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Editoriaal 
 

Winter, een tijd waarin alles stil lijkt te vallen. Eens de laatste blaadjes in de tuin geruimd, komt de natuur tot een koele rust en wijkt 
de dag sneller voor de nacht. Met een sobere en gerichte nachtverlichting komt echter ook de kunstzinnigheid van nieuwe 
infrastructuur beter tot zijn recht. Zo vormen de strakke formele lijnen van de nieuwe Ottergembrug over de Ringvaart een lichtend 
baken van stedelijke architectuur in een duister en desolaat landschap van water- en snelwegen. 
De winterstop legt op die plaats ook het nabijgelegen Ghelamco stadion even stil, waar het in 2015 zo vaak mocht daveren van 
sportief enthousiasme. Ook de nieuwe trambruggen liggen nog stil, te wachten op de eerste trillingen van de “Albatros”-tramstellen 
naar Zwijnaarde. En waar begin dit jaar nog onze vertrouwde kring en ontmoetingscentrum Melac stond, gaapt nu een diepe betonnen 
krater. Dromend van een nieuw cultureel ontmoetingscentrum kunnen we elkaar gelukkig nog treffen in de tijdelijke kring aan de 
andere kant van de straat. Een portie winterse Gemütlichkeit heeft niet steeds zoveel plaats nodig. 
Winter brengt ook heel wat gezelligheid, zeker in ons dorp. Een kerstmarkt of eindejaarsdrink, de nieuwjaarsreceptie van de 
Zwijnaardse feestcommissie op het dorpsplein en het traditionele nieuwjaarsconcert van onze Koninklijke Harmonie Zwijnaarde 
brengen samen met de talrijke buurtinitiatieven van Wijk aan Zet warmte in ons hart en Glühwein in onze buik. 
Ook de redactie van uw vertrouwde Kiosk kijkt bij het jaareinde met weemoed terug naar wat is geweest. Vele jaren kon u trouw 
genieten van de pennenvruchten van Raf Dufort, die niet alleen met kritische blik de Kiosk doorlas en redigeerde, maar 
traditiegetrouw ook het editoriaal voor zijn rekening nam. Moge Rafs muze ons genegen zijn en ons verder inspireren in 2016 (en nog 
vele jaren nadien). Wij wensen onze naar Sleidinge uitgeweken vriend dan ook het allerbeste toe voor 2016 en danken hem oprecht 
voor de vele jaren. We wensen u, beste lezer, prettige eindejaarsfeesten en een goede start van het nieuwe jaar! 



 

Dienstencentrum en serviceflats 
 

 

Begin oktober liep het openbaar onderzoek naar het nieuwe 
dienstencentrum aan wzc Zonnebloem af. Dit gebouw zal 
worden opgetrokken naast de Sint-Vincentiusschool, op de 
plaats waar vroeger het oude rusthuis stond en zal 3 
bovengrondse bouwlagen tellen. Op het gelijkvloers worden de 
stadsloketten, een cafetaria, een multifunctioneel lokaal, een 
didactische keuken en een kapper of pedicure ondergebracht. 
Op de verdiepingen zijn er onder meer leslokalen, een 
bewegings- en een crealokaal. Het OCMW Gent hoopt de 
bouwwerken te kunnen starten in de zomer van 2016, min of 
meer gelijktijdig met het optrekken van de assistentie-
woningen. Dit project loopt immers een half jaar vertraging op 
omdat de inschrijvingsbedragen van de aannemers hoger lagen 
dan aanvankelijk geraamd. Naar verluidt probeert het 
architectenbureau dit dossier te herwerken zonder in te boeten 
op toegankelijkheid, kwaliteit of energiezuinigheid. Een 
gelijktijdige uitvoering zou het voordeel hebben dat de hinder 
tijdens de werken kan worden beperkt in de tijd.       

  Tom Van Wynsberge 
 

 

Tram 22 komt, bus 5 verdwijnt  
 

 
Nu de herfstbladeren zijn gevallen, verrijst aan de bibliotheek 
in Zwijnaarde de eindhalte van de tram. De tram, 
aangekondigd voor 2015, zal pas in april 2016 naar Zwijnaarde 
rijden. Van de 31 weken vertraging, zijn er 10 te wijten aan het 
slechte weer.  
Tussen de sporen aan de eindhalte is er geen gras te bespeuren. 
In de plaats van de kunststof honingraten met grasinzaaiing 
ertussen, zoals getekend op de plannen, ligt er nu beton. 
Nochtans werden de graskunststoftegels destijds aangekondigd 
als voorbeeld van vergroening. De Lijn argumenteert dat gras 

aan de eindhalte niet kan groeien omdat de tram er moet 
remmen en stilstaan. Op de hellingen naar de bruggen over de 
E40 en de Ringvaart en tussen deze bruggen zal er wel gras 
worden ingezaaid. Zoals reeds aangekondigd in De Kiosk nr. 
34 zal bus 5 binnenkort niet meer naar Zwijnaarde rijden. 
Zwijnaarde wint 2 km tramspoor maar verliest ± 3 km 
bustraject. Op het Overlegplatform van 22 september 2015 
kwam De Lijn de vermindering van het busaanbod in 
Zwijnaarde toelichten. Er waren drie opties, met elk zijn 
nadelen t.o.v. het bestaande busaanbod: 
‐ optie 1: bus 70, 71 en 44 rijden via de Heerweg-Zuid,  

nadeel: geen bediening meer in de Zandvoordestraat; 
‐ optie 2: bus 70, 71 en 44 rijden via de Zandvoordestraat 

(vervangt het huidige traject van de bus 5), 
nadeel: geen bediening meer in de Heerweg-Zuid; 

‐ optie 3: het splitsen van de trajecten van bus 70, 71 en 44, 
nadeel: haltes worden met een lagere frequentie bediend. 

