
Zwijndrecht moet al eens op tafel kloppen.           .

Als voorstadsgemeente langs een Europese haven en op de 

belangrijkste route van Zuid naar Noord ervaren wij de druk 

van een ontspoorde mobiliteit elke dag aan den lijve. Voeg 

daarbij de Vlaamse ruimtelijke wanorde en een kortzichtige 

kijk op economische opbrengst, en we staan waar we nu 

staan. 

Een deel van de oplossing is dat mensen wonen waar ze 

de auto minder nodig hebben. Hier bijvoorbeeld, in een 

aantrekkelijke gemeente vlak bij de stad. Aan die oplossing 

zijn wel wat voorwaarden verbonden. Het fietsnetwerk moet 

beter. Het openbaar vervoer moet beter. Het snelwegverkeer 

moet minder en vlotter, om het sluipverkeer uit onze 

woonkernen te halen. En vooral: onze woonkernen moeten 

worden beschermd tegen snelweglawaai en luchtvervuiling.

Groen Zwijndrecht heeft hiervoor de laatste jaren vaak op 

tafel geklopt, en de gemeente heeft alvast gedaan wat ze zelf 

kon.  We maakten de schoolomgevingen veilig en we werken 

nu stap voor stap en doortastend aan de leefbaarheid van alle 

woonwijken. We bieden nog meer dan vroeger (bijna) gratis 

lijnabonnementen aan – uniek in Vlaanderen –, aangevuld 

met de Zwijndrechtbus en binnenkort de waterbus. We 

gooiden alles in de strijd om de Oosterweelplannen grondig 

bij te sturen en te verzoenen met onze levenskwaliteit. Daar 

is een stevige overeenkomst uitgekomen: Na de werken zal 

het in Zwijndrecht en Burcht stiller, mooier en groener zijn. 

Bovendien wordt de verbinding tussen Burcht en Zwijndrecht 

(eindelijk) een veilige, groene boulevard.                                  

Dergelijke ingrepen komen er niet van zelf. Ze worden 

onderhandeld en afgedwongen, en ze moeten worden 

bewaakt. De uitdagingen zijn enorm. Groen durft die 

uitdagingen aan te gaan en heeft al getoond dat zij de 

slagkracht heeft om echt te kunnen opkomen voor 

Zwijndrecht en Burcht. 

Groene berichten
Zwijndrecht - Burcht

Nieuws van de Groen-fractie - juni 2018

Extra editie 

2. RUIMTE EN MOBILITEIT

WERKEN AAN EEN LEEFBARE GEMEENTE
WIJ DURVEN DAT

André Van de Vyver, Steven Vervaet & Greet Bergmans 



Dee koommeendee 6 jaren wil Groen Zwwiijndrecht-Burcht bllijven werken aan een leefbare, 

wwaarmmmee een soociale gemmeente. 5 speerpunten van ons bbeleid zijn inmiddels verworven. 

VVaanzzeellfsspreekkend zijnn ze niet. Alss het van ons afhanngt blijven ze zeker bestaan en 

wwoordden ze vveerder uittgewerkt. 5 andere speerpuntenn zijn nieuw. Ze werden tijdens 

ddee huuidige lleegislatuuur voorbereiidd en geven concreeet gestalte aan onze kijk op de 

toekomst vvan Zwijndrecht en Burcht.

Divers en goedkoop openbaar vervoer. (Bijna) gratis Lijn-abonnementen en gratis 

Zwijndrechtbus, aangevuld met waterbus-stopplaats in Burcht.

Heel lage personenbelas  ng. Financieel gezonde gemeente, de sterkste schouders dragen 

een eerlijk deel van de lasten.  

Warm en inclusief sociaal beleid. Uitstekende dienstverlening voor iedereen, bijzondere 

aandacht voor mensen/kinderen in armoede. 1% voor ontwikkelingssamenwerking. 

Veilige en lee  are mobiliteit. Veilige schoolomgevingen, vlot lokaal verkeer, woongebied = 

zone 30, bestrijding sluipverkeer, waakzame opvolging Oosterweel.

Betaalbaar en duurzaam wonen. Extra sociale woningen en renovatie, met aandacht voor 

ecologie en duurzaamheid. Onder meer Schrijverswijk en Terlocht staan bovenaan de agenda.

