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1. Inleiding 
 

Huidig dossier situeert zich ten zuiden van het grondgebied van de stad Gent, aan weerszijden van 

de E17 tegen de Ringvaart  en heeft betrekking op de ontsluitingsweg richting R4, voor 

bedrijventerrein Gent Zuid I. 

Ten westen en noordwesten bevinden zich de woonkernen Nieuw Gent en Steenakker. 

Ten noordoosten en ten oosten wordt de site omgeven door industrie. Aan de zuidelijke zijde 

bevindt zich de Ringvaart, die door de E17 wordt gekruist, en waarachter het knooppunt A10/E40 

zich bevindt. Langsheen de R4 loopt een bestaande fietsverbinding onder de E17 door. 

 

De nieuwe weg is een tweerichtings-ontsluitingsweg die zal gerealiseerd worden als verlenging 

van de huidige aftakking van de Ottergemsesteenweg Zuid, voor het bedrijventerrein Gent 

Zuid I tot aan het westelijk deel van dit bedrijventerrein, waar op heden Coca-Cola Europacific 

Partners (verder ‘CCEP’) gevestigd is.  

Het tracé voor de ontsluitingsweg loopt via de bestaande onderdoorgang onder de E17, langs de 

Leebeek noordwaarts om naar het oosten af te buigen aan de noordgrens van het bedrijf Groep 

Versluys, tevens de zuidgrens van het Arteveldestadion (Ghelamco Arena) en aan te takken op de 

bestaande zijtak van de Ottergemsesteenweg Zuid 

 

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

 

2. Problematiek en doelstelling 
 

Problematiek  
 
Vandaag heeft de Gestichtstraat te maken met een uitzonderlijk hoge intensiteit aan 

vrachtverkeer. Dit heeft een zware impact op de leefkwaliteit en verkeersveiligheid van de 

bewoners van de Gestichtstraat, en is de oorzaak van zowel onveilige verkeerssituaties  (fietsers, 

voetgangers en ander gemotoriseerd verkeer) als van trillings- en geluidshinder.  

De Gestichtstraat is een woonstraat en ook de weginrichting is niet geschikt om deze hoge 

intensiteiten aan vrachtverkeer te verwerken. Bovendien legt de passage van vrachtverkeer druk 

op de verkeersveiligheid aan de schoolpoort van de Campus Ebergiste De Deyne.   

 

In de huidige situatie is er één toegang naar de site CCEP, gelegen langs de Zwijnaardsesteenweg.  

Het (bovenlokaal) vrachtverkeer van en naar de CCEP-site bereikt momenteel zijn bestemming via 

de enige toegang op de Zwijnaardsesteenweg en maakt gebruik van de dichtstbijzijnde op- en afrit 

van de R4 om zich naar het hogere wegennet te begeven. De directe relatie met het primaire- en 

hoofdwegennet is een positief gegeven, al dient het zwaar verkeer hierdoor op heden via de 

Gestichtstraat te passeren.  

 

 

Doelstelling 
 
Doel is om het doorgaand (vracht)verkeer van en naar dit industrieterrein volledig los te 

koppelen van het lokaal woonverkeer van de Gestichtstraat.  



 Pagina 4 van 16 

 

Indien de aansluiting met de R4 t.h.v. de Gestichtstraat gesloten wordt (zie verder: 

Streefbeeldstudie R4-West), zal het doorgaand vrachtverkeer zonder alternatief via de 

Zwijnaardsesteenweg naar de E17 of via de Heerweg en Tramstraat naar de N60 en de R4 

rijden. Hierdoor zouden nog meer bewoners hinder ondervinden van de verkeersintensiteiten 

ten gevolge van woon-werk- en vrachtverkeer van en naar de site. De op- en afrit van de R4 ter 

hoogte van de Gestichtstraat kan dus enkel worden geschrapt indien er een oplossing wordt 

gevonden voor de ontsluiting van het vrachtverkeer van en naar CCEP.  

