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SV 00075  -   Groenbuffering Zwijnaarde 
 

Geachte heer Peeters 

Dit antwoord biedt in eerste instantie een overzicht van de groenbuffers die opgelegd zijn door 
middel van een bestemmingsplan (BPA, RUP of gewestplan). Waar nodig zoemen we in op 
specifieke cases waar de aanleg van een groenbuffer op vergunningenniveau is voorzien.  

Groenbuffers opgelegd in een bestemmingsplan 

Onderstaande kaart biedt een overzicht van de groenbuffers, opgelegd via een bestemmingsplan. 
Gemeentelijke bestemmingsplannen duiden de bufferzones altijd apart aan op het grafisch plan. 
Gewestelijke RUP’s duiden de bufferzones via een arcering aan. Het gewestplan verplicht de 
aanleg van een bufferzone in de bijhorende voorschriften.  
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> Groenbuffers rond de bedrijventerreinen Technologiepark en Tramstraat 

De oude bestemmingsplannen  - die binnenkort vervangen worden door een nieuw RUP -  
voorzien al in de aanleg van de nodige bufferzones :  

— BPA Tramstraat (1989) voorziet een bufferstrook van 10 m breed achter de bedrijven van 

de Tramstraat.  

— BPA Hutsepot 1 (2000) bestemt het zuidoostelijk deel van het wetenschapspark en voorziet 

volgende bufferzones :  

× Een strook van 15 m breed langs de Tramstraat 

× Een strook van 25 m breed aan de zijde van de verkavelingen ‘Jan Sonnevillestraat’ en 

‘Vier Gekroondenstraat’ 

× Een strook van 15 m breed aan de zijde van de verkaveling ‘Hertooiebos’ 

— BPA Hutsepot 2 (2002) bestemt het noordoostelijk deel van het wetenschapspark en 

voorziet volgende bufferzones :  

× Een strook van 15 m breed aan de zijde van de verkaveling ‘Hertooiebos’ 

× Een zone non – aedificandi van 30 m breed langs de E40 (15 m thv oprit E40).  

 



Deze groenbuffers zijn op vandaag al grotendeels gerealiseerd (zie groene zones op onderstaande 
afbeelding). Op enkele plaatsen werd de buffer slechts gedeeltelijk gerealiseerd (zie oranje 
zones):  

• In het noorden van het Technologiepark werd de buffer grotendeels gerealiseerd, 

sommige delen van de oranje zones werden ingenomen door parking of andere 

verharding. 

• Ter hoogte van Hertooiebos werd de buffer wel aangelegd, maar minder dens.  

Op twee plaatsen werd de buffer onderbroken (zie rode zones). Het gaat om een 

braakliggend, onverhard perceel en een gebouw dat in de zone voor de buffer ligt. 

• Achter de bedrijvensites van Solidariteit voor het Gezin (nu i mens) en Huis van de Bouw  

wordt de buffer telkens onderbroken om toegang te verlenen tot de achterliggende 

parkings. Deze parkings zijn met de nodige vergunningen aangelegd1, en dit op basis van 

de voorschriften van woongebied. Volgens de vergunde plannen zijn deze parkings enkel 

te bereiken via een (centrale) toegang aan de Hutsepotstraat, omdat een verbinding voor 

autoverkeer doorheen de groenbuffer uit het oorspronkelijk BPA niet vergunbaar was. 

Deze doorgangen zijn evenwel toch gerealiseerd, en dit in strijd met de bijzondere 

voorwaarden uit beide vergunningen. De centrale toegang aan Hutsepotstraat is op 

vandaag niet in gebruik. De respectievelijke vergunningen voorzien wél in de aanleg van 

een bijkomende groenbuffer aan de zuid- en oostzijde van de betrokken parkings. Het 

gaat telkens om een bufferzone van 10 m breed, die enkel aan de – niet gebruikte – 

toegang van de Hutspotstraat onderbroken is. Deze groenstroken zijn op vandaag 

effectief gerealiseerd, zoals voorzien in de vergunningen. Het nieuwe RUP neemt de 

bestaande, vergunde parkings mee in de bedrijvenzone en bestendigt de 

vergunningsmatig opgelegde groenbuffers. Het nieuwe RUP heft de groenbuffer tussen 

de parkings en de respectievelijke bedrijven op, zodat de parkings niet meer moeten 

ontsloten worden via de Hutsepotstraat (zij het dat dit in de praktijk ook niet gebeurde) 

en geïntegreerd kunnen worden bij de betrokken bedrijvensites langs de Tramstraat. De 

opgelegde groenbuffer – in combinatie met de voorgeschreven 45° - regel – maken dat de 

impact van de bedrijven op hun omgeving beperkt blijft.  