 

Tijdens de vergadering van het Overlegplatform werd er geen 
consensus bereikt. De Lijn heeft zelf de knoop doorgehakt en 
kiest voor optie 3. De bussen 70 en 44 zullen langs de 
Heerweg-Zuid rijden en bus 71 blijft de Zandvoordestraat 
bedienen. Het verminderen van het busaanbod zal samengaan 
met het in gebruik nemen van de tram naar Zwijnaarde. 

Peter Provenier 
 

 

Bronzen Zwijntjes 2015 
 

 

 

Op 23 oktober 2015 werd onder grote belangstelling in het 
kasteel van Zwijnaarde het Bronzen Zwijntje door Porcaera 
Gemeenschap uitgereikt (v.l.n.r.) aan acteur en theatermaker 
Jurgen Delnaet, André Van De Velde, brouwer van het 
Zwijntjesbier, en Marc Vlerick, het ‘duiveltje-doet-al’ van 
Zwijnaarde. Proficiat!  

Marc 
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Naar een visie voor Rijvissche... 
 

 

Op 14 november ll. brachten het Overlegplatform Zwijnaarde 
en de Klankbordgroep Parkbos op uitnodiging van de 
bestuurlijke projectgroep voor het Parkbos een bezoek aan het 
gebied Rijvissche. 
Weldra wil de projectgroep hier een studie laten uitvoeren om 
tot een globale visie voor het gebied te komen. Deze 
visievorming zal gebeuren in samenspraak met de bewoners en 
de plaatselijke landbouw. In de visie worden de 
fietsverbindingen tussen de Oude Spoorweg, Don Bosco 
Zwijnaarde en de Ovonde op de N60 opgenomen, alsook het 
Hutsepotbosje, dat een tiental jaren geleden illegaal werd 
aangeplant op de gronden die voor het Wetenschapspark waren 
bestemd. Ingevolge een uitspraak van de Raad van State 
werden deze percelen immers uit het RUP voor de groenpool 
Parkbos geschrapt, waarmee ze hun vroegere 
landbouwbestemming herwonnen. 
 

 

Natuurpunt kon recent het bosje van de Stad Gent aankopen en 
wil daar een van de weinige bijkomende bospercelen op 
Zwijnaardse bodem realiseren. 
De destijds geplante bomen blijken alle inheemse bomen te 
zijn en hoeven daarom niet te worden vervangen. Ze zullen een 
natuurlijk streekeigen bos vormen. De toegangswegen langs 
het bos zullen tweemaal per jaar worden gemaaid. Voor het 
onderhoud en eventuele specifieke vragen naar gebruik of 
inrichting wil Natuurpunt ook de plaatselijke bewoners en 
landbouwers bij de plannen betrekken. In het voorjaar 2016 
mogen zij meer informatie en een uitnodiging tot overleg 
verwachten. 
 

Verder wil de projectgroep Parkbos met de visievorming naar 
eigen zeggen ook de link tussen het kasteel Rijvissche en het 
parkbosproject met de oude spoorweg als fiets- en wandelas 
versterken, en met de eigenaars van het kasteel in gesprek 

gaan. Er zijn bij de overheden zelf echter geen ambities om het 
kasteel of de omliggende tuin te verwerven en er een 
portaalfunctie aan te geven. Nochtans was dit een van de 
alternatieve voorstellen van het Overlegplatform Zwijnaarde. 
De vraag naar de portaalfunctie van park de Ghellinck blijft 
immers nog steeds onbeantwoord. 
 

Tot slot is er in de Rijvisschestraat naast het bedrijfsterrein 
3Square, ook nog een zone voor een nieuwe woonverkaveling 
voorzien. Deze zal aansluiting vinden bij het nieuwe fietspad 
over de Oude Spoorweg en de geplande fietsersbruggen, 
waarvan men verhoopt de bouwvergunning te verkrijgen in 
februari 2016. 
Aangezien het Parkbos ook als een recreatief net van wandel- 
en fietspaden wordt beschouwd, wil men het optimaal gebruik 
waarborgen door een oplossing te vinden voor het vele 
sluipverkeer dat de Rijvisschestraat en de Klossestraat teistert. 
Voor het hele parkbosproject is daarom ook een 
mobiliteitsstudie in opmaak. 
Men kan zich evenwel de vraag stellen of dit geen vijgen na 
Pasen zijn, nu er al zoveel beslissingen zijn genomen en 
werken uitgevoerd met impact op de globale 
mobiliteitsafwikkeling in en rond het parkbosgebied. 
 