 

De bedrijven die momenteel nog van de op- en afrit in de Gestichtstraat gebruik maken 

(waaronder CCEP), moeten in de toekomst de R4 kunnen oprijden via een alternatieve 

ontsluitingsweg, meer bepaald via de rotonde die door AWV werd aangelegd ter hoogte van 

de Brico Planit.  

De bestaande zijtak van de Ottergemsesteenweg Zuid (ten zuiden van de Ghelamcosite) zal 

verder worden doorgetrokken tot aan het bedrijventerrein van CCEP. 

 

In de toekomst – bij het in gebruik nemen van de nieuwe ontsluitingsweg - zal het onthaal van 

de vrachtwagens aan de oostzijde van het terrein moeten worden georganiseerd. Daartoe 

moet aan de oostzijde voldoende ruimte zijn voor vrachtwagens om op hun incheck te kunnen 

wachten. Het is bijgevolg nodig om een voldoende grote wachtzone in te richten, waar de 

vrachtwagens kunnen wachten. Ook deze wachtzone zal samen met de doortrekking van de 

bedrijfsontsluitingsweg worden aangelegd. 

 

Historiek 

AWV nam in 2000 een rechtstreekse ontsluiting voor bedrijventerrein Gent Zuid I naar de R4 

op in de streefnota voor de verlenging van de R4-West en bepaalde dat de op- en afritten aan 

de Gestichtstraat op termijn moeten worden afgesloten. Alle bedrijven dienden de R4 te 

kunnen bereiken via de daarvoor aangelegde rotonde. 

Deze rotonde en de daarop aangesloten nieuwe op- en afritten naar en van de R4 werden door 

AWV in 2013 gerealiseerd.  

Vervolgens werd in  2015 het eerste deel van de nieuwe ontsluitingsweg (nl. de huidige zijtak 

van de Ottergemsesteenweg Zuid, gesitueerd tussen het Ghelamcostadion en Vandemoortele) 

aangelegd. Dit gebeurde samen met de bouw van het Ghelamcostadion. De aanleg van de weg 

werd namelijk als stedenbouwkundige last (last 1) gekoppeld aan de Stedenbouwkundige 

vergunning (2011/114) voor de bouw van het stadion.  

Deze weg aan de zuidzijde van de Ghelamcosite, heeft zowel de functie van noodweg voor het 

stadion, als bedrijfsontsluitingsweg voor de bedrijven op Gent Zuid I. Deze ontsluitingsweg 

bedient op dit moment al de bedrijven gelegen ten oosten van de E17, in de toekomst ook het 

bedrijf gelegen ten westen van de E17 

 

Na de realisatie van dit eerste deel van de bedrijfsontsluitingsweg, werden de bedrijven 

Vandemoortele en Groep Versluys (voormalig terrein van Kaasboer) ook langs deze weg 



 Pagina 5 van 16 

ontsloten. De nieuwe weg moet op termijn ook het deel van het bedrijventerrein Gent Zuid I 

ten westen van de E17 hierlangs ontsluiten. 

 

Om het op heden aldaar gevestigde bedrijf  CCEP in oostelijke richting te kunnen ontsluiten 

moet hun werking op eigen terrein hieraan worden aangepast. Een reorganisatie van de 

werking binnen CCEP maakte hun werking ondertussen reeds ‘entrance neutral’, wat betekent 

dat het in- en uitchecken van vrachtwagens in de toekomst ook aan de oostzijde van hun 

perceel mogelijk wordt gemaakt. 

 

3. Feitelijke en juridische toestand 
 

Het betreft de aanleg van een nieuwe weg. Deze weg is bijgevolg niet opgenomen in de Atlas 

der buurtwegen. 

 

Er is geen rooilijnplan dat werd goedgekeurd door KB.  

 

Er is geen rooilijnplan vastgesteld in een RUP of een BPA. 

 

Er bestaat een feitelijke rooilijn ter hoogte van de zijtak van de Ottergemsesteenweg-Zuid die 

gerealiseerd werd bij de bouw van het stadion. De aanleg van de weg werd als last gekoppeld 

aan de stedenbouwkundige vergunning 2011/114 (zie verder) 

Deze weg valt, zolang ze niet wordt overgedragen naar de stad, onder particulier beheer.  