 

                                                                 
1 Parking achter Solidariteit is aangelegd volgens vergunning 2011/70076. De parking achter Huis van 
de Bouw is aangelegd volgens vergunning 2006/70183.  



 
 

Het RUP nr. 148 Technologiepark (Ardoyen / Tramstraat) herneemt de bufferzones aan de 
oostzijde van het wetenschapspark. De nieuwe bufferzones zijn even breed als de bestaande, 
enkel ter hoogte van het onderzoeksgebouw van i-minds in de noordoostelijke hoek van het park 
wordt een lokale verbreding voorzien. Voor het bedrijventerrein tussen de Tramstraat en de 
Hutsepotstraat verschuift de groenbuffer meer richting de Hutsepotstraat. Ook hier blijft de 
breedte van 10 m gehandhaafd.  



 

Nieuw is wél dat de bijgevoegde  stedenbouwkundige voorschriften van Z4 de aanleg van een 

bufferzone ook effectief verplichten, en dit ten laatste samen met de eerste aanvraag tot 

grondige verbouwing, herbouw of nieuwbouw in de aanpalende zone. Bij controle van de 

bouwwerken zal onze dienst toezicht nazien of de buffer daadwerkelijk wordt aangelegd.  

De voorschriften zeggen ook hoe die bufferzones er moeten uitzien: een dicht groenscherm van 

hoogstammige bomen en struiken. Het groen ‘scherm’ mag enkel worden onderbroken voor de 

noodzakelijke fiets- en voetpaden. Dat is op niveau van een RUP. De concrete inrichting gebeurt 

aan de hand van een omgevingsvergunning. De aanvrager zal in zijn plan duidelijk moeten 

aangeven hoe de bufferzone zal worden aangeplant: hoeveel struiken, hoeveel bomen, welke 

stammaat de bomen hebben en een plantschema.  

Idealiter wordt hieraan ook een beheersplan toegevoegd, zodat duidelijk is hoe de buffer zal 

worden beheerd.  

  



> Groenbuffers in de Scheldevallei en langs de E17.  

 

Overige BPA’s (naast Technologiepark) die groenbuffers opleggen zijn BPA Kanaal Zwijnaarde 
(1994) en BPA Hondelee (1986). 

 
 

 De Groenbuffer opgelegd door BPA Kanaal Zwijnaarde is volledig gerealiseerd. 
 

 
  



 

De Groenbuffer opgelegd door BPA Hondelee werd niet volledig gerealiseerd.  

 

 
 

In het Gewestelijk RUP voor de afbakening van het grootstedelijk gebied Gent (2006) wordt een 
zone voor Bufferbosgebied aangeduid. In deze zone wordt nu het Zwijntjesbos ingericht. 
 

 



 

> Groenbuffers rond Industriepark Zwijnaarde (Zwijnaarde III), de DOMO-site (Zwijnaarde II) 

en Eiland Zwijnaarde (Zwijnaarde I) 

 

Zwijnaarde II en III zijn in het Gewestplan bestemd als Industriegebieden.  

 

 

De stedenbouwkundige voorschriften voor industriegebied volgens het gewestplan omvatten 
volgende bepaling :  
 
Artikel 7. Industriegebieden 
 
7.2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze 
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van 
het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. 
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van 
de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, 
transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale 
of internationale verkoop. 
 