Tom Van Wynsberge. 
 

 

Windturbines op het Eiland? 
 

 

In de vorige Kiosk (nr. 35) werd uitvoerig bericht dat het 
Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Windland-
schap E40 Aalter tot Aalst” werd afgekeurd door Joke Schau-
vliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 
 

Op 30 september werd door de provincie Oost-Vlaanderen een 
informatiemeeting georganiseerd. De betrokken provincie-
ambtenaren bevestigden het afkeuren van het PRUP. De 
Provincie zal geen verdere actie ondernemen ter goedkeuring 
van een aangepast PRUP. Dit betekent echter niet dat het 
installeren van windturbines op het eiland volledig onmogelijk 
wordt. Elke individuele projectontwikkelaar kan op het Eiland 
een aanvraag indienen tot bouwvergunning voor het installeren 
van windturbines. 
 

Energent, een Gentse burgercoöperatieve die wil investeren in 
de opwekking van groene stroom, zoekt geld voor het 
installeren van windturbines langs de E40. Samen met Eneco 
(electriciteitsproducent) hebben ze nu een vergunning 
verkregen voor 2 windturbines van 186 meter hoogte (gemeten 
aan de top van de wieken) te Melle. Een volgend mogelijk 
project van Energent is windturbines op het Eiland in 
Zwijnaarde.  

                                                    Geert Goethals 
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RUP Bovenschelde biedt geen oplossing  
 

 
Op 26 oktober stelde de Gentse gemeenteraad het ontwerp van 
gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 160 voor de  
‘Groenas 4 - Bovenschelde’ voorlopig vast. Het openbaar 
onderzoek vindt plaats van 16 november 2015 tot 14 januari 
2016. 
 

Het plangebied van dit RUP strekt zich uit vanaf de 
Muinkschelde tot aan het kasteel van Zwijnaarde. Het heeft de 
veelbelovende ambitie om de visie van het ruimtelijk 
structuurplan Gent op een aantal groenassen, nl. 
fietsverbindingen tussen de binnenstad en de stadsrand, 
ruimtelijk en juridisch te verankeren en daarbij een aantal 
obstakels uit de weg te ruimen.  
 

Het was daarbij niet enkel de bedoeling om de fiets- en 
wandelpaden naar de Ghelamco Arena en de Scheldevallei te 
verbeteren, maar ook een samenhangende visie voor de 
bedrijven-, recreatie- en woonzones te realiseren en  een 
parkeergebouw mogelijk te maken op de hoek van de J. 
Eggermontstraat te Ledeberg. 
Een van die obstakels betreft de onderbreking van het fietspad 
op de trekweg van het Scheldekanaal ter hoogte van Ghent 
Dredging. Dit is nauw verbonden met de problematiek van de 
verkeersontsluiting van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en 
III (Domo) naar de R4 aan Ottergembrug.  
 

Sinds het Vlaams Agentschap Waterwegen en Zeekanaal het 
plan heeft opgevat om het Kanaal van Zwijnaarde langs de 
Domosite te verbreden, kunnen de oorspronkelijk geplande 
heraanleg van de Nieuwescheldestraat en het herstel van de 
kaaimuren, zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van Buzz in 
het voorjaar van 2011, niet meer gerealiseerd worden. 
 

Wie hoopte dat dit RUP eindelijk ook een heldere oplossing 
zou bieden voor deze twee bekende knelpunten langs de 
Bovenschelde te Zwijnaarde, komt bedrogen uit. De beide 
onderdelen werden nl. uit het plangebied gehaald.  
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(GECORO) adviseerde daarover op 5 maart 2014 als volgt: 
“Als de doorgang van deze as langsheen de Schelde ter hoogte 
van de Domosite niet gegarandeerd wordt, dan is er de facto 
ook geen plan”. Een gemiste kans dus. 
 

In afwachting blijft Zwijnaarde gebukt onder ongewenst 
vrachtvervoer door de bebouwde kom. 

Tom Van Wynsberge 
 

 

Tweede bezwaarschrift Parkbosbruggen   

 
In De Kiosk 34 en 35 werd in detail geïnformeerd over de 
procedure voor de aanleg van de “fietsostrade” die De 
Pintelaan in Gent verbindt met het station van de Pinte langs de 
Leebeekstraat en via 2 fietsbruggen over de Ringvaart/R4 en de 
E40 door het Parkbos. Door stad Gent werd in augustus 2015 
een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd: de 
aanvraag herneemt de eerste aanvraag van september 2014, 
met een aanpassing die er rekening mee houdt dat de 
spiraalhelling van de fietsbrug over de E40 in de Leebeekstraat 
15m opschuift, weg van de E40. Intussen is voor de eerste 
aanvraag in februari een vergunning bekomen, met 
uitzondering van de brug over de E40 in de Leebeekstraat. 
Hiertegen loopt nog altijd een beroep bij de Raad voor 
Verguningsbetwistingen. 
 