 
De nieuwe rooilijn van de nieuwe weg takt aan op de rooilijn van de wegenis die door AWV 

werd aangelegd ter hoogte van de rotonde, volgens onteigeningsplan AWV, opgemaakt door 

landmeter De Baere op 17/02/2012 (zie ook plan) en op de (feitelijke) rooilijn van het 

bestaande fietspad ten zuidoosten van de perceelgrens van CCEP. 

 
 

 
Erfpachten 

 

Bij notariële akte van 28/11/2005 verleende de Stad Gent aan de CVBA Artevelde Stadion een 

erfpachtrecht op ‘het perceel grond met opstallen, gelegen te Gent Ottergemsesteenweg / 

Akkerhage, met als adres 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 800, zijnde de vroegere 

groothandelsmarkt gekend op het kadaster onder sectie H, perceelnummers 0602R, 0602 S, 

0602 T, 0602V, 0602W, 0602 XW, 0602D3 en 0602E3, met een opp. Volgens kadaster van 

77.985m²’.  Deze erfpachtakte werd gewijzigd bij latere akten van 28/02/2007 en  17/04/2012. 

Bij notariële akte van 17 januari 2013 werd een deel van dit erfpachtrecht, nl. het gedeelte van 

de parking welke geïmpacteerd wordt door de rooilijn die op heden getrokken wordt, door de 

CVBA Artevelde Stadion overgedragen naar de NV Parking Gent en de NV Buffalo.  De Stad 

Gent verleende haar goedkeuring met deze overdracht. 
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Omgevingsvergunning Ghelamco-site / Stedenbouwkundige lasten. 
 

Een eerste omgevingsvergunning werd afgeleverd in 2007 (2007/892). 

 

Een tweede in 2011 (2011/114). Deze tweede vergunning is een gedeeltelijke herneming van 

de oorspronkelijke aanvraag uit 2007. Hieraan werden twee, specifieke lasten gekoppeld voor 

de aanleg, overdracht en openstelling als openbaar domein van een nieuwe weg aan de 

zuidrand van de site, namelijk:   

 

(relevant uittreksel).  

LAST 1 – Aanleg van bedrijfsontsluitingsweg   

De bedrijfsontsluitingsweg aan de zuidzijde van de Ghelamcosite dient aangelegd te 
worden in zijn definitieve vorm. Dit stuk wegenis zal op termijn als onderdeel van de 
bedrijfsontsluitingsweg deel uitmaken van het openbaar domein.  

 

LAST 2 – Kosteloze grondafstand 

De weg en zijn uitrusting zullen kosteloos aan de stad worden overgedragen, en dit na 

de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken aan de 

bedrijfsontsluitingsweg in zijn geheel. 

De akte van overdracht wordt verleden voor een notaris die door de houder van de 

verkavelingsvergunning wordt aangeduid. Alle kosten met betrekking tot deze akte 

(opmaken, verlijden, registreren, overschrijven, …) zijn ten laste van de houder van de 

verkavelingsvergunning. Een attest van kosteloze grondafstand is bij het dossier 

gevoegd. 

 

Het opleggen van deze stedenbouwkundige lasten, werd als volgt gemotiveerd : 

(relevant uittreksel)  

 

De grote lijnen i.v.m. de buitenaanleg uit vergunning 2007/892 waren overeind 

gebleven in de volgende vergunning 2011/114.  Belangrijke voorwaarde werd 

evenwel nog gesteld over de aanleg van de ontsluitingsweg aan de zuidrand van het 

terrein.  