De omzendbrief van 8 juli 1997 (en latere wijzigingen) betreffende de inrichting van de ontwerp-
gewestplannen en gewestplannen geeft het voorschrift onderstaande interpretatie :  
 
2. De industriële gebieden omvatten een bufferzone.  



 
a) De hier bedoelde bufferzone is onafhankelijk van de bufferzone die op het 

ontwerpgewestplan is aangeduid in toepassing van artikel 14.4.5. In het huidig geval gaat 
het niet om een zelfstandig bestemmingsgebied maar betreft het een strook binnen het 
industriegebied met een hoofdzakelijk esthetische en stedenbouwkundige functie. Om die 
reden moet ze aangebracht worden op het industriegebied zelf.  
 

b) De breedte en de aanleg van de bufferzone is afhankelijk van de oppervlakte en de vorm 
van het industriegebied zelf, van de aard van de industrieën, van de eigenlijke 
hinderlijkheid ervan en van de bestemming van de aanpalende gebieden.  
 
De bufferzones dienen te worden bepaald in de bouwvergunning, verleend voor de 
randpercelen van het gebied, of in het indelingsplan dat opgesteld wordt naar aanleiding 
van een onteigeningsplan, of in een bijzonder plan van aanleg van het gebied. 
Bouwvergunningen voor de oprichting van een industrieel of ambachtelijk bedrijf zijn 
onwettig indien zij niet voorzien in de aanleg van een bufferzone, of indien de bufferzone 
waarin zij voorzien ontoereikend is.  
 
Rondom de industriezones en ambachtelijke zones dient (op de aldus aangeduide zone) 
een bufferstrook aangelegd te worden waarvoor als breedte volgende cijfers als 
richtinggevend kunnen worden vooropgesteld :  

 

— 15 m voor ambachtelijke bedrijven;  

— 25 m voor milieubelastende bedrijven;  

— 50 m voor vervuilende industrie.  

 

Wanneer zij palen aan woongebieden moeten deze breedten vergroot en zelfs verdubbeld worden. 
De breedte en de aanleg van de bufferstroken tussen de bedrijven zelf betreffen een technisch 
stedenbouwkundige aangelegenheid. Zij worden bepaald bij de vaststelling van een plan van 
aanleg van de industriezone, bij een indelingsplan naar aanleiding van een onteigeningsplan, of bij 
de goedkeuring van een bouwvergunning. 
 
Indien er dus rond een bepaald industriegebied geen bufferzone planologisch werd vastgelegd, 
moet er op niveau van de individuele vergunningen binnen het industriegebied zelf een 
bufferzone worden voorzien. Op terrein zien we echter een duidelijk een gebrek aan groenbuffers 
tussen de woningen in Nederzwijnaarde en Zwijnaarde III. 
 
Binnen dit gebied zien we slecht enkele groenbuffers: 
 

• Rondom de watertoren in de Klaartestraat (1) 

• Bij Compaktuna werd het terrein voor de buffer (zoals opgelegd in de vergunning) 

vrijgehouden (2) 



• Een bomenrij (3) 

 
Figuur: Overzicht groenbuffers 

 
Figuur: watertoren  

Figuur: Compaktuna 
OMV_2020020039 

 
Figuur: bomenrij 

 

 

Het gewestelijk RUP ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ duidt bij het deelproject DOMO een 

bufferstrook aan en dit in overdruk van de bestemming als gemengd regionaal bedrijventerrein. 

Deze buffer bevindt zich tussen de parking van DOMO en Nederzwijnaarde. De buffer werd 

gerealiseerd.  



Een deel van de DOMO-site wordt in het ontwerp RUP 169 Groen herbestemd als zone 

voor bos. Het betreft een bestaand, zeer waardevol bos, dat oorspronkelijk een 

kasteelpark was. Het is gesitueerd tussen de bedrijfsgebouwen en de bestaande parking 

langs Nederzwijnaarde. 

 
Figuur 1: Deelgebied Zwijnaarde - Domo, Ontwerp RUP Groen 

 

Het gewestelijk RUP duidt aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde een 

bufferstrook aan onder de vorm van een ‘natuurlijke oeverstrook langs de Tijarm van de Schelde’. 

Deze oeverstrook varieert in breedte en is op vandaag in zijn geheel gerealiseerd.    



 
 

Met vriendelijke groeten 
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