Door de actiegroep “2 Bruggen Te Veel” (2BTV) werd in het 
kader van het openbaar onderzoek opnieuw een 20 bladzijden 

tellend bezwaarschrift ingediend. De 303 ondertekenaars 
vinden het project budgettair onverantwoord (volgens 2BTV 
geschat op ongeveer 7 miljoen). Een Maatschappelijke Kosten-
batenanalyse ontbreekt nog steeds. De voorgestelde 
alternatieve trajecten werden niet ernstig geëvalueerd. De 
spiraalvormige aanloophelling van de brug over de E40 komt 
op private grond. Verder voert het bezwaarschrift onder andere 
aan dat ook deze tweede aanvraag onzorgvuldig is opgesteld: 
een goedgekeurd inrichtingsplan voor het Maaltepark 
ontbreekt, natuur- en watertoets ontbreekt, geen globale 
mobiliteitsstudie waarin bestaande alternatieve fietswegen zijn 
opgenomen, onvoldoende bescherming van de privacy van de 
omwonenden, enz... 2BTV vraagt zich ook nog steeds af of 
deze werken niet MER-plichtig zijn (Milieueffectapport).  
 

2BTV stuurde ook een open brief aan Minister Joke 
Schauvliege. In deze brief wordt aan de Minister gevraagd het 
Parkbosbruggenproject opnieuw te bekijken, met alle partners 
en met een evaluatie van de voorgestelde alternatieve 
fietsroutes.  
Meer informatie van de actiegroep op www.2-btv.tk.  

Geert Goethals 
 

 

OPZw krijgt de ‘Goe Bezig!’-prijs 2015  
 

 
Op zaterdag 24 oktober 2015 
ontvingen Lieven De Wilde en Jean-
Pierre Blondeel, namens het Over-
legplatform Zwijnaarde (OPZw), de 
‘Goe Bezig!’-prijs uit handen van 
Vlaams minister Joke Schauvliege 
(Lieven en Jean-Pierre staan op de 

foto hieronder links en rechts van de minister).  

 

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw heeft deze prijs 
toegekend aan het OPZw omdat: 
‐  de acties van dit bewonersplatform duidelijke effecten 

hebben op gemeentelijk beleid, 
‐ het erin slaagt om de groeiende verzuring om te buigen,  
‐ het aantoont ook zwaardere dossiers aan te pakken, 
‐ het – op basis van een eigen memorandum - met het 

gemeentebestuur een uniek charter heeft afgesloten. 
Samen met de prijs ontving het OPZw ook een gedicht van 
Johan De Boose (de man uiterst rechts op de foto). Het gedicht 
– met vermelding van Zwijnaarde als ‘Goe Bezig’ – zal 
verspreid worden op 800 postkaartjes en een 100-tal posters. 
De Stad Gent publiceerde een door het OPZw opgesteld 
persbericht op haar website.  
Zwijnaarde mag terecht fier zijn op de erkenning voor haar 
platform. Volgend jaar bestaat het OPZw 10 jaar en dit 
jubileum zal met deze prijs wel extra gevierd worden.  
 

Peter Provenier 
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Marc Vlerick, laureaat van het “Bronzen Zwijntje” 
 

 
Op 23 oktober 2015 werden in de salons van het kasteel van 
Zwijnaarde drie bronzen zwijntjes overhandigd door de 
Porcaera Gemeenschap. Eén van de drie gelauwerden is 
Marc Vlerick, ‘duivel-doet-al’ bij de Zwijnaardse 
verenigingen. Een ideale gelegenheid om een afspraak te 
maken met Marc. We werden er hartelijk ontvangen. Bij 
een knetterende openhaard serveerde de gastvrouw hapjes 
en een biertje … een Zwijntje natuurlijk, wat anders? Wie 
Marc kent, weet dat hij geen man is van grote woorden 
maar van daden.  
 
Kan je je even voorstellen? 
Op papier ben ik geboren in 
1951 te Gent maar eigenlijk ben 
ik van kleins af opgegroeid in 
Zwijnaarde. Het witte hoevetje 
rechtover de kiosk is altijd onze 
thuis geweest. Mijn vader André 
Vlerick is in 2013 overleden 
maar mijn moeder, Esther 
Heirbrant, die nu 93 is, woont er 
nog altijd. 
 
Was de laatste burgemeester 
Remi Vlerick familie? 
Neen, je hebt een tweede tak 
Vlericks in Zwijnaarde. Remi is 
de vader van Luc Vlerick. Om 
het verhaal compleet te maken is 
Luc getrouwd met mijn nicht 
Magda Vlerick en wij zijn 
buren. 
 