De oorspronkelijke vergunning beperkte zich tot de aanleg van een veiligheidsweg op 

eigen terrein. Het westelijk deel van deze weg zou dan tevens kunnen gebruikt 

worden door de achterliggende bedrijfskavels. Deze weergave hield echter géén 

rekening met de in opmaak zijnde plannen voor de aanleg van een 

bedrijfsontsluitingsweg, die op termijn zou instaan voor de ontsluiting van de 

zuidelijke cluster van bedrijven op het bedrijventerrein Gent Zuid I (i.c. de bedrijven 

Vandemoortele en Groep Versluys) en later ook de bedrijfssite gelegen tussen E17 en 
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Zwijnaardsesteenweg (CCEP). Doel was om dit bedrijf mee te laten ontsluiten met de 

overige bedrijven op het bedrijventerrein Gent Zuid I.  

De vergunde plannen voor het project R4-Zuid (2010/47) voorzagen reeds de 

aantakking voor de bedrijfsontsluitingsweg op de toen nieuw aan te leggen rotonde 

t.h.v de knoop Ottergemsesteenweg – R4, hoewel de weg zelf geen voorwerp 

uitmaakte van de omgevingsaanvraag 

Deze bedrijfsontsluitingsweg heeft als doel om de bedrijfssites van Vandemoortele en 

Groep Versluys te bedienen om dan via een S – vormig bochtensysteem onder E17 en 

de bypass E17 en R4 door, aan te sluiten op de bedrijfssite CCEP. De vergunde 

plannen voor de bypass E17 hielden reeds rekening met de noodzakelijke 

onderdoorgang van die nog aan te leggen nieuwe ontsluitingsweg. Een eerste deel 

van de weg bevindt zich op het perceel dat in erfpacht is gegeven aan Buffalo Nv (“de 

site Artevelde”) en doet mee dienst als rondweg voor veiligheidsdiensten.  

De omschrijving van de lasten bevatten dan ook een duidelijke tijdsdimensie, waarbij de 

grondafstand wordt gekoppeld aan de oplevering van de bedrijfsontsluitingsweg in zijn geheel.  

 

 

Zone non-aedificandi 
 
De nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg is zodanig ontworpen, dat de te verwerven 

perceelstukken van de aanpalende bedrijven Vandemoortele en Groep Versluys zo klein 

mogelijk blijven. De nieuwe weg loopt m.a.w. zo dicht mogelijk langs de E17 en zal grotendeels 

in de zone non-aedificandi langsheen de autosnelweg aangelegd worden. 

 

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 Besluit van 

de Vlaamse Regering (hierna ‘BVR’) van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs 

autosnelwegen (hierna BVR bouwvrije stroken). 

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. 

 

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.  

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 
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een openbare dienst, hetzij voor het oprichten van installaties of gebouwen in verband met de 

dienst van de autosnelweg. 

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 E17) én tegelijk 

in de bouwvrije stroken langsheen het autosnelwegdomein, en dit zowel voor het aanleggen 

van een fietspad, wadi’s als het eigenlijke tracé van de nieuwe ontsluitingsweg, conform het 

huidige voorliggende rooilijnplan.  

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 het bedrijventerrein Gent Zuid I te Gent werd 

op 21 januari 2022 door de bevoegde Vlaamse Minister ondertekend.  

 
 

Tracé nieuwe weg en vastleggen rooilijn 
  

De nieuwe aan te leggen ontsluitingsweg zal aantakken op de bestaande weg die werd 

aangelegd als stedenbouwkundige last bij de bouw van het stadion. 

Voor de realisatie van de bocht aan de E17 zijn twee perceelstukken nodig, momenteel 

eigendom van sogent. Daartoe zal een overdracht gebeuren tussen sogent en de stad Gent. 

Ten oosten van de E17 loopt de nieuwe weg over een deel van de percelen van Groep Versluys 

en Vandemoortele, om verder over eigendom van AWV de bocht te maken en onder de E17 en 

de bypass van de E17 naar de R4, door te lopen tot aan de perceelsgrens van de CCEP-site. 

De wachtzone wordt aangelegd op grond, eigendom van de stad Gent.  

 

Niet enkel voor de nieuw aan te leggen weg moet de rooilijn vastgelegd worden, ook voor het 

reeds aangelegde deel ten zuiden van het stadion dient dit te gebeuren. Immers betreft dat op 

heden een private weg, zolang de wegenis niet werd overgedragen (cf. de last in de 

omgevingsvergunning – zie hoger).  