Doorgedreven vergroening van de gemeente met uitbouw van lokaal fi etsnetwerk. Pastoor 

Coplaan wordt veilige boulevard. Nieuwe Kozze in groene omgeving. Veilige fiets- en 

wandelroutes, toevoeging van ecologische “missing links”.

Dras  sche afname geluidsoverlast. Uitvoering van onderhandelde afspraken, 10 dB minder 

dankzij efficiënte schermen en groenbermen langs de autostrade. 

Inspraak en burenbemiddeling. Communicatie en overleg op mensenmaat. 

Cultuur- en vrije  jdscampus Burcht. Kernversterkende trekpleister en vaste stek voor 

socioculturele verenigingen

Duurzame en betaalbare energie. Creatie en ondersteuning coöperatieve vennootschap voor 

duurzame energieprojecten. Het wordt jouw energie. 

In deezee brocchure bliikken we terruug en vooruit op dee omgeving waarin we (willen) 

leevenn.. Je vindtt ons volledigg programma op wwww.groenzwijndrecht.be.
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EEN HISTORISCH GELUIDSPROJECT 
VOOR ZWIJNDRECHT EN BURCHT

Het lawaai van de E17 is in Zwijndrecht en Burcht 

ongezond hoog. Zowat ieder van ons heeft er last van. 

De Oosterweelplannen waren daarom niet aanvaardbaar 

voor onze gemeente. Als er meer (internationaal) verkeer 

door onze gemeente ‘moet’ razen, dan moet ook de hinder 

voor omwonenden naar een aanvaardbaar niveau. 

 

Steven Vervaet en Greet Bergmans timmerden jarenlang 

aan de weg om de plannen bij te sturen. Uiteindelijk 

stapten zij met een lijvig dossier naar de Raad van State, 

en de auditeur gaf hen alvast gelijk: het voortraject 

zal vol fouten; het hele Oosterweelplan stond op losse 

schroeven. Ook het gemeentebestuur, onder impuls van 

André Van de Vyver, deed er alles aan om de Zwijndrechtse 

problemen op de agenda te zetten. De gemeentelijke 

volksbevraging, waarin u zich massaal uitsprak voor de 

noodzaak van maatregelen die de leefbaarheid moeten 

verbeteren, was voor hen een hart onder de riem en 

vooral een sterk signaal. We hebben ervoor gekozen 

om deze sterke onderhandelingspositie te verzilveren 

door middel van een sterk akkoord voor Zwijndrecht. 

Het uitgangspunt was daarbij dat luchtvervuiling door 

verkeer  op termijn zal afnemen door betere technologie. 

Bovendien hebben we in de strijd voor betere lucht heel 

Vlaanderen als bondgenoot. Maar het geraas van rollende 

banden zal blijven, en van lawaai in Zwijndrecht en Burcht 

liggen alleen wij wakker. 

Maanden van onderhandelen hebben geleid tot 

een akkoord: Zwijndrecht krijgt een gegarandeerd 

maatregelenpakket dat de geluidsdruk minstens moet 

halveren tot op 600 meter van de autostrade, op kosten 

van de Vlaamse overheid. Een historisch resultaat. In 

Vlaanderen is deze geluidsambitie ongezien, en ook van 

over ’t water (waar stukken, maar lang niet alle zones ooit 

een kap zullen krijgen), kijken ze met één oog naar wat 

Zwijndrecht heeft klaargespeeld. 

Het akkoord werd verder uitgewerkt met drie 

toonaangevende geluidsdeskundigen en de ontwerpers 

van ‘team West’, die voor Zwijndrecht, Burcht en 

Linkeroever een ontwerp uittekenden in opdracht van de 

overkappingsintendant.