Hoe verliep jouw schooltijd en 
jeugd? 
Mijn eerste drie studiejaartjes 
heb ik gelopen in de jongens-
school waar nu de Boekenmolen 
is.  Dat was toen zo: de 
gemeenteschool was voor de 
“mannekes” en Sint-Vincentius 
bij de nonnetjes voor de 
“meiskes”. Maar toen meester Aloïs Pollet, die leraar en 
schoolhoofd was, met pensioen ging, zouden wij nog eens twee 
jaar bij meester Hans moeten blijven zitten en dat zagen een 
aantal ouders echt niet zitten. Met enkele vrienden werden wij 
ingeschreven in het Sint-Pauluscollege in de Smidsestraat te 
Gent om onze lagere school af te werken. Mijn eerste drie 
humaniorajaren volgde ik de moderne richting in Don Bosco 
Zwijnaarde en daarna ben ik overgestapt naar Sint-Denijs-
Westrem waar ik mijn A2 mechanica behaalde. Na mijn 
legerdienst kon ik aan de slag in de sanitaire- en 
verwarmingsbranche. Gans mijn jeugd was ik al actief bij de 
KLJ en dat heb ik vrij lang gedaan want ik ben pas op mijn 
28ste getrouwd. Samen met mijn echtgenote Lieve De Clercq, 
die 7 jaar jonger is, hebben wij drie kinderen, twee zonen en 
één dochter. Ondertussen hebben wij reeds vier schattige 
kleinkinderen. 
 
Heb je veel zien veranderen in Zwijnaarde? 
Ja, als ik terugdenk aan onze thuis … Voor de komst van de 
snelweg, toen nog E3 nu E17, hadden wij een gemengd 
melkvee- en akkerbouwbedrijf van 12 hectare. Het kasteelbos 
was onze speeltuin. In de strenge winters die we toen nog 

hadden, gingen we samen met mijn jongere broer Eric spelen 
op de dichtgevroren wallen rond het kasteel. In de zeventiger 
jaren kwamen de onteigeningen voor de snelweg naar 
Antwerpen die pal door de tuinen van het kasteel en over onze 
stallen werd neergepoot. De stallen werden opnieuw gebouwd 
langs de overkant van de E17 waar zich nu het golfterrein 
bevindt en mijn ouders hebben nog zo’n 10 jaar verder 
geboerd. Ik herinner mij nog dat wij voor de 50ste 
ambtsverjaardag van burgemeester Etienne della Faille 
d’Huysse met het veldkanon schoten vanop de in aanleg zijnde 
snelweg.  

 
Van hoeveel verenigingen ben 
je zoal lid? 
Dat valt nogal mee, hoor!  
Ik ben lid van de Landelijke 
Gilde, het Ontmoetingscentrum 
Zwijnaarde en van NSB. 
 
NSB, waarvoor staat dat? 
NSB staat voor Nationale 
Strijdersbond. Vroeger was dat 
de oud-strijdersbond waarvan 
mijn vader voorzitter was. De 
meeste leden zijn nu de 
kinderen van oud-strijders maar 
iedereen kan lid worden. We 
organiseren jaarlijks een uitstap. 
Zo zijn wij onlangs naar de 
Dossinkazerne in Mechelen 
geweest en uiteraard verzorgen 
we de 11-novemberviering.  
Onze oudste oud-strijder, Roger 
Haegeman, is nu 93 jaar. 
 
Werk je nog? 
Neen, ik ben al een paar jaar 
met brugpensioen. Ik heb in 
mijn gehele loopbaan maar één 
werkgever gehad. 40 jaar heb ik 
als installateur van sanitair en 
centrale verwarmingen voor een 
Drongense firma gewerkt. 

Beroepshalve heb ik tientallen installaties gedaan hier in 
Zwijnaarde.  
 
Heb je nog hobby’s? 
Niet echt! Aan sport heb ik nooit gedaan, heb er nooit tijd voor 
gehad. Mijn grootste plezier is met mijn handen kunnen bezig 
zijn. 
Als mijn kinderen klein waren heb ik vele uren gesleten in de 
Sint-Vincentiusschool om allerlei klusjes op te knappen. Zo 
heb ik ook meegeholpen aan de sanering van de Melac nadat 
het gebouw was afgekeurd wegens niet meer brandveilig. Als 
de Landelijke Gilde iemand nodig heeft om bij de organisatie 
van bv. de Gentse Buitenband een tent recht te zetten ben ik 
van de partij. Tijdens de zomerse parochiale fietstochten kan 
men op mij rekenen voor de bezemwagen. Overal waar ze 
mankracht nodig hebben, ga ik graag helpen. 
Tussendoor werk ik wat in mijn groentetuin en ga ik indien 
nodig bij mijn kinderen helpen bij herstellingen en 
verbouwingen. Ook gaan we af en toe in het weekend eens 
uitwaaien aan zee want tijdens de week is mijn vrouw nog 
altijd onthaalmoeder. 

Christine en Marc 
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Geluidshinder overstijgt dorpsgrenzen  
 

 
Door Zwijnaarde razen dag en nacht over gewestwegen 
duizenden voertuigen naar hun bestemming. Men zegt wel eens 
dat men gewend geraakt aan het door dat verkeer veroorzaakt 
lawaai, maar daarin schuilt juist een gevaar. Geluidshinder is 
immers een onderschat milieuprobleem dat onze gezondheid 
aantast. 
 