 
De realisatie van de nieuwe weg zal de plaatselijke eigendomsstructuur beïnvloeden:   

Voor de aanleg van de nieuwe weg zal de stad een aantal percelen dienen te verwerven of in 

beheer te nemen:  

 

Verwerving: 

 

Ten noordwesten: een zuidoostelijke hoek van het perceel, eigendom van sogent in erfpacht aan 

Imperial, verwerving van twee percelen: zie plan LOT 1 (deel van  perceel  Gent - 8ste afdeling - 

sectie H - 602V2) en LOT 2 (deel van perceel Gent - 8ste afdeling – sectie H -  611P) 
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Ten oosten van de E17: een westelijke strook van het perceel van Groep Versluys : zie plan LOT 3 

(deel van perceel Gent - 24ste afdeling – sectie B - 502E) 

 

Ten oosten van de E17: een westelijke strook van het perceel van Vandemoortele: zie plan LOT 4 

(deel van perceel Gent - 24ste afdeling – sectie B - 506S) 

 
 

In beheer name: 

 

Ten westen van de E17 en onder de E17 door : een strook van het perceel van AWV: zie plan  

LOT 5 (geen perceelnummer – openbaar domein) 

 

Tussen openbaar domein AWV: perceel eigendom van Vlaamse Waterweg: zie plan LOT 6 (deel 

van perceel Gent - 24ste – afdeling- sectie B – 499A) 

 

Ten westen van bedrijventerrein van CCEP: zie plan LOT 7 (geen perceelnummer – openbaar 

domein)  

 

 

Inkorting erfpacht 

 

Zuidelijk deel van perceel, eigendom van de stad Gent in erfpacht bij Parking Gent: zie plan LOT 

8 (Gent 8ste afdeling – sectie H 602F4) 

 

4. Gemeentelijk beleidskader 
 

Ruimtelijke structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent  

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. 

Uittreksel: 

“Natuurlijk is niet alles te verweven en kiezen we soms voor (overwegend) monofunctionaliteit. 

De zeehaven en de werkplekken rond de R4 (aan de Evergemse-, Antwerpse- en 

Kortrijksesteenweg en in de Zuidelijke Mozaïek 11) en de E40 zijn hiervoor het meest geschikt. 

Deze zones kunnen we bufferen tegenover kwetsbare functies en ze zijn goed ontsluitbaar voor 

vrachtverkeer vanaf het hoger wegennet.” (p. 55) 
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Gemeentelijk RUP: “RUP 60 Akkerhage – Ottergemsesteenweg” 

 

RUP 60, zoals goedgekeurd bij GR 15 januari 2004, en gewijzigd bij GR 12 januari 2006. 

 

De nieuwe ontsluitingsweg ten oosten van de E17 valt binnen de contouren van RUP 60 

Akkerhage – Ottergemsesteenweg. Meer bepaald binnen de bestemmingszones “Zone voor 

bedrijven” en “Reservatiestrook voor openbaar vervoer”. 

Het deel van de nieuwe ontsluitingsweg onder de E17 en ten westen van de E17 valt buiten de 

contouren van het RUP. 

 

 

Mobiliteitsplan Gent 

In het Mobiliteitsplan van Gent (2015) wordt de visie voor de wegencategorisering 

weergegeven en wordt verwezen naar de hoofdwegen en primaire wegen: zowel de E17 als de 

E40 zijn geselecteerd als hoofdweg, de R4 is geselecteerd als primaire weg II en de 

Zwijnaardsesteenweg als lokale weg IIb (structurerende as voor openbaar vervoer en fietsers). 

Uit deze categorisering blijkt opnieuw dat de Zwijnaardsesteenweg niet voorzien is voor het 

vrachtverkeer dat er vandaag rijdt. 