Begin vorig jaar ruilden de Antwerpse actiegroepen hun jarenlang verzet tegen de Oosterweelverbinding in voor een 

“Toekomstverbond”. Het  leek er even op dat Zwijndrecht met lege handen zou achterblijven. Maar twee inwoners, 

gewapend met de nodige kennis van zaken en een flink juridisch dossier, vonden een bondgenoot in onze burgemeester 

en onderhandelden lang en hard met de Vlaamse overheid. Het resultaat: de hele gemeente krijgt een geluidsbuffer 

die zijn gelijke niet kent in Vlaanderen.  
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Hard gewerkt De norm van Zwijndrecht

Huidige geluidskaart (beeld: dBAPlan) Verschillenkaart na uitvoering geluidsproject (beeld: dBAPlan)



Vandaag ligt een zeer mooi project op tafel. Langs 

de kant van Burcht komen er langs de E17 glooiende 

aarden geluidswallen vanaf de Krijgsbaan tot aan de 

Kennedytunnel, die de E17 letterlijk doen verdwijnen in 

het landschap. Aan de kant van Zwijndrecht (waar minder 

plaats is) komen er hellende geluidsschermen van 8 

meter hoog langs de E17 van bovenop de Krijgsbaan tot 

aan de N70. Ten noorden van de N70 en langs de E34 

worden opnieuw groene aarden wallen voorzien die de 

autostrade inpakken. Tegelijk krijgt het hele traject naast 

een geluidsarm wegdek ook een snelheidsbeperking tot 

90 km/uur. Daardoor zal niet alleen het verkeerslawaai, 

maar ook de luchtvervuiling afnemen.

Het is een resultaat om trots op te zijn, en een pak 

gunstiger dan de originele plannen. Samen met burgers 

en het bestuur hebben we echt het verschil kunnen maken 

voor een leefbare gemeente.

Het geluidsproject staat op papier, maar is nog geen 

realiteit. We zullen pas gerust zijn als alles er staat. 

De komende jaren moet de uitvoering van het akkoord 

nauw opgevolgd worden vanuit het gemeentebestuur. 

Een volgende bestuursploeg kan het akkoord ook weer 

verkwanselen door onvoldoende opvolging, door partijdruk 

of door een gebrek aan kennis van de akkoorden.

Groen garandeert die opvolging en zal, als het nodig is, 

opnieuw de hakken in het zand zetten voor de naleving 

van de afspraken.

Het plan van ‘Team West’

En nu?

Het  nieuwe bermenlandschap van Team West  (beeld: Team West)

Doorsnede snelwegprofiel met groene bermen in Burcht en zonnescherm in Zwijndrecht  (beeld: Team West)

doorsn
ede



VERKEERSLEEFBAARHEID
Als Groen Zwijndrecht de wind van voren krijgt, dan gaat 

het negen kansen op tien over het verkeer, ook lokaal. 

Over een maatregel te veel. Of een maatregel te weinig. 

Iedereen wil vlot op zijn of haar bestemming komen, 

maar ook geen racebaan voor eigen deur. Je ziet het in tal 

van gemeenten en steden, en ook bij ons is er een groot 

draagvlak voor om in de eerste plaats straten leefbaar te 

maken en veilig voor “zwakke” weggebruikers. 

Wij durven proberen dat ook in de praktijk te brengen. 

De beste manier om de verkeersdruk naar beneden te 

halen, is een veilig en vooral aantrekkelijk alternatief: 

minder agressief sluipverkeer, aangename fietspaden, 

voldoende openbaar vervoer, een netwerk van trage 

wegen, voldoende fietsenstallingen en een aangepaste 

weginfrastructuur. De auto heeft daarin zijn plaats, maar 

moet zijn plaats ook kennen.  

Ingrijpen kost echter tijd. In afwachting van een Vlaams 

beleid om auto- en vrachtverkeer te verminderen, hebben 

we lokaal ons plan klaar. Enkele jaren geleden werd één 

van de meest gerenommeerde verkeersdeskundigen 

aangeworven om ons daarbij te helpen. Een deel van 

het plan is al uitgevoerd, namelijk het veilig maken van 

de schoolomgevingen en aanpassingen in de zone boven 

de N70 (inclusief zone 30). Ook in andere woonzones 

willen we stelselmatig zone 30 invoeren, met aangepaste 

infrastructuur, anders werkt het niet.  Dat is even 

aanpassen, maar wanneer alles klaar is, zal niemand 

willen terugkeren naar hoe het vroeger was. Dat zie je nu 

al met onze veilige schoolomgevingen.  

Heel veel inwoners klagen over automobilisten 

die te snel rijden in hun straat. Groen wil daarvoor 

een oplossing bieden.