Uit het Stedelijk Actieplan Geluid (SAG), waarover we het 
reeds hadden in De Kiosk 33, blijkt dat Zwijnaarde hoger 
scoort  dan gemiddeld op het vlak van lawaai. Dat de zuidelijke 
stadsrand vragende partij is om een aantal maatregelen te 
treffen tegen de lawaaihinder blijkt o.a. uit de 5 bladzijden 
tellende reactie van de Werkgroep voor Milieu en Verkeer 
(WMV) uit Sint-Denijs-Westrem en Afsnee van 26 juli op het 
voornoemde ontwerp-SAG. Daarin worden o.a. de volgende 
maatregelen voorgesteld die ook Zwijnaarde aanbelangen: 
- vervanging van de luidruchtige bussen door elektrische; 
- intunneling van de E40 met een groendak; 
- meer beplanting langs de gewestwegen; 
- vervanging van de verouderde geluidsschermen; 
- 3-jaarlijkse metingen van het rolgeluid in de dorpskernen; 
- op de R4 de snelheid terugdringen tot 70 km/u. 
De aangrenzende gemeente De Pinte besliste op 16/11/2015 
geluidswerende schermen/grondbermen te bouwen langs de 
E17 aan Den Beer, de Molenstraat en Pont-Noord en 
reserveerde daarvoor alvast €180.000. Ook aan de Heerweg-
Zuid op Zwijnaards grondgebied zijn geluidswerende 
maatregelen hoogst nodig gezien daar 78 dB(A) werd gemeten. 
Een geluidsscherm van 5,5m hoog over 440m aan de E17 
richting Kortrijk zou daar het lawaai met 18,8 dB(A) 
reduceren. Of het daar geplande Parkbufferbos enig soelaas zal 
brengen moet nog worden onderzocht. 

Arthur De Decker 
 

 

De voorstad groeit  
 

 
In het RUP-Parkbos werd er de laatste tijd heel wat bijgebouwd 
en dit ondanks verzet van de buurtbewoners. Het betreft o.a. 2 
grote bouwwerven voor in totaal 57 appartementen in de 
Maaltemeerswijk tussen E40 en R4/Ringvaart. 
 

Voor het oudste project in de Maaltemeerswijk dateert de 
bouwvergunning van 2011. De projectontwikkelaar Ecoscape 
en Bontinck Architecture and Engeneering bouwden in het 
parkdomein van de familie Vercruyssen de Solart op de hoek 
van Maaltemeers en de Leebeekstraat 4 bouwblokken met 29 
woningen, waaronder 6 grote, 18 middelgrote en 5 kleine. Het 

project kreeg de naam Central Park naar analogie van het 
bekende New Yorkse park. Van de 4 voorziene bouwblokken 
zijn er reeds 2 (met 12 appartementen) volledig afgewerkt en 
bewoond. Aan de 2 overige wordt naarstig gewerkt. Het is wel 
nog wachten op de voorziene renovatie van de oude pittoreske 
villa en het graven van de waterbuffergracht daar omheen. 
Voor het recentste project dateert de vergunning van 2013. Het 
paalt ten zuiden aan het vorige project en kreeg de naam 
Leebeeks Vijverhof. Het omvat 4 appartementsblokken met 3 
verdiepingen en 28 wooneenheden, 50 overdekte 
parkeerplaatsen, een grote vijver en bijhorende wegenis. De 
gebouwen naderen hun afwerking. Dit project wordt ontsloten 
via de smalle Tweebekenstraat. Enkel voor fietsers en 
voetgangers is er een ontsluiting via het nieuwe fietspad langs 
de Leebeek tussen de Leebeekstraat en de Tweebekenstraat. 
Dit nieuwe pad, nog aan te leggen door de projectontwikkelaar 
Flanders Building Solutions nv, zal “Zwijnaardemeerspad” 
heten. Het toponiem Swynaert Meersch komt voor op een 
figuratieve kaart uit 1683. 
Het Buurtcomité Maaltemeers staat klaar om al die nieuwe 
bewoners welkom te heten. 

     Arthur De Decker 
 

 

10 jaar Zonnebloem  
 

 

 

In een bomvolle tent vierde wzc Zonnebloem op 26 september 
zijn 10de verjaardag met een zeer geslaagd optreden van 
Günther Neefs. Tientallen oudjes en vrijwilligers werden 
letterlijk in de zonnebloemen gezet. Ook De Kiosk staat erop 
hen te feliciteren. Er waren 72 inzendingen voor de wedstrijd 
“kies een naam”: voor het dienstencentrum werd het “De 
Mantel” en voor de assistentiewoningen “Zonnetuin”. 

Marc 
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De kapelletjes van Zwijnaarde deel 4 
 

 
Grotesteenweg-Zuid  
Op oude kaarten is te zien dat er aan de Oudenaardsesteenweg, 
nu Grotesteenweg-Zuid, een kapel stond aan de ingang van de 
dreef naar kasteel Hoedje (zie De Kiosk nr. 26) waar o.a. 
tijdens WO II veel mensen kwamen bidden. Deze kapel 

verdween bij de verbreding 
van de steenweg N60. 
Niet ver daarvandaan aan de 
ingang van de villa op 
Grotesteenweg-Zuid 26 staat 
sinds ca. 2 jaar een wit 
mariabeeldje in een zuil-nis. 
Hier is sedert 2005 het 
boekhoudkantoor FM Van 
Hoye gevestigd. De eigenaar 
vertelde mij dat deze nis 
oorspronkelijk bedoeld was 
als brievenbus en zij er het 
beeldje plaatsten als 
geluksbrenger en behoeder. 