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 (29 maart 2021) 

 
- “Onze gebiedsgerichte aanpak wordt verder versterkt. We zetten daarom het project SPITS 

verder dat zich richt op bedrijven in de zuidelijke rand.” (P. 35) 

SPITS is een team van mobiliteitsexperten dat duurzame mobiliteitsoplossingen in de 

zuidelijke rand van Gent coördineert en werkgevers helpt om een intern mobiliteitsbeleid uit 

te werken. Specifiek gaat het om bedrijven in het zuiden van Gent, ook bekend als de 

'Zuidelijke Mozaïek': Gent Zuid, Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde. Om de huidige 

ontwikkelingen daar maximaal te steunen en om toekomstige uitbreidingen of projecten niet 

te hypothekeren, is een toekomstgericht mobiliteitsbeleid noodzakelijk. De Stad Gent heeft 

daarom een opdracht uitgeschreven om een Mobiliteitscoördinatiecentrum (MCC) op te 

richten. Dit centrum krijgt de naam SPITS.  

- “We blijven aandacht hebben voor het beveiligen van de toegang van en naar bedrijven en 

bedrijventerreinen. Zo realiseren we bijvoorbeeld een veilige aansluiting voor Coca-Cola en 
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Volvo Trucks naar het hoger wegennet en ontlasten we maximaal de omliggende 

woonbuurt”. (P. 36) 

 
 

Beleidsnota Ruimtelijke Planning, Stadsontwikkeling en Stedelijke Vernieuwing (26 april 2021) 

- “Het aantal knooppunten waar verkeer de R4 op en af kan rijden, wordt verminderd. 

Sommige knooppunten verdwijnen, omdat zijstraten niet meer rechtstreeks zullen 

uitgeven op de R4. Door op- en afritten te schrappen wordt vrachtverkeer uit de 

woonkernen geweerd. Vrachtverkeer bereikt vlotter en rechtstreekser de haven en de 

bedrijventerreinen”. (p. 58) 

 
Beleidsnota Economie (20 oktober 2020) 

- “We blijven werken aan een optimale ontsluiting van bedrijventerreinen om op die manier 

de hinder voor omliggende woonzones te minimaliseren”. (p. 21) 

 

Bestuursakkoord 2019-2024  

- “Bij de inrichting en het beheer van bedrijventerreinen vormt duurzaamheid (CO₂-neutraal, 

circulair, energie) een belangrijk aandachtspunt. We begeleiden, ondersteunen en 

stimuleren bedrijven en bedrijvenverengingen. We vrijwaren woonzones zoveel mogelijk 

van zwaar vrachtverkeer. Zo worden nieuwe ontsluitingswegen aangelegd voor de 

bedrijvenzones Wijmenstraat, site Coca-Cola en Zwijnaarde II-III”. (P. 19) 

 

Herinrichting bedrijventerrein en opstart bedrijventerreinmanagement Gent Zuid I (2011) 
 
In 2011 werd, in opdracht van de dienst Economie van de stad Gent, de studie voor de 

herinrichting en opstart gezamenlijk bedrijventerreinmanagement voor het bedrijventerrein 

Gent Zuid I uitgevoerd. De studie ambieert de realisatie van een kwalitatief en duurzaam 

bedrijventerrein.  

Eén van de deelopdrachten behandelt het ontwikkelen van een visie betreffende de 

herinrichting van het bedrijventerrein Gent-Zuid I met een bijzondere aandacht voor een 

duurzame benadering en ruimtelijke kwaliteit. Naast zuinig ruimtegebruik wordt ook aandacht 

besteed aan optimalisering van de waterhuishouding, verbetering van de wegenis en 

duidelijke bewegwijzering.  

 

In de bereikbaarheidsanalyse van het bedrijventerrein komt naar boven dat, hoewel de 

deelzone CCEP vlak bij het knooppunt Zwijnaarde gelegen, deze toch moeilijk ontsloten is naar 

het hoofdwegennet. Afhankelijk van de herkomst of bestemming maakt het verkeer van en 

naar CCEP gebruik van de Gestichtstraat, Heerweg-Noord, Zwijnaardsesteenweg en R4 om van 

of naar de E17 of de E40 te rijden.  
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Hoger beleidskader (informatief) 

 

Streefbeeldstudie R4-West  

De streefbeeldstudie R4-West zuidelijk deel werd opgesteld door de Studiegroep Omgeving in 

opdracht van AWV Oost-Vlaanderen in december 2000.  