Om woonstraten aangenamer, veiliger, gezonder, 

schoner en “childproof” te maken willen we een 

maximumsnelheid van 30km/u invoeren.

Trager verkeer in woonstraten heeft alleen 

maar voordelen. De kans op ongevallen daalt 

gevoelig,  fietsers en voetgangers kunnen zonder 

zorgen oversteken én de lawaaihinder neemt 

af. Bovendien wordt sluipverkeer ontmoedigd, 

wat geen overbodige luxe zal zijn tijdens de 

Oosterweelwerken. Verbindingswegen zonder 

bebouwing en sommige gewestwegen kunnen een 

regime van 50km/u behouden. 

De invoering willen we in fases doen,  want in 

veel gevallen moeten weginfrastructuur en 

straatinrichting worden aangepast. Slimme 

mobiliteit op mensenmaat werkt immers het best 

als de omgeving daartoe uitnodigt. Ook een intense 

sensibiliseringscampagne is nodig om iedereen 

mee te krijgen. Wij zijn er vast van overtuigd dat 

alle inwoners de vruchten zullen plukken van 

trager verkeer in de woonwijken. 

Heraanleg brug Antwerpsesteenweg.



Fietsers moeten we koesteren. Elke fietser draagt 

bij tot gezondere lucht, minder lawaai, meer sociaal 

contact, lagere gezondheidskosten, minder files en 

parkeerproblemen. Een sterk fietsbeleid is noodzakelijk 

voor een hedendaags mobiliteitsbeleid. De uitbouw van 

een stevig lokaal fietsnetwerk is één van de speerpunten 

van Groen voor de volgende legislatuur. 

We kiezen vanzelf meer voor de fiets als de fietsroutes 

veilig, vlot en comfortabel zijn. Het succes van de 

fietsostrades, die steden met elkaar verbinden, bewijst 

dat elke dag. Langs de spoorlijn in Zwijndrecht wordt op 

dit moment gewerkt aan een verbinding tussen Melsele 

en de Kennedy-fietstunnel. Dat is een stuk van de ‘F4’ die 

in de toekomst Gent met Antwerpen zal verbinden, via 

Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren en Zwijndrecht. 

Maar voor kortere verplaatsingen binnen de gemeente 

zijn goede fietsroutes – een gemeentelijk fietsnetwerk 

- evenzeer nodig. Groen wil dat elke woonwijk vlot 

aansluit op een lokale fietsroute die op zijn beurt vlot 

leidt naar een fietsostrade of naar belangrijke lokale 

bestemmingen (scholen, handelszaken, jeugdlokalen, de 

bib, speelpleintjes). Eenmaal uit de wijk, moet steeds een 

veilige fietsroute beschikbaar zijn. In samenspraak met 

de Fietsersbond willen we zo voor de hele gemeente een 

sterk en samenhangend netwerk uitbouwen voor fietsers 

en voetgangers. Het zou goed zijn als te voet of met de 

fiets gaan winkelen prettiger wordt dan even-gauw-de-

wagen-nemen.

Er is meer nodig dan fietspaden alleen. Ook fietsen hebben 

parkeerplaats nodig en mogen andere weggebruikers niet 

hinderen. De uitbouw van een fietsnetwerk betekent dat 

tegelijk meer openbare fietsbeugels en fietsenstallingen 

voorzien worden. 

Als kers op de taart willen we graag een ‘fietspunt’ 

uitbouwen met een herstel- en uitleenplaats voor 

deel(bak-)fietsen. We onderzoeken op dit moment de 

mogelijkheden om daarvoor het stationsgebouw te 

gebruiken.

Ons streefdoel: dat ouders hun kinderen zonder zorgen 

naar school, bakker of vereniging durven laten fietsen 

én dat de kinderen daar plezier aan beleven. Dan weten 

we dat voetgangers en fietsers echt op de eerste plaats 

komen.

EEN STERK GEMEENTELIJK FIETSNETWERK

Onze gemeente telt heel wat “trage wegen” en verdoken “achterwegjes”. 
Tijdens de volgende legislatuur willen we een samenhangend netwerk uit-
bouwen dat de hele gemeente bestrijkt.

