwe wegenis voorzien welke 
aantakt op het fietspad aan de rotonde R4 en op Nederzwijnaarde.  
 

 

6. Bij de afweging voor wijziging aan het wegennet wordt rekening 

gehouden met de actuele functie van de gemeenteweg, zonder 

daarbij  de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang 

te brengen. Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de 

verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen 

elkaar afgewogen. 
 

De nieuwe ontsluitingswegenis zorgt voor een rechtstreekste en vlotte aansluiting van de 

bedrijventerreinen op het hogere wegennet en zorgt voor een betere leefbaarheid en 

verkeersveiligheid in Zwijnaarde. Zie ook motivatie in bovenstaande punten.  