In het streefbeeld staat een specifieke passage met schets over de zone Zwijnaarde en is een 

duidelijke visie verwoord ten aanzien van de scheiding van het economisch verkeer van het 

woonverkeer:  

“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 voorgesteld het economisch verkeer te scheiden van dat voor de 

woonkernen. Om dit te realiseren krijgen de verschillende bedrijvensites aparte aansluitingen op de 

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.” 

Het streefbeeld stelt ook: “Zwijnaardsesteenweg is een stedelijke hoofdstraat en wordt niet 

aangesloten op R4.” Dit impliceert dat de Gestichtstraat wordt afgesloten van de R4 en dat de 

afrit aan de Autokeuring wordt opgeheven. Voor Domo, CCEP en de bedrijven van Zwijnaarde 

III betekent dit concreet dat alle vrachtwagens eerst door woonstraten zouden moeten om het 

hoger wegennet te bereiken, indien zij geen aparte aansluiting naar de R4 krijgen.  

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. 
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Het Gewestplan 

 

Het plangebied is geheel gelegen binnen het origineel gewestplan Gentse Kanaalzone. 

Verhardingen ten voordele van het industriegebied zijn toegestaan (Industriegebied) . 

 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan – afbakening grootstedelijk gebied Gent 

 

Het plangebied is gelegen binnen de contour van het Gewestelijke RUP Afbakening 

grootstedelijk gebied Gent, maar krijgt geen voorschriften binnen dit GRUP.  

 

5. De voorgestelde nieuwe rooilijn doet geen afbreuk aan de 

doelstelling om de structuur, de samenhang en de 

toegankelijkheid van de gemeentewegen te vrijwaren en te 

verbeteren, 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 bedrijventerrein Gent Zuid I zal rechtstreeks ontsluiten naar 

de R4. Hierdoor wordt het verkeer in de woonwijken en schoolomgeving beperkt tot 

bestemmingsverkeer. De lokale wegen 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 zachte 

weggebruiker zoveel mogelijk vermeden. Een veiliger wegennet op lokaal niveau zorgt voor 

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

Bestaand fietspad  
 
Het huidige fietspad ten oosten van het bedrijventerrein CCEP, dat momenteel op het tracé 

loopt, zal niet verdwijnen, maar wordt aangepast, met de nodige aandacht voor de veiligheid 

van de fietsers. (zie hierna: punt 10) 

   

 

6. De voorgestelde nieuwe rooilijn kadert in een geïntegreerd beleid 

van de gemeente dat onder meer gericht is op de uitbouw van een 

veilig wegennet op lokaal niveau 
 

Zie punten 4. en 5. 
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7. De voorgestelde nieuwe rooilijn kadert in een geïntegreerd beleid 

van de gemeente dat onder meer gericht is op de herwaardering 

en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, 

zowel op recreatief als op functioneel vlak 
 

Door het scheiden van het economische verkeer en het woonverkeer in de omliggende 

woonwijken, wordt het verkeer in de woonwijken beperkt tot bestemmingsverkeer. De lokale 

ontsluitingen zullen dus verkeersluwer worden. 

 

De nieuwe bedrijfsontsluitingsweg is op die manier een grote winst voor de zachte 

weggebruikers in omliggende woonwijken. Namelijk, door het scheiden van het economisch 

verkeer wordt het samenvallen van zwaar verkeer met verplaatsingen van zachte 

weggebruikers zoveel mogelijk vermeden. De zachte weggebruiker (voornamelijk de bewoners 

van de Gestichtstraat en de leerlingen van de De Daisnecampus) zal zich veiliger kunnen 

bewegen door de woonstraat. Een veiliger wegennet op lokaal niveau zorgt voor veiligere 

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

Het bestaande vrij liggende fietspad langs de R4 blijft behouden. Zie ook verder: punt 10. 