Eerste afgesloten fietsenstalling, aan het kerkhof van Burcht, was meteen 
een succes..



RUIMTELIJKE ORDENING MET EEN HART 
 vvvoororor  bbeeiddee ddeeeellggeemeeeeenntteeenn eennn haar innwwoners

De berichtgeving over de “Betonstop” is niet van de lucht. 

Iedereen beseft dat we niet kunnen blijven verkavelen. Ook 

de open ruimte is nodig. Nieuwe woningen en bedrijven 

moeten dus steeds meer terecht komen op plekken die 

al bebouwd zijn. Vlaanderen legt die visie, terecht, op. 

We moeten daar slim mee omgaan, en als gemeente 

sterk sturen. De gezelligheid en kleinschaligheid van 

Zwijndrecht en Burcht mag niet verdwijnen. 

Zwijndrecht doet het niet slecht met nu al vrij compacte 

woonkernen in Zwijndrecht en Burcht en geen 

uitwaaierende lintbebouwing langs de randen. Dat is voor 

een belangrijk deel de verdienste van het Groen-beleid 

van de laatste twee decennia. Groen is nodig om wanneer 

nodig op de rem te staan en bij te sturen. 

De gemeente staat steeds meer onder druk om extra 

woonontwikkeling toe te staan. Zwijndrecht en Burcht zijn 

dan ook ideaal gelegen: op een boogscheut van Antwerpen 

en ‘overal’ dichtbij over de weg en via trein, tram en bus. 

Onze opdracht is duidelijk: nieuwe woonontwikkeling kan, 

maar moet slim gebeuren. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. 

Ook als er met kwantiteit meer te verdienen zou zijn. 

 

Net  als het Vredespark (een schenking van de familie 

Orlent) ligt het gloednieuwe Wolfsbergpark in woongebied. 

De grond had de gemeente veel centen kunnen opbrengen.

Toch koos Groen er uitdrukkelijk voor dit gebied niet te 

verkavelen, maar als groen rustpunt te bewaren en open 

te stellen. Zo streven wij naar een goede balans tussen 

compact wonen en kwalitatieve ruimte voor iedereen. 

Die visie zouden we graag in de praktijk brengen overal 

waar nieuwe projectgebieden zich aandienen, zonder 

de eigenheid van Zwijndrecht en Burcht aan te tasten. 

Een heel belangrijk gebied wordt de omgeving van de 

Boskouter in Burcht. De gronden zijn op het gewestplan 

aangeduid als woongebied en de druk om dit te laten 

verkavelen en bebouwen is groot. Tot nu toe heeft de 

gemeente de bebouwing steeds kunnen tegengehouden 

omdat de E17 te luid is. Op die plek kan je geen mensen 

laten wonen. Maar als over enkele jaren de geluidswallen 

langs de E17 gerealiseerd zijn, dan wordt dit een stil en 

rustig gebied. Tegen die tijd zullen we dus een goed plan 

moeten hebben, met als hoogste criteria leefbaarheid en 

spaarzaam ruimtegebruik.

Hetzelfde principe heeft Groen-schepen Aard Van der 

Donckt gehanteerd bij de hertekening van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan Binnengebied, waar het gemeentehuis en 

de sporthal staan. Hij liet omwonenden en betrokkenen 

participeren en schakelde de Vlaamse Bouwmeester in. 

Het Binnengebied is op het gewestplan als bouwzone 

ingekleurd, maar in het nieuwe RUP werd alles zo 

hertekend dat er naast voldoende (compacte en autoluwe) 

huisvesting ook veel kwalitatieve ruimte overblijft voor 

natuur en recreatie.

Ruimtebeslag binnen de perken houden, betekent niet dat 

er niet meer gebouwd mag worden. Woningen zijn nodig 

en die liggen dan liefst in een aantrekkelijke gemeente 

op fiets- of tramafstand van de stad. Zwijndrecht en 

Burcht moeten verder kunnen ontwikkelen, maar dat 

moet gebeuren met kwaliteit, en met een hart voor de 

eigenheid van beide deelgemeenten en hun inwoners. 

Met Groen durven we hiervoor garant te staan. 

Woonproject Van Goethemstraat Burcht, met gemeen binnenplein.