 

Heerweg-Noord  
Aan de Heerweg-Noord stond ooit de grote kapel “Nood zoekt 
Troost” die dateerde van 1540. Omstreeks 1960 verdween ze 
bij het graven van de Ringvaart. 

 

Op Heerweg-Noord 33, aan de hoek met de Tramstraat, staat 
wel nog de Stenen Molen, gebouwd rond 1700. Boven de 
ingangsdeur bevindt zich een niskapel die uit dezelfde tijd 
dateert en waarin zich heden een kleurrijk O.L.-Vrouwbeeld 
met staand Jezuskind bevindt. Deze molen werd oorspronkelijk 
gebruikt als oliewindmolen voor de productie van lijnolie door 

het malen van lijnzaad (vlaszaad). Later maalde men er ook 
graan. In 1890 nam Camille Sonneville de uitbating van de 
familie Stevens over. In 1945 werd de molen geklasseerd als 
monument. Er werd nog gemalen tot 1963. Momenteel is de 
molen in het bezit van Koen Steurbaut. Hij staat leeg en 
vertoont tekenen van verval waarover we het reeds hadden in 
De Kiosk 23. Sindsdien is het er spijtig genoeg niet op 
verbeterd.                                                         Arthur De Decker 

 
 

Klinken op het nieuwe jaar 
 

 

De feestcommissie organiseert met steun van “Wijk aan zet”, 
op zondag 3 januari hun jaarlijkse nieuwjaarsdrink voor de 
inwoners van Zwijnaarde. U wordt van harte uitgenodigd om 
op het dorpsplein, tussen 11 en 13 uur, het glas te heffen op het 
nieuwe jaar.  Noteer alvast volgende data in uw agenda: 
Zwijntjeskermis weekend van 5 juni en de septemberkermis 
weekend van 25 september 2016. 
 

 

Wist je dat… 
 

 
- het Herdenkingscomité Karel van de Woestijne in 

Zwijnaarde het peterschap heeft aangevraagd van het 
vervallen grafmonument van Karel van de Woestijne op 
het Campo Santo en dat ook het Sint-Janscollege uit Sint-
Amandsberg dit deed? Zij zullen nu samen instaan voor 
het onderhoud van dit funerair erfgoed. 

- in het Jaarboek 2015 van Heemkring Scheldeveld Eric De 
Keyser de weinig gekende geschiedenis van “Fabelta 
Zwijnaarde. De Fibranne” vertelt in 39 bladzijden? 

- door de sluiting van Bookshop ’t Zwijntje, Zwijnaarde 
tijdelijk geen Postpunt meer heeft? Er komt een nieuw 
Postpunt bij Dagbladhandel Wendy, A. della Faillelaan 2 
bA te Zwijnaarde vermoedelijk in februari 2016. Nu is het 
dichtstbijzijnde Postpunt Zwijnaardsesteenweg 757, Gent. 

- er bij Coca-Cola tegen 2018 zowat 120 van de 438 jobs 
verdwijnen ingevolge de vernieuwing van de bottelarij aan  
Zwijnaardebrug? Of de lang beloofde directe ontsluiting 
naar de R4 er komt kon niemand bevestigen. 

- wijndomein Waes voor de derde keer op rij met zijn 
WAES WIT werd bekroond met een gouden medaille? 

- de Gezinsbond op maandag 28 december om 14 uur in wzc 
Zonnebloem een voorstelling organiseert met poppenkast 
Pedrolino?  

- er een pannenkoekenfeest wordt ingericht door de parochie 
op zondag 31 januari 2016? 

- Arthur De Decker zijn verzameling kalenders en 
almanakken nog tot 12 januari 2016 tentoonstelt in wzc 
Zonnebloem?  
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Zoek het sleutelwoord 
 

 
Horizontaal  
1. Onderwijsinstelling “De …” / Voorbij – 2. Pluimvee / 
Afvalstoffenmaatschappij / Uit de weg – 3. Getij / Bazige 
vrouw / Bevlieging / Oosterlengte – 4. Spin-off bedrijf UGent/ 
Akelig – 5. Toekomstverhaal / Ouder / Stripfiguur van Gilbert 
Declercq – 6. Touweinde / Spil / Formule 1 legende – 7. 
Rivierbedding – 8. Proef / Bonte vogel / Aartsbisschop / 
Ethiopië – 9. Grondtoon / Sterrenbeeld / Quantum placet / 
Binnen / Oud Testament – 10. Bloeiwijze / Deel van de romp / 
Ratelpopulier – 11. Won een Bronzen Zwijntje – 12. Ierland / 
Hoeveelheid vlas / Opstootje – 13. Ooievaarspoot / Verdwenen 
café in de Hutsepotstraat (ook een plant). 
 