8. De voorgestelde nieuwe rooilijn staat ten dienste van het 

algemeen belang 
 

De nieuwe ontsluitingsweg kadert in het algemeen belang. De buurt vraagt reeds lang naar een 

oplossing voor de verkeersdrukte.  

Een rechtstreekste aansluiting van de bedrijventerreinen Gent Zuid I richting R4 betekent dat 

het economisch verkeer niet meer langs de woonwijken zal passeren wat de leefbaarheid en 

verkeersveiligheid van deze woonwijken aanzienlijk verbetert. Niet alleen zal de geluids- en 

trillingsoverlast verminderen, maar ook dat de plaatselijke luchtkwaliteit zal verbeteren.  

 

De nieuwe ontsluitingsweg betekent voor het economisch verkeer ook een snellere en vlotte 

verbinding met het hogere wegennet. 

 

Door de afschaffing van de op- en afrit aan de Gestichtstraat zal de R4 eveneens 

geoptimaliseerd worden, omdat er geen twee op- en afritmogelijkheden meer kort na elkaar 

zullen volgen. Dit ligt in lijn met de visie van AWV. Het gevolg hiervan zal zijn dat het 

doorstromen van het verkeer op de primaire weg II zal verbeteren. 
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9. De voorgestelde nieuwe rooilijn is een uitzonderingsmaatregel 

die afdoende wordt gemotiveerd 
 

Niet van toepassing. Het betreft geen verplaatsing of afschaffing. 

10. De verkeersveiligheid en de ontsluiting van aangrenzende 

percelen worden steeds in acht genomen 
 

De ontsluitingsweg zal een rechtstreekse verbinding vormen voor bedrijventerrein Gent Zuid I 

richting R4.  

Bestaande bedrijven Vandemoortele en Groep Versluys maken nu reeds gebruik van  het 

eerste deel van de ontsluitingsweg om via de rotonde naar de R4 te rijden. Na de doortrekking, 

zal ook het bedrijf CCEP van deze weg gebruik kunnen maken. 

Fietsers 

Het fietspad ten zuiden van het perceel van CCEP dat in de richting van UZ Gent loopt, zal ter 

hoogte van de wachtzone de nieuwe weg kruisen. Op dit punt zal  speciale aandacht besteed 

worden aan het voorzien van alle nodige uitrustingen om er de grootst mogelijke 

verkeersveilige situatie te creëren.  

 

Fietsers zullen in de toekomst nog steeds gebruik maken van het bestaande afgescheiden 

fietsnetwerk langs de R4 en onder de rotonde. Bovendien zal onderzocht worden of fysieke 

barrières mogelijk of nodig zijn tussen de nieuwe weg en het bestaande fietspad langs de R4, 

om ervoor te zorgen dat het fietsverkeer volledig gescheiden wordt houden van het verkeer op 

de nieuwe ontsluitingsweg. 

 

Tussen CCEP en de E17 zal de nieuwe wachtzone worden aangelegd. Om de nodige ruimte 

hiervoor beschikbaar te maken zal het fietspad dat momenteel op dit perceel gelegen is, in 

oostelijke richting, dus dichterbij het talud van de E17, worden opgeschoven. Het fietspad blijft 

– zoals nu het geval is – na verplaatsing nog altijd een veilig, vrij liggend fietspad.  

Voetgangers 

De nieuwe weg is uitsluitend een bedrijfsontsluitingsweg en zal, door middel van 

verkeersborden, niet worden opengesteld voor voetgangers. Om die reden worden er langs de 

nieuwe weg ook geen voetpaden voorzien. 
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11. De voorgestelde nieuwe rooilijn moet zo nodig beoordeeld 

worden in een gemeentegrensoverschrijdend perspectief 
 

De voorgestelde nieuwe rooilijn grenst niet aan de gemeentegrens met een andere gemeente. 

De betrokken weg is geen gemeentegrensoverschrijdende verbinding. 

 

12. Bij de afweging voor de 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.  

13. Rechtsgrond  
 

Het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. 

 

 