Voorzichtig vooruitziend...

... want weg is weg.



Dit jaar werd fase I van het project Stationsomgeving afgewerkt, met 

een multifunctioneel plein, natuurelementen en een groene verbinding 

voor fietsers en voetgangers. Nog dit jaar verwerft de gemeente 

het grootste deel van het terrein aan de overzijde, momenteel nog 

opslagplaats van de NMBS, zodat ook fase II van start kan gaan. De 

vergroening en opwaardering van de stationsomgeving zal afstralen 

op de hele buurt. 

HERINRICHTING STATIONSPLEIN 
FASE II

Wolfsbergpark Burcht. Vredespark Zwijndrecht.

Trage weg langs de sporen, met op de achtergrond de opslagplaats NMBS.



Onze gemeente bouwde de voorbije jaren flink wat expertise 

op over efficiënt energieverbruik, duurzame technieken en 

isolatie. Daardoor kunnen we geïnteresseerde inwoners die 

gaan (ver)bouwen degelijk advies geven, en ook ons eigen 

patrimonium duurzaam maken. Voor bestaande gebouwen 

doen we wat mogelijk is; voor nieuwe gebouwen zetten we de 

trend. 

Onze nieuwe sporthal heeft een isolatiewaarde van 21 K (flink 

onder de Vlaamse norm) en is uitgerust met onder meer 

warmtepompen, zonneboilers en een groendak (zonnepanelen 

zijn er nog niet, maar ze komen er wel). 

Voor de nieuwe Kozze leggen we de lat minstens even hoog. 

Dit project, waarvoor we de steun krijgen van de Vlaamse 

bouwmeester, wordt sowieso een pareltje. Gelegen in het 

groen tussen beide Zwijndrechtse scholen wordt de nieuwe 

kinderopvang met duurzame materialen opgetrokken en 

geïntegreerd in een boomrijke omgeving met openbare 

speeltuin. Ook hier worden op ecologisch vlak geen 

compromissen gesloten: warmtepompen aangedreven door 

zonnepanelen, groendaken, een regenwaterput van niet minder 

dan 20.000 liter. [Foto sporthal. Script: De nieuwe sporthal: 

geen compromissen op vlak van duurzaamheid]

Er liggen meer dan 400 zonnepanelen op de gemeentelijke 

gebouwen, samen goed voor jaarlijks bijna 100.000 kWh. De 

gebouwen worden ook stelselmatig energiezuiniger gemaakt 

(LED-verlichting, condensatieketels, 1°C lager, betere isolatie). 

Om het gebruik van fossiele brandstoffen verder terug te 

dringen werden ook al enkel elektrische laadpalen voor auto’s 

geïnstalleerd. Dat moeten er 9 worden tegen 2020.

Dit is heel wat, maar we willen nog een stap verder gaan.

WAT ALS...

Nieuwe Kozze (beeld:  Haerynck Vanmeirhaeghe architecten)

Uitbreiding sporthal ‘Den Draver’: geen compromissen voor duurzaamheid.



Dit jaar besliste Zwijndrecht bij 

gemeentebesluit dat grote projecten 

voor duurzame energie in Zwijndrecht 

voor minstens de helft in handen 

moeten kunnen zijn van gewone burgers.

Daar zijn twee redenen voor. Ten 

eerste gaat het hier om de energie 

van de toekomst. Als grote bedrijven 

een monopolie krijgen op de grote 

installaties en gewone mensen om 

welke reden dan ook de boot missen, 

dan hebben we collectief een kans 

gemist. Het is belangrijk dat zo veel 

mogelijk burgers mede-eigenaar 

zijn, als aandeelhouder binnen een 

coöperatieve vennootschap. Een 

duurzame samenwerking tussen 

grote spelers en gewone mensen is 

de beste garantie voor een eerlijke 

toekomst. Dat is wat wij willen.

Ten tweede dienen zich een aantal 

kansen aan die wij zelf mee creëren. 