Verticaal 
1. Eindejaar decoratie – 2. Bibliotheek / Gedeelte / Niet binnen 
– 3. Verbruikt / Middelbare hotelschool / Glijvoertuig – 4. 
Straatnaam – 5. Buidelbeer / Vlaktemaat – 6. Eerstvolgende / 
Eerste man / Achter – 7. Onderzoeker / Bloeddruk – 8. 
Afstandsmaat / Per uur / Mexicaanse veedrijver – 9. Indische 
vorst / Zachte katoenen stof – 10. Vrouw van Jacob / 
Opbergruimte / Knoest, knoop – 11. Historisch Gent / Fietstype 
– 12. Arkbouwer / Hert / Ontkenning – 13. Volksgroep / 
Beestenvoer – 14. Verrijkte zuurstof / Bergpunt / Fries riviertje 
– 15. Grensbeek / Alpenweide. 

 

 
 
 

Vul het kruiswoordraadsel in en bezorg het sleutelwoord 
vóór 4 februari 2016 aan Marc Careel, Laurierstraat 83, 
9052 Zwijnaarde. Onder de juiste inzendingen worden 6 
flessen rode Italiaanse wijn Barbera d’Asti Superiore “La 
Luna e i Falò” DOCG 2012 verloot, geschonken door VINI 
FRATELLI RANFT, Hutsepotstraat 18 te 9052 
Zwijnaarde.  
 
Oplossing 35 

 
De drie waardebonnen ter waarde van € 10,00 geschonken 
door “Serge & Micheline” KONINGS-GRILL, iedere 
zaterdag op de Adolphe della Faillelaan te 9052 
Zwijnaarde, gaan naar: Timon Bosschem, Marc Cedeijn en 
Erik Wuijtens. Proficiat! 

 

Wie weet meer? 
 

 

 

Deze oude postkaart heeft als opschrift: “Swynaerde. Kasteel 
van Mr. Kervyn en Aug. Van de Velde”. Weet u waar dit 
“kasteel” stond en wie de bewoners waren? Laat het ons weten. 

 
 

Porcaera 
 

 

Zwijnaarde na WO II - Bij de uitreiking van de Bronzen 
Zwijntjes stelde Eric De Keyser, voorzitter van de Zwijnaardse 
erfgoedvereniging Porcaera, zijn nieuw boek voor: 
“Zwijnaarde. Een kijk op het leven in ons dorp na de Tweede 
Wereldoorlog. 1945-1960”. Het boek telt 354 bladzijden en 
talrijke foto’s. Het boek kost 22 euro en kan besteld worden bij 
eric.dekeyser@skynet.be of bij hem thuis: 09 221 67 62. 
Lezing klokken - In het kader van het project “Terughalen van 
de gestolen klok” organiseert de Porcaera Gemeenschap in 
samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen een lezing. 
Gastsprekers: Johan Decavele over “Beeldenstormers en 
Calvinisten in Gent” en Luc Rombauts over “De geschiedenis 
en het gebruik van klokken en klokkenroof in Gent”. 
Waar en wanneer: donderdag 11 februari 2016 om 19.30 uur in 
het jeugdhuis, Heerweg-Zuid 124 te Zwijnaarde. 
Inkom: € 8 (consumptie inbegrepen). Gelieve te verwittigen 
Eric De Keyser: 09 221 67 62 of Nadine Gabriël: 09 330 07 39. 
 

 

Colofon 
 

 
De Kiosk is een onafhankelijke dorpskrant voor en door 
inwoners van Zwijnaarde en verschijnt vier keer per jaar. 
■ Verantwoordelijke uitgever: Arthur De Decker, Leebeek-
straat 9, 9000 Gent, Tel. 09 220 25 82 ■ Redactie: Arthur De 
Decker, Rita Dua, Geert Goethals, Peter Provenier, Annie Van 
Oostende en Tom Van Wynsberge ■ Fotografie: Marc Careel 
■ Lay-out: Sofie Clicque ■ Contact: Bollebergen 73 en 
Laurierstraat 83, 9052 Zwijnaarde ■ Website: 
www.oczwijnaarde.be ■ E-mail: de-kiosk@hotmail.com ■ 
Dank aan het wzc Zonnebloem, Hutsepotstraat 29, 9052 
Zwijnaarde, waar de redactievergaderingen mogen 
plaatsvinden ■ Drukker: Drukkerij Bert te Eke ■ Oplage: 
3.500 exemplaren. Wordt gratis bedeeld in alle brievenbussen 
van de deelgemeente Zwijnaarde ■ Post-abonnement: 5 euro 
te storten op rekening BE54 3634 1165 4397 van De Kiosk 
(voor 4 nummers) ■ Iedere bijdrage aan deze krant mag 
worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van 
de redactie mits vermelding van de bron en de auteur. ■  
Deze dorpskrant is een erkend "Wijk aan zet" project en is 
financieel mogelijk dankzij 
een stedelijke subsidie en 
lokale adverteerders. 
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