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De heer Carl De Decker 
Gemeenteraadslid 

MGMT  
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09 323 66 00 
 

  00/00/2019 

     

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2019_SV_00503 van 19.11.2019 betreffende ‘Ontsluiting 
bomenrij rond Volvo Trucks Eksaardserijweg Oostakker.’ 

 
 
Omschrijving van de vraag 
 
Toelichting:  
In de omgeving van Volvo Trucks aan de Eksaardserijweg te Oostakker werd in het verleden beloofd 
aan de buurtbewoners om een volledige berm met bomen rond de site aan te leggen zodanig dat 
je vanuit de Eksaardserijweg niks zou zien van de drukke parking en de visuele overlast beperkt 
wordt. 
Een paar jaar geleden werd hier reeds goed mee begonnen maar enkele jaren later stel ik met de 
buurtbewoners vast dat deze bomenrij nog niet volledig dicht is waardoor een deel van de buurt 
nog steeds uitkijkt op de parking. 
 
Vraag:  
Is de schepen dan ook bereid om de bomenrij volledig te sluiten teneinde de visuele overlast tot 
een minimum te beperken? 
 
Antwoord 
 
Geachte raadslid 
 
Is de schepen dan ook bereid om de bomenrij volledig te sluiten teneinde de visuele overlast tot 
een minimum te beperken? 
 
In antwoord op uw schriftelijke vraag kan ik u het volgende melden. 
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Het is en blijft de bedoeling om langs Volvo aan de noordwestzijde over de volledige lengte een 
groenbuffer aan te leggen. In de zone waar recent uitbreidingen en bouwvergunningen zijn 
gerealiseerd (na 2014) is het voorzien van een groenbuffer als voorwaarde opgelegd en 
ondertussen  ook daadwerkelijk uitgevoerd. 
In zones waar geen recente omgevingswijzigingen zijn gebeurd, is dit echter nooit opgelegd 
kunnen worden. Deze naast Volvo resterende open aanpalende percelen zijn (nog) geen 
eigendom van Volvo of de overheid. 
 

 
 
Het onderstaande kaartje geeft de stand van zaken weer. Het noordoostelijk deel (bufferbekken 
en bijkomende bosaanplant) is inmiddels al gerealiseerd door Volvo (groen op onderstaande 
kaart). Voorheen waren aan de andere, zuidelijke kant al groene bufferbermen aangelegd (idem). 
Alleen in de hieronder rood aangeduide zone moet dus nog actie ondernomen worden. 
 



 

 

 
 
 
In het GRUP Volvo Trucks Gent (2015) is een machtiging tot onteigening voor de betreffende zone 
voorzien. Deze onteigeningsmogelijkheid staat voorlopig on hold, in afwachting van het 
finaliseren van de definitieve uitwerking van de visie op de groenklimaatassen. De strook langs de 
noordwestelijke zijde van Volvo ligt binnen het onderzoeksgebied van Groenklimaatas 1 en maakt 
deel uit van een as die op termijn de Groenpool Oud Vliegveld moet verbinden met het 
Dampoortstation. Deze legislatuur maakt de Stad Gent een definitief inrichtingsplan en 
uitvoeringsstrategie op voor de groenklimaatassen.  
 
Ik kan in elk geval bevestigen dat de Stad nog steeds de bedoeling heeft om binnen deze visie op 
termijn op de voorziene plaats een bomenrij aan te planten en daarnaast ook nog een 
groenstrook als visuele buffer wil voorzien. De timing hangt samen met het finaliseren van het 
inrichtingsplan  voor Groenklimaatas 1. 
 

 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 

Astrid De Bruycker 

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen 

 
 
 
cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester 
cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur 
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