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Veel bedrijvigheid, nog meer verkeer 
Vergunningen en plannen dreigen de verkeersafwikkeling van 
en naar Zwijnaardse bedrijventerreinen nog erger te maken. Dat 
bleek uit de vergadering van het Overlegplatform Zwijnaarde op 
19 februari.

Op het Technologiepark wordt een onderzoeksgebouw afgewerkt. 
Het zal in 2020 geopend worden. Volgens een plan (RUP 148) kan 
de bedrijfsvloeroppervlakte op het Technologiepark op termijn 
nog toenemen met 65 à 95%. Er werken nu bijna 3.700 mensen, 
± 1.400 meer dan 10 jaar geleden. In de Tramstraat werken er nu 
± 1.100. Als de kantoren worden vervangen door maakbedrij-
ven, mag er gebouwd worden op de bedrijfsparkings nabij de 
Hutsepotstraat. Bond Moyson kondigt het vertrek uit Zwijnaarde 
aan tegen 2022. Daar zou bijvoorbeeld een groter gebouw in de 
plaats kunnen komen. 

De totale tewerkstelling, voor het Technologiepark en de Tram-
straat samen, zal langzaam groeien tot meer dan 7.500, een toe-
name met 2.700 t.o.v. 2018. Voor de mobiliteit dreigt dit ramp-
zalig te worden, tenzij de meesten met de fiets, de trein, de tram 
en/of het busje naar het werk pendelen, wat nu echter nog niet 
het geval is. 

De overlast van het verkeer ergert en schaadt de omwonenden. 
Het verkeerslawaai veroorzaakt een overschrijding van de ge-
luidsnorm in de Tramstraat en de Gestichtstraat. Uit de Curieuze-
Neuzenkaart blijkt dat de luchtkwaliteit nabij en op het Tech-
nologiepark slecht is. Tijdens de spitsuren is de Campusstraat 
bijna verzadigd door het autoverkeer. In een dozijn Zwijnaardse 
woonstraten is het alsmaar toenemende sluipverkeer en zwaar 
vrachtvervoer een groot probleem. Tussen 8 en 9u rijden 500 wa-
gens het Technologiepark binnen via de illegale zijingang aan 
de Tramstraat. Toch vragen de ondernemers van Voka dat de zij-

ingangen open blijven. Tegen alle regels in, laat ook het RUP 
148 de zijingangen ongemoeid, ten minste tot er een oplossing is 
voor de Ovonde. Maar de Ovonde is minder dan 20 jaar geleden 
aangelegd en het Vlaams gewest heeft nog geen concrete plannen 
en geen budget om deze infrastructuur her aan te leggen. Noch-
tans is een half ingegraven tunnel voor fietsers en voetgangers, 
o.a. voor de leerlingen van het Don Bosco college, cruciaal en 
ook al vaak aangekondigd.

Intussen onderhandelt de UGent over de bouw van een parkeer-
toren op het Technologiepark voor minstens 500 wagens. Eind 
november 2018 werd geadviseerd om de parkeerfaciliteiten zo 
dicht mogelijk bij de Ovonde te voorzien. De UGent toonde vo-
rig jaar, op het Overlegplatform van 27 maart 2018, echter een 
voorkeurslocatie nabij Hertooiebos, die zo ver mogelijk af ligt 
van de hoofdingang. Zowel de locatie als de volgorde dreigen 
nefast te zijn voor Zwijnaarde. In de plaats van eerst de Ovonde 
heraan te leggen en pas daarna de parkeertoren zo dicht mogelijk 
bij deze in-/uitgang te bouwen, wordt het omgekeerde gepland. 

Een ander aanslepend probleem is de bereikbaarheid van Zwijn-
aarde III (Klaartestraat). Om dit bedrijventerrein met de R4 te 
verbinden, zonder door woonwijken te rijden, moet een weg 
aangelegd worden op de site van Alinso/Domo (Zwijnaarde II). 
De stad Gent vroeg de kosteloze grondafstand (zie De Kiosk nr. 
47), maar zowel de Deputatie als de Vlaamse minister, volgden 
de stad niet. Op het tracé van de aan te leggen weg staan bedrijfs-
gebouwen, die verhuurd zijn. Omdat onteigenen en afbreken te 
duur dreigt te worden, tekent de stad beroep aan. In afwachting 
van een uitspraak kan er niet gestart worden met het project van 
de Polytoren en de parking voor 320 wagens. Hopelijk vinden de 
stad en Alinso snel een vergelijk, waardoor de ontsluitingsweg 
alsnog kan worden aangelegd. 

Aan de andere kant van de Ringvaart breidt Coca-Cola uit. Dit 
najaar zal de 6e productielijn operationeel worden. Coca-Cola is 
nu goed voor 150 vrachtwagens per dag en dat aantal zal nog stij-
gen. In afwachting van de al lang aangekondigde Coca-Colaweg, 
die het bedrijf rechtstreeks moet verbinden met de R4, werd de 
Gestichtstraat geselecteerd als route voor de zgn. “supertrucks” 
(25 m. lang en 60 ton zwaar). Dat zorgt niet alleen voor overlast, 
het is bovendien verkeersonveilig.

Intussen is het mobiliteitscoördinatiecentrum “SPITS” van start 
gegaan. SPITS zal pendelaars naar de zuidelijke rand van Gent 
helpen om veel minder met de auto naar het werk te rijden.   
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Daarom wordt 
op woensdag 3 april, om 19u30, in de Nieuwe Melac, een debat 
georganiseerd tussen politici van zeven partijen. De toegang is 
gratis en iedereen is welkom.                                Peter Provenier