We denken dan aan de geplande 

zonnepanelen op het dak van de 

sporthal en andere gemeentelijke 

gebouwen. Maar ook aan het plan 

van Team West (ringbouwers 

van de Intendant) die met het 

idee kwamen om zonnecellen te 

integreren in de geluidswand voor 

de E17. Momenteel laat Zwijndrecht 

de technische en financiële 

haalbaarheid en het rendement van 

zo’n zonnewand onderzoeken. Ook 

de exploitatiekwestie, het juridisch 

kader en de bereidwilligheid van 

de vele betrokken actoren en 

overheden vormen een uitdaging. 

Maar het ligt niet in onze aard om zo’n 

uitdaging uit de weg te gaan. 

#2070
DURFT

Aard Van der Donckt
Schepen van Ruimtelijke ordening, 

stedenbouw, leefmilieu & duurzaamheid

Doorsnede snelwegprofiel met groene bermen in Burcht en zonnescherm in Zwijndrecht  (beeld: Team West)

BURGERPARTICIPATIE
COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR ZWIJNDRECHTSE ENERGIE



Wateroverlast, povere luchtkwaliteit, klimaatopwarming, 

kankerverwekkende stoffen in ons voedsel,.… Heel wat problemen 

waarmee we vandaag kampen, komen voort uit het opsouperen van onze 

omgeving. Gezonde ecosystemen kunnen deze problemen nochtans 

helemaal gratis en voor niets opvangen, beter dan we zelf kunnen. 

Een gezond stelsel van grachten en beken kunnen wateroverlast 

afwenden. Bomenrijen geven niet enkel rust en koelte op warme 

dagen, ze zuiveren onze lucht, slaan flink wat CO2 op en zijn bolwerken 

van ondergronds en bovengronds leven. Bovendien voelen mensen zich 

beter met meer ‘groen’ in de buurt. 

Groen, water en woonwijken gaan trouwens uitstekend samen. 

Een gracht of waterloop kan verbreed worden om water te 

bufferen, maar tegelijk kan ze worden ingepast in een avontuurlijk 

speelplein. Groenverbindingen kunnen tegelijk dienst doen als 

fiets- en voetweg. Deze logica werd bv. toegepast op ‘t Zwen en in de 

verkavelingsvoorschriften aan de Burchtseweel. 

Groen en water vormen ook een goede aanpak van hittestress. In een 

‘versteende’ woonkern koelt de omgeving ’s nachts onvoldoende af op 

warme dagen. Dat is ongezond en zelfs dodelijk voor ouderen. We willen 

de risicogebieden in kaart brengen en daar zorgen voor verkoelende 

elementen.

De open ruimte kan ook een herstelbeweging gebruiken. Onder Groen 

is het inmiddels een traditie om aan bosuitbreiding te doen. Tijdens deze 

legislatuur werd bijvoorbeeld het voormalig voetbalterrein van Meteoor 

aangekocht en bebost. In de toekomst zullen we kansen blijven grijpen 

om interessante gronden te verwerven en om te zetten in natuur. 

In de volgende legislatuur willen we dit totaalverhaal verankeren 

in een groen structuurplan met een globale en ambitieuze visie 

op aanplanting, biodiversiteit, natuurgebieden, groene en blauwe 

netwerken en ecoverbindingen. Het herstel, de uitbreiding, de 

verbinding en de aanleg van natuurlijke systemen is in het belang van 

ons allemaal.

HERSTEL EN UITBREIDING 
VAN ECOLOGISCHE VERBINDINGEN

Avontuurlijke speelplek ZwenFiets en voetweg in het Zwen



In Nieuwland en in de Seefhoeklaan werden 

projecten voor ‘samentuinen’ opgericht. Een 

samentuin is een stuk grond waar bewoners 

samen ecologisch (moes-)tuinieren. Het 

zijn fijne ontmoetingsplekken voor de buurt 

waar plaats is voor alle leeftijden. In nieuwe 

projecten willen we de mogelijkheden voor 

buurttuinen steeds onderzoeken. 

Ook private, al dan niet commerciële land- 

en tuinbouwinitiatieven die inzetten op de 

“korte keten” en die ecologisch te werk gaan, 

verdienen alle kans op slagen. Door productie 

en consumptie duurzaam te maken en lokaal te 

verankeren, halen ze immers ook vrachtverkeer 

van de weg. Groen wil deze initiatieven vanuit 

de gemeente ondersteunen, minstens door ze 

een forum en de nodige publiciteit te geven.

MENSELIJKER

GEZONDER
EERLIJKER

MeteoorBosaanplanting Meteoor

Samentuinen in Nieuwland



BURCHT 
AAN DE STROOM 
Ons gemeentebestuur streeft ernaar 

investeringen gelijkmatig te verdelen 

tussen de beide deelgemeenten. 

Burcht en Zwijndrecht zijn daarbij 

in zekere zin elkaars spiegelbeeld. 

Zwijndrecht heeft Jeugdhuis den 

Trechter, Burcht heeft OC ’t Waaigat. 

Zwijndrecht heeft de binnensporten, 

Burcht de buitensporten. In 

Zwijndrecht ligt het dienstencentrum 

Herleving en in Burcht ’t Craeyenhof. 

Zwijndrecht heeft het Vredespark, en 

Burcht voortaan het Wolfsbergpark. 

Vanaf september wordt in Zwijndrecht 

een kunstacademie uitgebouwd 

met hoofdvestiging in het voormalig 

gemeentehuis. Dit wordt een enorme 

troef voor onze gemeente. Niet alleen 

krijgt de jeugd voortaan toegang 

tot muziek, woord en beeld zonder 

dat papa’s en mama’s halsbrekende 

toeren moeten uithalen om hun 

kinderen (met de auto) van her naar 

der te brengen. Een kunstacademie 

brengt ook leven in de brouwerij, 

en versterkt de dorpskernen. Want 

wat doen ouders die een half uur 

moeten wachten terwijl hun kind 

piano of trompet speelt? Ze doen 

boodschappen, gaan een koffie 

drinken of lopen even de Statiestraat 

af. 

Als het van Groen afhangt, komt er 

een gelijkaardige kernversterkende 

trekpleister in Burcht. Onze 

burgemeester wil rond ’t Waaigat een 

cultuurcampus uitbouwen die twee 

aanpalende panden en op termijn ook 

een deel van de Sint-Martinuskerk 

omvat. De hele cluster zal dienen 

om Burcht te doen bruisen, maar 

ook om de vele sociale en culturele 

verenigingen die onze gemeente rijk 

is, onderdak te geven. 

Opnieuw een spiegelbeeld dus, maar 

helemaal eigen aan Burcht en haar 

charmante ligging aan het water. Het 

plan bestaat erin de cultuurcampus 

architecturaal en visueel open te 

trekken naar de Schelde. Dat doen 

trouwens ook andere projecten 

die reeds op til staan, zoals de 

aanlegsteiger voor de waterbus of de 

geplande ontwikkeling “Dorp aan de 

stroom”. 

Onze dorpskernen doen bruisen is 

één ding. Een goede en aangename 

verbinding tussen beide blijft 

natuurlijk cruciaal. De gratis 

Zwijndrechtbus, die de lage frequentie 

van de lijnbussen opvangt, brengt 

iedereen vlot van de ene naar de 

andere deelgemeente. Die bus moet 

blijven, en kan nog geoptimaliseerd 

worden. De herinrichting van de 

Pastoor Coplaan zal deze verbinding 

ook voor fietsers en voetgangers 

aantrekkelijk maken.

De aanlegsteiger voor de Waterbus zit al in de 

gemeentelijke begroting.

Burcht aan de stroom: 

een troef die Groen verder zal uitspelen.



GROENE, VEILIGE BOULEVARD TUSSEN ZWIJNDRECHT EN BURCHT
De Pastoor Coplaan is dé centrale verbinding in de gemeente. Vandaag is ze deels onveilig en een beetje onherbergzaam. 

Daar kan nu eindelijk verbetering in komen. Deze as kan nu een aangename, veilige en groene boulevard worden met 

bomenrijen en gescheiden fiets- en voetpaden met veilige kruisingen. Er werd al gestart rond het station en ook in 

Burcht werd de Pastoor Coplaan al gedeeltelijk aangepakt. Het plan voor het stuk daartussen ligt  klaar. Dankzij het 

akkoord rond Oosterweel kan het nu uitgevoerd worden. 

Pastoor Coplaan wordt een groene, veilige verbindingsas.  (beelden: Team West)

Voor en na...  
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Blijven...

  ... gaan.     
   waar we voor  staan.
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